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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 

 7 -  18، صفحات 1390، مرداد و شهریور 6 و 5های  شماره

 
  

  ها و راهکارها چالشاعتباری، های  بیمه
  

  1مسعود باغستانی میبدی
  

. راق بهادار استطور خاص او های مالی و به طور عمده دارایی ای و به بازار سرمایه بازار مبادله اقالم سرمایه
گذاری در بورس را  ها سرمایه ریسک.  مواجه است گذاری با انواع ریسک  ماهیت سرمایهدلیلبازار سرمایه به 

 اندرکاران آنها ها و دست زا و ناشی از عملکرد شرکت ها درون برخی از این ریسک. دهند ثیر قرار میأتحت ت
های ناشی از  زا یا ریسک  مخاطرات برون اما، هستند ذف، تقلیل و حتی قابل ح  که قابل اجتنابدنباش می

بازار  .اللملی به سادگی گریزپذیر و قابل حذف نیستند شرایط فرابورس، وضع اقتصاد کالن یا اقتصاد بین
 فعالیت در این بازار  های الزم برای آن ادامه ای است که بدون فراهم بودن پوشش سرمایه بازار پرمخاطره

ثیر تحوالت اقتصادی أپذیری این بازار تحت ت ها و ضربه حساسیت بازار سرمایه و نوسان. کن است غیرممتقریباً
های  تواند ابزار بازار سرمایه می. پذیری است  نیازمند ساز و کارهای مناسب برای توسعه ریسک و غیراقتصادی

. ین این ابزارها بیمه استیکی از مفیدتر. های مختلف خود بکار گیرد مختلفی را برای پوشش انواع ریسک
 ،ها یکی از این زمینه. کند های فعالیت اقتصادی به گسترش اطمینان کمک می ها و رشته  شاخهتمامبیمه در 

گری خود در  بیمه کارکرد بیمه. کند  میایفابازارهای مالی است که در سطح جهانی بیمه در آن نقش فعالی 
های اعتباری شامل بیمه اعتبار تجاری،  بیمه .دهد ای اعتباری انجام میه  از طریق بیمهتاً بازار سرمایه را عمد

 و حوادث، ، بیمه اعتبار بیماریراق قرضه، بیمه اعتبار وام نقدی، بیمه اعتبار عمر مانده بدهکاربیمه اعتبار او
وال ه اعتبار ام بیم وبیمه اعتبار اسناد حساب دریافتنی، بیمه اعتبار بیکاری اجباری، های بانکی بیمه سپرده

های   ضمن بررسی انواع مختلف بیمهمقالهدر این . باشد که بسته به نوع آنها کاربردهای مختلفی دارند می
بردهای انواع آن پرداخته نامه در دنیا و در ایران و همچنین کار اعتباری به تاریخچه تشکیل این نوع بیمه

  . شده است
  

  تباری، اعتبارات صادرات، اعتبار تجاریتأمین مالی، بیمه اع :یدیکل های  هواژ

                                                 
 kelk450@yahoo.com                                                                                                        .جوی دکتری اقتصادشدان .1
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8  6 و 5های  سال یازدهم شمارهمجله اقتصادی 

  مقدمه . 1
توان به دو بخش داخلی و  های پولی است می های اموال و زیان  بیمهءکه جز های اعتباری را بیمه

 ای به نام  پوشش بیمهنوعی خارجی، فروشندگان کاال و خدمات از  در بخش. نمود خارجی تقسیم

قوانین و  های سیاسی، تغییر هایی مانند ریسک ده و زیاننامه اعتباری صادراتی برخوردار ش بیمه
تسهیالت اعطایی و   اما در بخش داخلی، بیمه،دهند را تحت پوشش قرار می.. .ها و  مقررات دولت

نامه   آیین1اعتبار در ماده . هستند های اعتباری نامه ترین بیمه های اعتباری از جمله مهم بیمه فروش
به صورت ظرفیت بدهی ) 18/9/1382مصوب (عالی بیمه  بار داخلی شورایقرارداد گروهی بیمه اعت

یا ) در قبال ارائه کاال و خدمات(های اقتصادی   بنگاهسویاست که از  یک مشتری تعریف شده
. در اختیار مشتریان قرار گرفته است) به صورت تسهیالت مالی(ها و مؤسسات مالی و اعتباری  بانک
گذار در مقابل  پوشش قراردادن نگرانی بیمه اعتباری را به صورت تحت هتوان بیم  می،رو از این

) تواند بصورت کاال و خدمات یا تسهیالت مالی باشد که می( ریسک عدم بازپرداخت دیون مالی
 شورای عالی بیمه که ارائه آن منوط به فروش به 51نامه  بیمه اعتباری براساس آیین. تعریف کرد

های  مالی ارائه شده توسط بنگاه هیالتیسک عدم بازپرداخت تسصورت گروهی گردیده، ر
سسات مالی و اعتباری که از ناحیه مشتریان ایجاد شود را تحت پوشش بیمه ؤها و م اقتصادی، بانک

 رفع نیازهای بخش  این است کهباشد آنچه از مفهوم بیمه اعتباری قابل استنباط می .دهد قرار می
م بازپرداخت اقساط و ارائه تسهیالت که منجر به فروش اقساطی و اقتصادی و کاهش اضطراب عد

 رفع نیازهای مشتریانی که توانایی خرید بصورت نقدی را ندارند که .انجامد  به فروش بیشتر مینهایتاً
تواند یک شخص حقیقی جهت خرید یک دستگاه تلویزیون یا خریداران حقوقی  به عنوان نمونه می

 . جهت رفع مایحتاج باشد

 ، عـالوه بـر ترکیـب پرتفـوی         کـه  ای فـوق   های بیمه با ارائه پوشش بیمه      شرکتدر دنیای امروز    
 فروش اعتباری   و همچنین د  نکننده و حالل مشکالت قراردادهای فروش اقساطی باش        د تسهیل نتوان می

 خریـدار در ازای  ،ایـن نـوع فـروش    در. های بازرگانی شناخته شده اسـت  ترین روش یکی از پررونق
کنـد و فروشـنده    تاریخ معینی تعهد می  پرداخت وجه آن را در ،ریافت کاال یا خدمات از فروشندهد

 ،بنـابراین . آیـد  هایش برمـی  منیت دریافت طلب ا نیز برای وصول به موقع مطالبات خود درصدد تأمین        
ی ایـن ریـسک را   ارتبنمایند و با دریافت بیمه اع گر منتقل می بیمه فروشنده خطر احتمالی معامله را به

 مـشاهده یافتـه و پیـشرفته دنیـا     این روش فروش، بیشتر در کشورهای توسـعه . کند می گر منتقل به بیمه
 بـه لحـاظ اهمیـت ایـن    . چراکه این کشورها از ثبات اقتصادی و اجتماعی نسبی برخوردارند شود می
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ی اعتبـاری و کاربردهـای      ها گزارش زیر به بررسی انواع بیمه     ای در توسعه اقتصادی کشور        رشته بیمه 
  . پردازد آن و دالیل ناشناخته ماندن آنها می

 
   های اعتباری تاریخچه بیمه. 2

 شرکت نخستین صادر شد و 1893درسال  1بارتوسط شرکت بیمه اکسس نامه برای اولین این بیمه
 نبرخی صدور اولی . تأسیس گردید1918اعتباری شرکت ایندمنتی است که در سال  تخصصی بیمه

البته . دانند می 1831 اکتبر 31و در  CieAssurance Generle اری را مربوط به شرکتتبنامه اع بیمه
تالش تئوری جدید برای "عنوان  تحتای   با چاپ مقاله1839یک ایتالیایی به نام سانگینوتی در سال 

. ای اعتباری بوده پرداز بیمه اولین نظریه "اعتباری مربوط به خسارت ورشکستگی تحقق سیستم بیمه
   .اعتباری بین نویسندگان اتفاق نظر وجود ندارد های به هر حال در خصوص تاریخ دقیق بیمه

  
    از آغاز تاکنون های اعتباری در ایران بیمه. 3

 چندسال اخیر جایگاه اما بجز ، صادر کرد1348نامه را در سال  این بیمه اولین بار شرکت بیمه ایران
 تحمیلی و جنگ وقوع و اسالمی انقالب پیروزی از پس .نیافت ای بیمه های رشته یرسا میان توجهی قابل

بنابراین  پذیر نبود، یند تولید بدون حمایت دولت امکاناشرایط اقتصادی آن ایام استمرار فر
تسهیالت بانکی با سود  ختصاص ارز به قیمت دولتی و ارائههمچون های پولی و مالی کشور  سیاست

ه جنگ و آغاز دوران با خاتم. های تولیدی به اجرا درآمد سب برای حمایت از بخشن و مناییپا
های مختلف  حجم تولیدات در زمینه. رفتند گتری قرار بازسازی، تولیدکنندگان در وضعیت مناسب

های رشد و گسترش  کنندگان زمینه تسهیالت به مصرف افزایش یافت و به تبع آن موضوع ارائه
  . را فراهم آوردهای اعتباری فروش

  
  ت بیمه کشور نامه اعتباری در صنع  عملکرد بیمه.3-1

پورتفوی آن افزایش   از رشد خوبی برخوردار بوده و هر ساله1383های اعتباری تا پایان سال  بیمه
 . و از رشد منفی برخوردار گشته است  تاکنون روند نزولی داشته1384 اما از سال ، استیافته

 .دهـد   نـشان مـی    1389 سـال  تا   1380های اعتباری در کشور را از سال         د بیمه  عملکر )1(جدول  
 تا پایـان سـال      1380های اعتباری ازسال     گردد روند حق بیمه     می حظهول مال طور که در این جد     همان

                                                 
1.Exess 
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10  6 و 5های  سال یازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 امـا از سـال      ،باشـد   صعودی بوده و سهم آن در پرتفوی صنعت بیمه کشور در حال افزایش می              1383
  . باشد لی شده و سهم در پرتفوی بیمه در حال کاهش می این روند نزو1384

  
  های اعتباری در صنعت بیمه کشور  عملکرد بیمه.1جدول 

  )میلیارد ریال(                                                                                                                             
  1389  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال

  294  33  1/70  7/91  3/128  6/176  6/184  6/86  9/75  7/11  حق بیمه تولیدی
سهم بازار 

  )درصد(
2/0  83/0  54/0  07/1  82/0  48/0  27/0  17/0  07/0  5/0  

  ).1380-1389( سالنامه آمار صنعت بیمه :مأخذ
  

، 1388 به سال ت نسب1389یمه اعتباری در سال البته این نکته قابل ذکر است که میزان حق ب
  .  درصد رشد داشته است1308

توانند با  های بیمه دولتی و خصوصی می شرکت  تمام، شورای عالی بیمه51نامه  ینیبراساس آ
نسبت به پذیرش ریسک ) سرمایه ثبت شده درصد 20 حداکثر تا(توجه به ظرفیت نگهداری ریسک 

   .مایندنامه اقدام ن و صدور بیمه
شاخه   این.های صادراتی در ارتباط با خطرات سیاسی و اقتصادی است طور کلی ریسک به

های اعتبار صادرات،  رشته در کنار. سازد رشته اعتبار صادرات را از رشته اعتبارات داخلی متمایز می
اده  پوشش د1374گذاری از سال  سرمایه عملیات اعتباری داخلی نیز در شرکت بیمه صادرات و

شود که یکی بیمه اعتبار تسهیالت  صادر می در این رشته دو نوع بیمه برای متقاضیان. شود می
شود که به   به صادرکنندگان اعطا می تسهیالت عمدتاً سسات مالی است که اینؤها و م اعطایی بانک

های  فروش ،نوع دوم بیمه. اند ها انجام داده سسات مالی و بانکؤم نوعی تأمین مالی صادرات را
  .کند مین میأ آنرا تشگر اعتباری پوش است که بیمه)  لیزینگ عملیات(غیرنقدی 
  

  نقش آن در توسعه اقتصادی کشورهاهای اعتباری و  بیمه .4
 پیشروبودن. شمرد جهانی بازارهای در حضور توان می را کشور هر یافتگی توسعه های شاخص یکی از

بسترسازی الزم  در این زمینه. ش تولید داخلی هر کشور استساز گستر در صحنه اقتصادجهانی زمینه
   .دشور در صحنه جهانی باید آماده شوبرای حضوراقتصاد ک

 های فعالیت افزایش سبب و دارد بازرگانی های ریسک کاهش در کلیدی نقش اعتباری های بیمه

ایجاد  و گذاری در سرمایه اطمینان کشورها، اقتصادی توسعه در بیمه صنعت .شود می اشتغال و اقتصادی
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معامالت  سرعت افزایش و تحقق در ویژه به نقش این .دارد بسزایی نقش بازرگانی مبادالت در اعتبار
   .شود المللی آشکارتر می  بین

ین ه اب. در حال توسعه با کشورهای پیشرفته متفاوت است ای در کشورهای سازوکار بیمه
های اعتباری احتیاط   توسعه به هنگام ارائه پوششدر حال گران در کشورهای صورت که بیمه
ها را  گونه بیمه یافته این عهگران کشورهای پیشرفته و توس صورتی که بیمه در. نمایند بیشتری اعمال می

نظام اقتصادی در انحصار دولت کشورهای در حال توسعه  در. نمایند ارائه و صادر می به سادگی
های  صندوق  با تشکیل ت بازرگانی نیاز به تضمین دارد که عموماًدارد دولت در جریان مبادالر قرا

. وجود دارد نمونه این نوع تشکیالت در کشورما نیز. شود محقق می  ضمانت صادرات این امر
 تمامصادرات که  گذاری، بانک توسعه صندوق ضمانت صادرات، شرکت بیمه صادرات و سرمایه

زمینه امکان تجارت   هدف اساسی هستند که همانا ایجادها در پی کسب یک سسات یا بانکؤاین م
 های بازرگانی و بیمه در سایر کشورها از خدمات. کشورها به صورت اعتباری است با دیگر
تضمین از طریق این  ایجاد اطمینان و. شود  استفاده میصورت همزمان ههای حمایتی ب صندوق
برای تشویق در امر صادرات کاال   و اعتبارءاعطا از پسها در برابر وقوع خطرهایی است که  صندوق

  .گیرد یا خدمات صورت می
اقتصادی دولتی دارند، دولت در جریان مبادالت  حال توسعه که نظام در کشورهای در  اصوالً

های ضمانت با موفقیت همراه است اما در  تضمین دارد، بنابراین عملکرد صندوق بازرگانی نیاز به
های اعتباری  خصوصی نقش اصلی را در مبادالت اقتصادی دارد، پوشش شکشورها که بخ برخی
 خصوصی به خدمات بیمه اعتبار نیازمند است و شود یعنی بخش سسات بیمه عرضه میؤم توسط

   .اقتصادی است های سازند و دولت تنها ناظر بر فعالیت گران تجاری این نیاز را مرتفع می بیمه
  

  های اعتباری انواع بیمه. 5
بیمه اعتبار تجاری، بیمه اعتبار اوراق قرضه، بیمه اعتبار بیمه اعتباری انواع مختلفی دارد که عبارتند از 

، بیمه های بانکی و حوادث، بیمه سپردهوام نقدی، بیمه اعتبار عمرمانده بدهکار، بیمه اعتبار بیماری 
باشد که بسته به نوع  عتبار اموال می بیمه ا و، بیمه اعتبار بیکاری اجباریاعتبار اسناد حساب دریافتنی

  . ها پرداخته شده است نامه در ادامه به بررسی انواع مختلف این بیمه. آنها کاربردهای مختلفی دارند
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12  6 و 5های  سال یازدهم شمارهمجله اقتصادی 

  ر و بیمه اعتبار بیماری و حوادث  بیمه اعتبار عمر مانده بدهکا.5-1
توان از یک وام استفاده  باشد می... وقتی نیاز به خریدهای عمده از قبیل ماشین، مبلمان، یخچال و

.  یک بانکانندتواند از شرکت فروشنده کاال باشد یا یک مؤسسه مالی بیرونی م این وام می. نمود
خواهان این باشد که دهنده   قرض ممکن است که تقاضاکننده خواهان چنین وامی باشدزمانی
ممکن است . گذاری وی حمایت نماید  از سرمایهی خریداری و به وی تحویل داده شود کها نامه بیمه

 زمانی که ،عنوان مثال به. نامه وجود داشته باشد دلیل خوبی برای خرید یا عدم خرید این نوع بیمه
که همه وام بازپرداخت  حالی تقاضاکننده، بیمه عمر کافی برای بازپرداخت وام، پس از مرگ و در

ها را تحت  ای که این نوع وام بیمه. کند امه نمین د این نوع بیمهینشده را داشته باشد اقدام به خر
 عمر و تنهاها  نامه برخی از این بیمه. دهد بیمه اعتبار عمر و یا اعتبار ناتوانی نام دارد پوشش قرار می

بیمه اعتبار ناتوانی اغلب بیمه اعتبار . دهند  ناتوانی و برخی هر دو را تحت پوشش قرار میتنهابرخی 
 برابر با همان مقدار درخواستی نامه اعتبار عمر دقیقاً یک بیمه. شود ز نامیده میالمتی و حوادث نیس

گر معادل همان  گذار قبل از بازپرداخت کامل وام خود فوت کند بیمه اگر بیمه. شود صادر می
 افراد جوان معموالً. پردازد  می،نمود ر باید پرداخت میگذا مقداری که در صورت زنده بودن بیمه

 اما با افزایش سن ،تر از بیمه اعتباری عمر دارند ای پایین ی خرید بیمه عمر کاهشی را با هزینهتوانای
  . یابد  افزایش می بیمه عمر معموالًهزینه خرید

ه دهند گذار را به قرض بیمه باشد که بدهی فرد سالمت می بیمه نوعی ناتوانی بیمه اعتبار
. نماید کسب درآمد نباشد پرداخت میادر به کارکردن و ، ناتوان و قگذار، بیمار که بیمه درصورتی

های اعتبار عمر و  طور کلی بیمه به. باشد بیمه اعتبار عمر گرانتر می از بیمه اعتبار ناتوانی معموالً
  . باشد گذار در صورت فوت و یا قادرنبودن به انجام کار وی می ناتوانی برای بازپرداخت وام بیمه

بیمه اعتبار . نماید گذار را در صورت فوت وی پرداخت می مانده وام بیمه بیمه اعتبار عمر باقی
. نماید وی پرداخت می نبودن کارکردن به یا قادر گذار را در صورت بیماری ناتوانی باقیمانده وام بیمه

  . نماید دهنده را حمایت می گذار و هم قرض های اعتباری هم بیمه نامه هر دو نوع بیمه
ایی که توان انداز یا دیگر حقوق وی در صورتی دادن پس گذار در مورد از دست از فرد بیمه

دهنده به  از قرض. کند ، بیماری و یا تصادف نداشته باشد حمایت میفوتدلیل بازپرداخت وام را به 
برای انتخاب بین بیمه اعتبار عمر یا . کند  حمایت می است،گذار قرض داده  پولی که به بیمهدلیل

  : تبار ناتوانی ذکر چند نکته الزم استبیمه اع
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ام  زیرا حق بیمه به مقدار و،دهد گذار را افزایش می طور کلی بیمه اعتبار میزان بدهی بیمه به -
  .بر باشد تواند هزینه  بیمه اعتبار عمر یا بیمه اعتبار ناتوانی می،بنابراین. شود اضافه می
نامه را از  گذار نباید آن بیمه بخواهد، بیمهگذار بیمه  دهنده از فرد بیمه  اگر فرد قرض-

  . گذار است دهنده خریداری کند بلکه محل خریداری به انتخاب بیمه قرض
گذار، بیمه عمر کافی برای بازپرداخت وام داشته باشد و یا توانایی خرید بیمه عمر  اگر بیمه -

گذار بیمه  که بیمه دارد و در صورتیرا داشته باشد نیازی به خریداری بیمه اعتباری عمر یا ناتوانی ن
تواند  تواند از بیمه عمر خود استفاده کند خریداری کند می اعتبار عمر را بدون دانستن اینکه می

  . اعتبار عمر خود را متوقف سازد  بیمه
  

   بیمه اعتبار بیکاری غیراختیاری .5-2
گذار است تنها در صورتی که فرد   بیمهبیمه اعتبار بیکاری غیراختیاری برای بازپرداخت باقیمانده وام

صورت غیراختیاری از دست داده باشد و توانایی بازپرداخت وام خود را  گذار کار خود را به بیمه
 بیمه اعتباری ناتوانی برای زمانی  کهتفاوت آن با بیمه اعتباری ناتوانی در این است. نداشته باشد 

گر باقیمانده   به کار نکردن نباشد در این صورت بیمه تصادف یا بیماری قادردلیلفرد به که است 
 اما بیمه اعتبار بیکاری غیرداوطلبانه تنها برای زمانی ،نماید دهنده پرداخت می وام وی را به قرض

ها   در مواقع بحران که شرکت،عنوان مثال به. اختیار از دست داده باشد است که فرد کار خود را بی
های خود را ندارند بنابراین  شوند کارگران توانایی بازپرداخت وام خود میمجبور به اخراج کارگران 

 مجدداًکه فرد  نماید البته تا زمانی بودن، شرکت بیمه باقیمانده وام آنها را پرداخت می در صورت بیمه
ظایف بیمه بیکاری یکی از و. نامه با بیمه بیکاری تفاوت دارد نکته دیگر اینکه این نوع بیمه. یابدشغل 
که در این  در صورتی. گردد مین اجتماعی آنها محسوب میأ که به عنوان مخارج تباشد  میها دولت

  . نماید نامه فرد خود را در مقابل احتمال عدم توانایی بازپرداخت وام بیمه می نوع بیمه
  

  بیمه اعتبار تجاری. 5-3
 تجاری که در آن به بنگاه تجاریبیمه اعتبار تجاری قراردادی است میان یک شرکت بیمه و بنگاه 

واسطه ورشکستگی،  های غیرمعمول اعتباری که به  خسارتتمامشود که  اطمینان داده می) گذار بیمه(
  . گردد ، جبران میشوند ناتوانی یا اکراه بدهکاران تجاری ایجاد می
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 مدل معامله بیمه اعتبار تجاری. 1نمودار 

  .2002ران، کارل و همکا: مأخذ
  

گذار به واسطه سهم بیمه مشترک در تمام   بیمههای اعتبار تجاری که در بیمه ییاز آنجا
کند از نوع  گر جبران می هایی که بیمه  خسارت وگردد افتد متضرر می هایی که اتفاق می خسارت
 ها شامل خسارت فروشندگان جزء کاال و این خسارت. شوند های غیرمعمول محسوب می خسارت

 خرید )1996هوبنر و همکاران، ( شود کنندگان جزء نمی نده به مصرفده خدمات و نیز مؤسسات وام
به همین دلیل، مقدار نسبی خسارتی . کند ان سود از دست رفته کمکی نمینامه در جهت جبر این بیمه

. کند  میگیرد با توجه به حاشیه سودی که مدنظر فروشنده بوده است، تغییر که مورد پوشش قرار می
اغلب . کننده بیش از خرده فروش باشدطبیعی است که نسبت پوشش آن برای یک تولید

  ).2000ویدمن و همکاران، (باشند  می به دنبال حاشیه سود کمترتولیدکنندگان
به دلیل اینکه عده کمی شود و  های بسیار خاص بیمه محسوب می اخهبیمه اعتبار تجاری از ش

تعداد های عمومی بیمه با آن آشنایی دارند تنها  گران فعال در زمینه مهالالن و بی، داز مدیران
، در کشور  مثالعنوان به. )1988بریگزو ادوارد،  (دهند آن را ارائه می، گران محدودی از بیمه

های اعتبار تنها توسط دو شرکت خسارت اعتباری  نامه ای از فروش بیمه  حجم عمدههتحدم ایاالت
هایی  تجاری جایگزین اعتبار بیمه البته .)2003واقان، ( گیرد می صورت لندن تضمین شرکت و آمریکایی

 اعتبار اسنادی، سرویس وصول دیون، سند تجاری پشتوانه دارایی و سوآپ قصور اعتباری انندم
  . دارد

 
  یمه اعتبار اسناد حساب دریافتنی ب.5-4

های تجاری است که حساب   ریسک بنگاههای اعتباری و ابزارهای مدیریت نامه یکی از انواع بیمه
ها به دلیل ورشکستگی یک خریدار محافظت  ها را از احتمال عدم دریافت بدهی دریافتنی این بنگاه

 زمانی که یک ،عنوان مثال به. نامه برای مشتریان داخلی و خارجی وجود دارد این نوع بیمه. نماید  می
تواند به فروش   درآمد خود در یک سال مالی دارد میبنگاه تجاری تصمیم به افزایش میزان فروش و

 خرید کاال بیمه اعتباری 

 اعتبار تجاری

 خریدار بیمه گذار/فروشنده بیمه گر اعتباری

 حق بیمه 
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های   حسابمقابلمحصوالت خود حتی به افرادی که سابقه اعتباری خوبی هم ندارند اقدام نماید در 
های  بنگاه خسارت نمودن بیمه با نیز هبیم های شرکت .نماید بیمه ،بیمه شرکت یک نزد را خود دریافتنی

 اینکه یک بنگاه تجاری به چه رابطه بادر . نمایند  وی را پرداخت میدریافتنیهای  وارده به حساب
  : های دریافتنی دارد ذکر چند نکته ضروری است  نیاز به بیمه اعتباری حسابدلیل

البته این به معنای گـسترش بـازار بـه          . تواند یکی از دالیل باشد     یدتر می ورود به بازارهای جد    -
 ویـژه   المللی به روی بنگاه است به      ه به معنای بازشدن بازارهای بین     اعتبار نیست بلک   سمت مشتریان کم  

 . های باالتری هستند افته که دارای ریسکی بازارهای کشورهای کمتر توسعه

حـال  . نماینـد  های بد نگهـداری مـی      ها مقداری نقدینگی را نزد خود جهت بدهی         بنگاه رخیب -
توانـد بـرای     تنی قـرار دهنـد ایـن پـول مـی          اگر آن بنگاه خـود را تحـت پوشـش بیمـه حـساب دریـاف               

البته به این شرط که سود حاصل از فعالیت تجاری بیش   . های تجاری مورد استفاده قرار گیرد        فعالیت
 . از حق بیمه پرداختی باشد

ها اعتبار بیـشتری     اعتبار حساب دریافتنی این است که بانک       های مثبت بیمه   یکی دیگر از جنبه    -
 . های خود را بیمه نموده است  زیرا متقاضی وام تمام بدهی،دهند  وام میءبه فرد برای اعطا

نامـه   نکته قابل توجه اینکه این نوع بیمه      . نامه به بیمه اعتبار تجاری نیز معروف است        این نوع بیمه  
 بـه طـور ماهانـه و بـر اسـاس            میزان هزینه آن معموالً   . باشد   حقیقی غیر قابل استفاده می     برای اشخاص 

  . گردد های دریافتنی محاسبه می ی از میزان فروش ماهانه و یا بر اساس درصدی از کل حسابدرصد
 به وجود آمد و بین جنگ جهانی اول و دوم در 19نامه از اواخر قرن  این نوع بیمه

های  ند که به پوشش ریسکچند شرکت در هر کشور به وجود آمد. غربی گسترش یافت اروپای
های اعتبار تجاری   تمرکز در بازار بیمه1990در طول دهه . پرداختند ز میاسی برای صادرات نیسی

این نوع .  درصد از بازار بیمه اعتبار تجاری دنیا را در اختیار داشتند85ایجاد شد و سه گروه بیش از 
شرقی، آسیا و آمریکا گسترش  اما به سرعت به اروپای ،نامه اوایل در اروپای غربی متمرکز بود بیمه
  . فتیا

  
  بیمه اعتبار اوراق قرضه . 5-5

بیمه .  اعتباری که ارتباط مستقیم با بازار سرمایه دارد، بیمه اعتبار اوراق قرضه است ترین بیمه  مهم
و صادرکننده اوراق ) گر عنوان بیمه هب(ای است که میان شرکت بیمه  نامه اعتبار اوراق قرضه بیمه

گردد در صورت  گر متعهد می گردد و براساس آن بیمه منعقد می) گذار عنوان بیمه هب(قرضه 
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گذار در پرداخت اصل و سود اوراق قرضه تمام یا بخشی از زیان  ورشکستگی یا ناتوانی بیمه
  . خریداران این اوراق را جبران نماید

توان مستقیم  و حرمت اوراق قرضه نمیحرمت قطعی ربا در دین اسالم هرچند با توجه به 
 کشورمان وجود   آن در بازار سرمایه موضوعی برای عرضه عرضه کرد و اصوالًچنین پوششی را

 اوراق توان در خصوص اوراق مشارکت و سایر نامه را می  با این حال به راحتی این بیمهاما ،ندارد
یکی از مسائل . کار بردنامه را ب توان این بیمه  در مورد اوراق بهادار می،عنوان مثال به. کار گرفتب

های صادرکننده آنها  روی خلق و انتشار اوراق بهادار مجاز به جایگاه اعتباری شرکت اسی پیشاس
اند و همواره  گذاران اوراق بهادار به صورت سنتی با اوراق دولتی مواجه بوده  سرمایه .شود مربوط می

  سرمایه نسبت به تضمین سود و اصل ،دولت را پشتوانه اوراق صادرشده تصور کرده و از این رو
مین مالی أدر این شرایط استفاده از ابزار اوراق بهادار و انتشار آن برای ت. اند  نداشتهبسیارینگرانی 
 بدون نام نشان و خصوصی با بحران اعتباری ویژه های کوچک و به  توسط شرکتهای مختلف پروژه

انداز  شمهای کوچک و خصوصی تازه کار، آینده  و چ هرچند برخی از شرکت. مواجه است
توانند هم اکنون اعتبار الزم را کسب  اقتصادی خوب و روشنی هم داشته باشند با توجه به اینکه نمی

. توانند از این ابزار مفید استفاده نمایند گذاران را جلب کنند در عمل نمی  نمایند و اعتماد سرمایه
های بخش  ره توسط شرکتنامه باعث جلب اعتماد خریداران در خرید اوراق صاد صدور این بیمه

خصوصی شده و توان رقابت آنها را در مقابل صادرکنندگان اوراق دولتی که از نظارت و ضمانت 
  .برند، افزایش خواهد داد های دولتی و بانک مرکزی بهره می دستگاه

 
   بیمه اعتبار وام نقدی  .5-6
گیرنده برای   قرضسوی از سک عدم بازپرداخت وامنامه جهت فرار از ری طور کلی نوعی بیمه به
نامه اعتباری را  گیرنده تقاضای این نوع بیمه دهنده از قرض که فرد وام طوری به. باشد دهنده می وام
نوع این . بدهی را از شرکت بیمه وصول نمایدبازپرداخت وام مبلغ  نماید که در صورت عدم می
تواند  که گسترش آن می طوری به. باشد های تجاری قابل استفاده می نامه بیشتر برای فعالیت بیمه

ها و یا  ها را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد و فضای اطمینان را برای بانک مطالبات معوق بانک
  .دهی ایجاد نمایدسسات پولی و مالی برای اعتبارؤم
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  بیمه سپرده . 5-7
ن از بازپرداخت  اطمینا،گذار با آن مواجه است  که یک سپردهوضوعیترین م لی مهمبه طور ک

تواند انجام دهد این است که  گذار می بهترین کاری که فرد سپرده. باشد سپرده خود توسط بانک می
با توجه به . خود را در قبال احتمال ورشکستگی بانک و احتمال عدم بازپرداخت سپرده بیمه نماید

نامه  اند این نوع بیمه شکسته شدهها ور ی بسیاری از بانکهای مال های اخیر در اثر بحران اینکه در سال
های بانکی توسط بانک   ایران به دلیل اینکه تمام سپردهدر. دی داشته باشبسیارتواند کاربری  می

  . نامه کاربری الزم را نخواهد داشت شود این نوع بیمه مرکزی ضمانت می
   

  های اعتباری در کشور  اروی بیمههای فر چالش. 6
نیازهای بخش صنعت، مالی و اعتباری و بانکی کشور  در رفع صنعت بیمهنقش واقعیت این است که 

 با در تطبیق وضعیت خودتر بیان کنیم صنعت بیمه   و به صورت واضحچندان قابل توجه نبوده است
   . به کندی عمل نموده استتغییرات شگرف و سریع اقتصاد و بازار

اعتبارسنجی  ،پذیرد صورت بایست می که کاری ترین اساسی و اولین اعتباری امور نجاما برای
های اخیر  تا حدودی در سالشرکت اعتبارسنجی ایرانیان . باشد های بیمه می مشتریان توسط شرکت

 تعامل سازنده بخش بانکی با به این امر پرداخته است اما بهتر انجام گرفتن این امر نیازمند
کمبود نیروهای . باشد ت مشتریان میکارگیری بانک اطالعاهای بیمه در جهت ایجاد و ب شرکت

انسانی متخصص در زمینه اعتبارسنجی و انجام امور اعتباری نیز از چالش های دیگر توسعه این رشته 
  . باشد ای می بیمه

  
  های اعتباری در کشور لکرد بیمهراهکارهای بهبود عم. 7

  :د عبارتند ازتوان نام بر های اعتباری در کشور می راهکارهایی که جهت توسعه بیمه
 ها در راستای طرح تحول صنعت بیمه آزادسازی تعرفه •

 ها  بانکسویعنوان جایگزینی برای اسناد ضمانتی از  های اعتباری به نامه پذیرش بیمه •

 سنجی مشتریانهای تخصصی اعتبار افزایش شرکت •

 های بیمه های اعتباری در شرکت نامه  انواع بیمهبکارگیری •

 های اعتباری توسط عموم مردم نامه فاده از بیمهسازی در جهت است فرهنگ •

های اعتباری توسط  نامه کنندگان بیمه گیری و تسریع در امر پرداخت خسارت به دریافت پی •
  های بیمه شرکت
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