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 1. خلاصه مدیریتي1

 تغییر اقلیم اجتماعي -. پیامدهاي اقتصادي1-1
قوه در جامعه بال اجتماعی-های اقتصادیعنوان یکی از بزرگترین ریسک ناکامی در امر ملاحظات مربوط به تغییر اقلیم به

 WEF, 2016,2017; Lloyd’s of London,2017; IFC, 2016, The Economist Intelligenceاست )ما شناخته شده 

Unit 2015های محیطی و اجتماعی به یکی از محرکهای تغییر اقلیم از یک مقوله علمی، زیست(. اخیراً، تمرکز بحث

 تبدیل شده است.  و مدیریت ریسک اجتماعی-اصلی توسعه اقتصادی

های در برابر افزایش تأثیرات فرین اقلیم به مدیریت ریسک پیشگیرانه و استراتژی اجتماعی-پذیری اقتصادیایجاد انعطاف

ها فراوانی برای بسیاری از بخش اجتماعی-کربن دارای پیامدهای اقتصادیتطبیق نیاز دارد. حرکت به سمت اقتصاد کمقابل 

وکار نیازمند است. این امر های حیاتی، آموزش نیروی کار، آموزش و کسبگذاری در زیرساختاست و به سرمایه

های دولتی را دنبال با همسویی استراتژیک در بین تمامی لایه بینیپیش قابل مسیر ریزی شود و یکبایست به خوبی برنامهمی

بر است سازی چنین کاری زمانت داشته باشد. پیادهصورت فعال مشارکگذاران و بخش خصوصی بهکند. همچنین با سرمایه

 تر نیز شود. های سیاسی در برخی کشورها و مناطق ممکن است طولانیهای موجود و چارچوبو بسته به سیاست
 

 وکارعنوان یک مشکل اصلي کسب . ریسک اقلیم به1-2

ده است. اگرچه، اخیراً، تأثیرات مالی و اقتصادی از گذشته فقدان اقدامات مربوط به اقلیم با ریسک شهرت در ارتباط بو

ای، طور فزاینده. به2(Carney,2015شود )های فیزیکی، مسئولیت و انتقال نیز درنظر گرفته میدر رابطه با ریسک

گیرند. کارگروه هیئت کار درنظر میوعنوان یک مقوله اصلی کسب ها، ریسک اقلیم را بهها در تمامی بخششرکت

صورت اختیاری و دائمی اطلاعاتی را جهت ، به3مالی گروه بیست در زمینه افشای اطلاعات مالی مربوط به اقلیم ثبات

گذاران، ها را به سرمایهدهد تا آنها قرار میهای مالی مرتبط با اقلیم در اختیار شرکتبرداری در زمینه ریسکبهره

های فیزیکی، مسئولیت و انتقال را با حاکمیت، . این کارگروه ریسک0دهندنفعان ارائه گران و سایر ذیدهندگان، بیمهوام

های مرتبط با اقلیم در بین صنایع مختلف ها و ریسکها و اهداف مربوط به فرصتاستراتژی، مدیریت ریسک، شاخص

 (.FSB-TCFD, 2017دهند )ارتباط می

                                                                                                                                                                                                           
 اي است از:. اين گزارش ترجمه5

The Geneva Association, January 2018. “Climate Change and the Insurance Industry: Taking Action as Risk Managers and 

Investors” Perspectives from C-level executives in the insurance industry  

 (0هاي اقليم را تحت عناوين ، ريسک"هاشكستن تراژدي افق "در سخنراني خود تحت عنوان  مالي ثبات ، مارک كارني، رئيس هيئت8051در سپتامبر  .8

و فراواني رويدادهاي فرين  توانند از اثرات مستقيم و غيرمستقيم ناشي از: الف( افزايش شدتهاي اقتصادي هستند كه ميريسک هاي فيزیکي:ریسک

هاي آتي رخ دهد، اگر گروهي از افراد اثراتي كه ممكن است در طي روز ( ریسک مسئوليت:2مدت در اقليم؛ ايجاد شوند هوايي؛ و ب( تغيير بلندآب

( ریسک 3باشند؛ و د كه مسئول اين امر ميدنبال جبران خسارت از افرادي هستنهاي ناشي از اثرات تغيير اقليم را متحمل شده باشند بهخسارات و آسيب

 كند.كربن ايجاد شوند، مطرح ميهاي مالي كه ممكن است از فرآيند انتقال به اقتصاد كمريسکانتقال: 

3. Financial Stability Board’s Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (FSB-TCFD) 

 شود.هبري صنعت است كه توسط مايكل بلومبرگ مديريت مي. اين يک نوآوري و ابتكار به ر3
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 آن. تغییر رویکرد در جهت کاهش تغییر اقلیم و سازگاري با 1-3

بر تغییر رویکردهای ای مبنیهای فیزیکی اقلیم، شواهد فزایندهمرتبط با ریسک اجتماعی-های اقتصادیبا افزایش هزینه

تر، در تر و جامعبه سمت یک چارچوب مدیریت ریسک یکپارچه "واکنش پس از فاجعه"یا  "عدم واکنش"دولت، از 

که شامل کاهش ریسک پیشگیرانه، تأمین مالی ریسک و پشتیبانی های مختلف دولت وجود دارد، ها و لایهپوشش بخش

شود. شناسایی تأثیرات مالی و نیاز به سازی ریسک انجام میوسیله شناسایی و کمّیاز اقدامات انتقال ریسک است، و به

جه وزرای مربوط به امور ای در مرکز توطور فزایندهریزی و بودجه توسعه ملی نیز بهسازی این اقدامات در برنامهیکپارچه

های محلی و مؤثر هستند؛ مردم، دولتهای دولتی پس از وقوع فاجعه ناکافی و غیرکه کمکآنجاییمالی قرار دارد. از

 کنند.هایشان انجام دهند، دلسرد میای جهت مدیریت ریسککه اقدامات پیشگیرانهوکارها را از اینکسب

رسمیت بر بازار را در برعهده گرفتن و انتقال ریسک بهو مزایای یک صنعت بیمه مبتنیها، نقش ای دولتطور فزایندهبه

بر بازار، در برابر اثرات مالی ای مبتنیدهد[ کشورهای با پوشش بیمهای وجود دارد که ]نشان میشناسند. شواهد فزایندهمی

های اقتصاد کلان منجر ه خسارات است که به هزینهنشدیابند؛ این بخش بیمهرویدادهای فرین با سرعت بیشتری بهبود می

دهد مزایای ای وجود دارد، که نشان میهای حمایتی گستردههای بزرگی، و در برخی موارد شکافشود. هنوز شکافمی

 شود.ها محدود نمیاقدامات انتقال ریسک به پتانسیل کامل آن

نفعان ها در میان طیف وسیعی از ذیها و نوآوریای از فعالیته، مجموع1نامه پاریساز سوی دیگر، پس از تصویب توافق

کربن )سمت کاهش( وجود دارد. آخرین تحولات عبارتند از: الف( ]تحولات[ برای حمایت از حرکت به سمت اقتصاد کم

سطوح ملی، محلی و های مقرراتی در های اقلیم و چارچوبرشد، اما بسیار پراکنده و در برخی موارد متناقض با سیاستروبه

دست آوردن مقداری از سهم بازار؛ پ( افزایش علاقه به های پاک و سبز، با بهدر سراسر مناطق؛ ب( نوآوری در فناوری

های تنظیم داران، مدیران دارایی، سازمانگذاری سبز از سوی سهامتأمین مالی سبز، با تلاش برای کاهش موانع سرمایه

دست آوردن آوری و بهکربن؛ و ت( تلاش برای جمعبندی، و افزایش تقاضا برای کالاهای کماستاندارد و مؤسسات رتبه

 نفعان.گذاران و سایر ذیدهندگان، بیمهگذاران، واماطلاعات معتبر برای سرمایه

ها از دولت های مهم برخیهای حیاتی به یکی از اولویتزدایی زیرساختپذیری اقلیم و کربندر نهایت، تأکید بر انعطاف

های رشد مقررات و سیاستبهرغم موج روشان تبدیل شده است. علیریزی اقتصادیوکار و برنامهدر رابطه با کسب

کربن هنوز ناقص ها و راهکارهای ملی برای حرکت به سمت اقتصاد کمهای سازگاری اقلیم دولتمربوط به اقلیم، برنامه

کنندگان مقررات، گذاران، تنظیمها، سیاستنفعان )برای مثال؛ دولتذیباقی مانده است. یک شبکه پیچیده از 

های کاهش و رشدی از طرحهای غیردولتی و بخش خصوصی( روی تعداد روبههای وضع استاندارد، سازمانسازمان

ن مقیاس، باید موانع است. برای رسیدن به اینتیجه باقی ماندهها بیحال این تلاشکنند. بااینسازگاری با اقلیم کار می

نفعان کلیدی، با های هماهنگ، مشارکت و اقدام در میان ذیهای کلیدی از طریق گفتگوحلها و راهکلیدی، فرصت

 درنظرگرفتن هر دو جنبه کاهش و سازگاری، شناسایی شوند.

                                                                                                                                                                                                           
1. https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
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 . نقش صنعت بیمه1-4 

شرکت )از مناطق مختلف با اندازه  21ها( از آن های کتبی از)و گرفتن پاسخ cمدیر اجرایی سطح  42براساس مصاحبه با 

عنوان کارشناسان ریسک،  های جدیدی را درمورد نقش صنعت بیمه بهوکار(، بینشهای مختلف کسبو سیاست

 ایم.گذاران در رسیدگی به اهداف و مقاصد تغییر اقلیم پیشنهاد دادهگران و سرمایهبیمه

های اقلیمی است، اما نقش کننده سیاستکننده و نه تنظیماین بخش نه آلودهحل است، صنعت بیمه بخش مهمی از راه

های کارآفرینی را برای کند و توسعه اقتصادی و مسیربازی می اجتماعی-پذیری اقتصادیحیاتی را در ایجاد انعطاف

 cهیئت مدیره و مدیران سطح  سازد. تغییر اقلیم به وضوح در دستور کاررسیدن به اهداف و مقاصد تغییر اقلیم ممکن می

های متفاوتی همراه است. این صنعت با ارائه اطلاعاتی در زمینه ریسک و مهارت قرار گرفته است، اگرچه با تأکید

های پرداخت، های توزیع و سازوکارگذاری ریسک، ارائه محصولات و خدمات انتقال ریسک خلاقانه، بهبود کانالقیمت

های فیزیکی کمک پذیری مالی در برابر وقوع رویدادهای فرین و دیگر ریسکایجاد انعطافتوجهی جهت طور قابلبه

گذاری و های سرمایهگری، استراتژیوکارهای بیمهکربن از طریق کسبکند. همچنین از انتقال به سمت اقتصاد کممی

 کند. کاهش فعال اثر کربن حمایت می

 

 ها و پیشنهادات. چالش1-5

نفعان مختلف بایست توسط ذیهای حیاتی را که میصد مشارکت بیشتری دارد. ما تعدادی از چالشصنعت بیمه ق

گری گذاری و بیمهایم تا امکان مشارکت گسترده صنعت بیمه را در هر دو طرف سرمایهتوجه قرار گیرد شناسایی کردهمورد

ها و مند شوند و محرکصنعت بیمه در مراحل اولیه بهره نفعان کلیدی توانستند از مشارکت بافراهم کنیم. در گام اول، ذی

 ایم:رو ارائه دادهپیشنهاد برای مسیر پیش 3براین، ما . علاوه1وکار بیمه را درک کنندهای کسبمنافع ناشی از مدل

دگان کننهای وضع استاندارد و تنظیمگذاران، سازمانها، سیاستنفعان شخص ثالث از جمله دولتذی :1پیشنهاد

تر عمل کنند تا موانع کلیدی را مورد توجه قرار دهند. موانعی که مانع ای هماهنگها باید به شیوهمقررات در تمامی بخش

 شود. گران در سازگاری اقلیم و کاهش آن میاز افزایش میزان مشارکت بیمه

های خود سازی کند، کمکوکار نهادینهسبعنوان یک مقوله اصلی ک بایست تغییر اقلیم را بهصنعت بیمه می :2پیشنهاد 

کربن با همکاری های اقلیم گسترش دهد و از انتقال به سمت اقتصاد کمپذیری مالی به ریسکرا در ایجاد انعطاف

 نفعان کلیدی حمایت کند. ها و سایر ذیدولت

گذاری، و توابع سرمایه گریبایست از طریق مدیریت ریسک صنعت، بیمهها و صنعت بیمه میدولت :3پیشنهاد 

 وجو کنند. های حیاتی جستزدایی زیرساختپذیری اقلیم و کربنهایی را برای حمایت از انعطافروش

                                                                                                                                                                                                           
گذاري هاي سرمايهگذاران سازماني، استراتژيعنوان سرمايهدارند. به كار بيمه قراروگذاري و انتقال، در قلب كسبسازي، قيمتهاي كمّي. ريسک5

توانند اند و ميمانند محدود شدهكنند توانگر باقي ميمحرک هستند و توسط مقررات و تعدادي از عوامل بيروني و دروني كه تضمين مي-بر بدهيمبتني

 ر هر زماني انجام دهند.، با بيشترين احتمال دگذارانهايشان را به سياستپرداخت
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 . درباره این مطالعه2

صنعت جهانی بیمه گردآوری  cیافته و مصاحبه با مدیران اجرایی سطح این مطالعه براساس یک پرسشنامه کیفی ساختار

 برای بررسی پنج حوزه طراحی شده است: شده است. پرسشنامه

ها و فرآیندهای هیئت ها، فلسفه، استراتژی، سیاستما چشم انداز کلی شرکت ( حاکمیت شرکتي و تغییر اقلیم:1

شده ایم )بررسیکاهش تغییر اقلیم و سازگاری با آن مورد ارزیابی قرار داده را با توجه به cمدیره و مدیران اجرایی سطح 

 یران ارشد اجرایی(.توسط مد

گران برای ایجاد عنوان کارشناسان ریسک و بیمه ما مشارکت صنعت بیمه را به ( تغییر اقلیم و بخش مسئولیت:2

ایم کربن بررسی نمودهپذیری مالی در برابر تغییر اقلیم )سازگاری( و حمایت از حرکت به سمت اقتصاد کمانعطاف

 و مدیران ارشد صدور(.شده توسط مدیران ارشد ریسک )بررسی

های ها و فرصتهای حیاتی، ریسکگذاری، محرکهای سرمایهما استراتژی گذاري:( تغییر اقلیم و بخش سرمایه3

 گذاری(.شده توسط مدیران ارشد سرمایهایم )بررسیکربن را ترسیم نمودهمربوط به حرکت به سمت یک اقتصاد کم

گذاري و مسئولیت ها در بخش سرمایهاز افزایش مشارکت آنهایي که در صنعت بیمه مانع ( چالش4

ها جهت سازگاری و گذاران برای گسترش همکاریگران و سرمایهعنوان بیمه هایی را که صنایع بهما چالش شود:مي

شد ریسک گذاری، مدیران ارشده توسط مدیران ارشد سرمایهایم )بررسیرو هستند را بررسی نمودهبهها روکاهش با آن

 و مدیران ارشد صدور(.

ما دیدگاه  هاي حیاتي:زدایي زیرساختپذیري اقلیم و کربن( نقش صنعت بیمه در حمایت از انعطاف5

گذاری، مدیران شده توسط مدیران ارشد سرمایهایم )بررسیمدیران بیمه درمورد نقش صنعت بیمه را مورد توجه قرار داده

 (. ارشد ریسک و مدیران ارشد صدور

شرکت  21گذاری از گروه از مدیران ارشد اجرایی، مدیران ارشد ریسک، مدیران ارشد صدور و مدیران ارشد سرمایه 42ما با 

گر اولیه، که بیمه 12های کتبی از جانب آنان دریافت کردیم(. که شامل )و پاسخ 1بیمه و بیمه اتکایی مصاحبه نمودیم

ها در اروپا، شوند و دفتر مرکزی آنشرکت بیمه اتکایی می 9کنند و هر دو را صادر میهای زندگی و غیرزندگی یا نامهبیمه

 (.0-1الی  1-1آمریکای شمالی و کارائیب، آمریکای جنوبی و مرکزی، آسیا و اقیانوس آرام قرار دارد ) نمودار 

وکار یع به مبانی مدل کسبنگاهی سر 3شود. بخش آخرین تحولات مربوط به چالش تغییر اقلیم مطرح می 2در بخش 

عنوان مدیران ریسک و  های مطالعه، مانند اقداماتی که توسط صنعت بیمه، بهیافته 0دهد. در بخش بیمه ارائه می

های حیاتی که شود، و بر روی چالشگذاران در جهت کاهش تغییر اقلیم وسازگاری با آن انجام شده ارائه میسرمایه

 شود. رو ارائه مینتایج و پیشنهاداتی برای مسیر پیش 5شود. در بخش کند، تأکید میها منع میآنصنعت را در انجام بیشتر 

 

                                                                                                                                                                                                           
 ( بوده است.8052ميليارد دلار )در سال  110ها بيش از بيمهتريليون دلار و مجموع كل حق 8/3هاي تحت مديريت بيش از. مجموعه دارايي5
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 . آخرین تحولات درمورد اهداف و مقاصد تغییر اقلیم3

 شود.جامعه ما شناخته می اجتماعی-های بالقوه اقتصادیعنوان یکی از بزرگترین ریسک رسیدگی به تغییر اقلیم به عدم

های جهانی مربوط به تغییر اقلیم را تعیین ترین ریسک، سه مورد از محتمل1مع جهانی اقتصادگزارش ریسک جهانی مج

عنوان یکی از مواردی که  را به "شکست در کاهش تغییر اقلیم و سازگاری با آن"ای این مجمع طور ویژهکند. بهمی

، خسارات ناشی از تلفات 2بیمه لویدز لندنآورد. به گفته شرکت حساب میتأثیر روی ریسک جهانی دارد، به بیشترین

سال  11میلیارد دلار در  211به حدود  1981میلیارد دلار در دهه  51وهوا در سراسر جهان از میانگین سالانه مربوط به آب

ها راییشود که به افزایش تمرکز مردم و دا. این امر به تغییر اقلیم و الگوهای توسعه مربوط می3گذشته افزایش یافته است

گزارش کرد که  2114در سال  5المللیمؤسسه مالی بین. 0شودریسک مثل مناطق شهری و ساحلی منجر میدر مناطق پر

میلیارد دلار هزینه داشته باشد. این امر به فراونی و  151تواند برای اقتصاد جهانی می طور بالقوهواکنش در هر سال بهعدم

ها های بزرگ و دولتوکارهای کوچک، شرکتثیر آن بر افراد، جوامع، کسبشود و تأوهوا مربوط میشدت آب

های تحت مدیریت را در حالت (، ارزش در معرض ریسک دارایی2115) 4یکسان است. واحد اطلاعاتی اکونومیست

 از لحاظ ارزش(. 2115کند )در سال تریلیون دلار برآورد می 2/0واکنش، تقریبا عدم

های محیطی و مسئولیت اجتماعی به یکی از محرکهای تغییر اقلیم از یک مقوله اصلی علمی، زیستاخیراً، تمرکز بحث 

 و مدیریت ریسک تبدیل شده است. اجتماعی-اصلی توسعه اقتصادی

یک سال محوری برای ادغام سه موضوع  2115المللی توسط سازمان ملل متحد، سال دنبال چند دهه مذاکرات سیاسی بینبه

؛ یعنی توسعه پایدار، تغییر اقلیم و کاهش ریسک بلایا بوده است. با اتخاذ چارچوب سندای برای کاهش ریسک بلایا مرتبط

 191از (، در میان سایر موضوعات، بیشCOP21تغییر اقلیم پاریس ) نامهو توافق 21318، اهداف توسعه پایدار 7(2115-2131)

-های اقتصادیاد یک چارچوب مدیریت ریسک جامع با هدف قرار دادن ریسک( ایج1اند: دولت روی امور زیر توافق کرده

( در اولویت قرار دادن جلوگیری از انتشار گازهای 2و  9، حاد و مزمن، مرتبط به تغییر اقلیم )سازگاری با تغییر اقلیم(اجتماعی

                                                                                                                                                                                                           
1. The World Economic Forum (WEF 2016) 

2. Lloyd’s of London 

3  . Source: https://www.theguardian.com/business/2014/may/08/lloyds-insurer-account-climate-change-extreme-weather-

losses 

هاي هاي توليدي و غيره( و زيانهاي حياتي، مكانساختها، زيرها و ساختمانها )براي مثال: خانههاي اقتصادي به تأثيرات مستقيم روي دارايي. هزينه3

 شود. ال و شكست در تجارت و زنجيره تأمين( مربوط ميكار، اختلومستقيم )مانند وقفه در كسبغير

5. International Finance Corporation 

6. The Economist Intelligence Unit 

7. Sendai Framework for DRR: http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf 

8. The 2030 Agenda for 
Development:https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20 

Sustainable%20Development%20web.pdf 

ها، . از بين اين(Munich Re, 2016)آميز را شناسايي كرده است رويداد فاجعه Munich Re’s NatCatSERVICE ،517800، 8051تا  5420در بازه زماني . 4

 84ميليون نفر از بين رفتند،  8/5درصد از كل  15هوا بودند )رويدادهاي هواشناسي، هيدرولوژيكي و اقليم شناسي(، ودرصد به دليل وقايع فرين مرتبط با آب 45

 .وجود آمد )با تعديل تورم(شده بههاي بيمهدرصد زيان 40تريليون دلار در كل اقتصاد خسارت ايجاد كرد و  3درصد از 
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الی با هدف جهانی برای دستیابی به انتشار عنوان س به 2151کربن، و درنظرگرفتن سال ای و حرکت به سمت اقتصاد کمگلخانه

 -a-b، (2017a 2016ای[ خالص صفر )کاهش تغییر اقلیم( )انجمن ژنو گلخانه ]گازهای

گیرند. اگرچه، وکار درنظر میعنوان مقوله اصلی کسب ها، ریسک اقلیم را بهها در تمامی بخشای، شرکتطور فزایندهبه

های شهرت مرتبط است. اما اخیراً، تأثیرات مالی و اقتصادی تغییر اقلیم قلیم با ریسکطور مرسوم، فقدان اقدامات ابه

 شوند. های انتقال مطرح میهای مسئولیت و ریسکهای فیزیکی، ریسکتحت ریسک

شکستن تراژدی "، مارک کارنی، رئیس هیئت ثبات مالی گروه بیست در سخنرانی خود با عنوان 2115در سپتامبر سال 

ریسک تغییرات اقلیمی برای "های مالی و اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم را مطرح و خاطرنشان کرد که ریسک "هاافق

بینی را دنبال کنند، بدین ثبات مالی در صورتی حداقل خواهد شد که تغییرات به زودی آغاز شوند و یک مسیر قابل پیش

 ."بینی نمایدای را پیشجهکند تا انتقال به جهان دو دروسیله به بازار کمک می

 کند:های اقلیم را تحت عناوین زیر تعریف میریسک 2115کارنی در سال 

عنوان مثال؛ تخریب اموال و  طور مستقیم )بهتوانند بههای اقتصادی که میهای فیزیکی شامل ریسکریسک -

کار متأثر، وابستگی به زنجیره تأمین( ایجاد  وکار، نیرویمستقیم )برای مثال: وقفه در کسبهای حیاتی( و غیرزیرساخت

( 2های حاد(؛ و ها و سیل )ریسک( افزایش شدت و فراوانی رویدادهای فرین اقلیم مانند گردباد1شوند، که ناشی از :

ه مدت در الگوهای اقلیم مانند تغییر در الگوهای بارش که با کاهش منابع آب مرتبط است و دمای بالا کتغییرات طولانی

 های مزمن( شوند، است.توانند موجب افزایش سطح آب دریا و موج گرمای مزمن )ریسکمی

های های آتی رخ دهد، اگر گروهی از افراد، ضرر و زیانشوند که ممکن است در روزشامل اثراتی می های مسئولیتریسک -

 ز افرادی هستند که مسئول این امراند.دنبال جبران خسارت اناشی از اثرات تغییر اقلیم را متحمل شده باشند به

کربن ایجاد شوند. تغییرات در های مالی هستند که ممکن است از فرآیند گذار به اقتصاد کمهای انتقال، ریسکریسک -

ها را مجدداً ارزیابی کند، تواند ارزش جدید طیف وسیعی از داراییهای فیزیکی می، فناوری، بازار و ریسکسیاست

 .1شوندهای به گل نشسته منجر میشوند، به داراییها آشکار میها و فرصتکه هزینه طورهمان

صورت اختیاری و دائمی کارگروه هیئت مدیره ثبات مالی گروه بیست در زمینه افشای اطلاعات مالی مربوط به اقلیم، به

دهد تا اطلاعات را به ها قرار میتیار شرکتبرداری در اخهای مالی مرتبط با اقلیم را جهت بهرهاطلاعات در زمینه ریسک

های فیزیکی، مسئولیت و انتقال نفعان ارائه دهند. این کارگروه ریسکگران و سایر ذیدهندگان، بیمهگذاران، وامسرمایه

                                                                                                                                                                                                           
بيني، كاهش ارزش پول قابل پيشهنگام و غيرشوند كه تحت تأثير كاهش زودهايي تعريف ميدارايي"عنوان نشسته بهگلشده يا بههاي متروکدارايي .5

سنگ و ساير اند. اين شرايط ممكن است توسط عوامل متعددي ايجاد شوند، از جمله تغييرات تكنولوژي، نوآوري، زغاليا تبديل به بدهي قرار گرفته

هاي توانند تحت عنوان داراييها ميهاي فسيلي مربوط هستند. همچنين اين داراييگذاري كربن و تمام شدن سوختهاي فسيلي كه به قيمتسوخت

عي، سوختي با كربن هاي فسيلي، گاز طبيعنوان افت سود ثبت شود. در زمينه سوختبايست در ترازنامه بهشده يا ناكارآمد مطرح شوند. اما ميمنسوخ

 ."كربن باشدرود كه يک مؤلفه كليدي در تركيب انرژي جهاني براي حركت جهان به سمت اقتصاد كمشود و انتظار مينسبتاً پايين درنظر گرفته مي
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 های مرتبط با اقلیم در بینها و ریسکها و اهداف مربوط به فرصترا با حاکمیت، استراتژی، مدیریت ریسک، شاخص

 (.FSB-TCFD, 2017دهند )صنایع مختلف ارتباط می

ای از تغییر رویکردهای های فیزیکی تغییر اقلیم، شواهد فزایندهناشی از ریسک اجتماعی-های اقتصادیبا افزایش هزینه

تر ریسک وجود و یکپارچه به سمت رویکرد مدیریت جامع "واکنش پس از وقوع فاجعه"یا  "عدم واکنش"دولت، از 

 ارد.د

الملل، نهادهای پس از گذشت بیش از یک دهه از مداخلات جهانی توسط سازمان ملل متحد، انجمن توسعه بین

تر جهت ایجاد یک رویکرد جامع و یکپارچه اجتماعی-ها متوجه مزایای اقتصادیغیردولتی، صنعت جهانی بیمه و دولت

اند. این های مختلف دولت شدهها و لایهبرای پوشش بخشهای اقلیم شدید پذیری و سازگاری در برابر ریسکانعطاف

 امر شامل موارد زیر است:

سازی و بندی زمین، مقاومهای جدید مانند منطقههای موجود یا جلوگیری از ریسکالف( اقداماتی برای کاهش ریسک

 های محکم، حفاظت از سیل و غیره. های ساختماننامهاجرای آیین

 ها و تسریع در واکنش به فاجعه و بهبودی آن.ی و هشدار زودهنگام برای کاهش بیشتر ریسکب( آمادگی اورژانس

کارها و افراد وها، کسبپ( اقدامات انتقال ریسک و تأمین مالی نوآورانه ریسک جهت ارائه پوشش حفاظتی برای دولت

 مانده.های اقتصادی باقیو توزیع یا تجمیع ریسک

های مکرر و ایجاد بندی باشد( جهت جلوگیری از ریسکتواند شامل منطقهپس از هر فاجعه )می ت( برنامه بازسازی مؤثر

 پذیری در برابر رویدادهای آتی.انعطاف

و  اجتماعی-های اقتصادیسازی ریسکگذاری در چنین اقداماتی، به درک و کمّیگیری در مورد سرمایهبرای تصمیم

وهوا های فرین آباقدامات احتمالی نیاز است. اثرات کلان اقتصادی ناشی از رویدادسود برای هر کدام از -تحلیل هزینه

های امور ای در مرکز توجه وزارتطور فزایندهریزی توسعه ملی بهبندی و برنامهو نیاز به ادغام این اقدامات در بودجه

های مقرراتی، ها و محیطگذاریسیاست وجود در بسیاری از کشورها،این(. با2117مالی قرار دارد )بانک جهانی، 

های دولتی و هماهنگی میان لایههای متناقض یا رقابتی و عدمهای سازمانی و اختیارات، انبارهای بخشی، اولویتظرفیت

 شوند.درون آن )از ملی به محلی( مانع اجرای چنین اقداماتی می

 از که دارد نفعان وجودو ابتکارات در میان طیف وسیعی از ذی هاای از فعالیتنامه پاریس، مجموعهپس از تصویب توافق

 .کندمی حمایت کربنکم اقتصاد به سمت انتقال

( 2های اقلیم درحال پیشرفت اما بسیار پراکنده؛ های مقرراتی و سیاست( چارچوب1آخرین تحولات عبارتند از: 

داران، مدیران دارایی و ( افزایش علاقه سهام3ژی؛ انر وریزدایی و بهرههای فناوری انگیزشی جهت کربننوآوری

 گذاران. های معتبر و شفاف برای سرمایه( نیاز به داده0مؤسسات تنظیم استاندارد به تأمین مالی سبز؛ و 
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( 2های مربوط به تغییر اقلیم ( مقررات و سیاست1دهد که شامل های اخیر در چهار حوزه را نشان میپیشرفت 1شکل 

 گزارشگری است. و ( انطباق0( بازارها و تأمین مالی و 3 فناوری

ها و های مرتبط به اقلیم درحال پیشرفت است اما استراتژیو مقررات، موج مقررات و سیاست در مواجهه با سیاست

 .1اندهای ملی بسیار پراکنده باقی ماندهطرح

ها از تعهدات خود برای کاهش انتشار بسیاری از دولت است که این بر ، اعتقاد کلیCOP21نامه پاریس با تصویب توافق

 ای پیروی خواهند کرد و در طول زمان، این کار را تا نزدیک شدن به اهداف خود ادامه خواهند داد. گازهای گلخانه

دات ملی، با اجرای تعه مرتبط هایبندیهای )زیر( ملی مربوطه، مسیرها و زمانهای بخشی و سیاستحال، استراتژیبااین

زدایی ملی در مذاکره با مقامات دولتی و محلی و رهبران های کربنطور خاص، میزان توسعه طرحناقص مانده است. به

ها و تحولات مقرراتی مربوط به تغییر اقلیم، مانند: مالیات بستن بر کربن، بخش خصوصی نامعلوم مانده است. سایر سیاست

وری انرژی( با یک های تجدیدپذیر یا اقداماتی برای بهرهعنوان مثال برای انرژی ا )بههتعیین سقف انتشار کربن و یارانه

وجود، نیاز است که اثرات بلندمدت بهتر درک شوند، زیرا برخی از شوند، بااینها پدیدار میسری از مزایا و هزینه

کنند تا موانع با یکدیگر کار می درون دولتی ها نیز از طریق بسترهایها ممکن است بهتر از بقیه عمل کنند. دولتسیاست

های سبز، مانند گروه های بخش خصوصی را در داراییگذاریموجود در زمینه تأمین مالی سبز را کنار بگذارند و سرمایه

کمیسیون اروپا روی تأمین مالی  2( و گروه تخصصی سطح بالایb-G20, 2016aهای سبز )مطالعاتی تأمین مالی دارایی

 ( بسیج کنند.HLEG,2017یدار )پا

که های متفاوتی در بر دارد، از جمله اینهای فسیلی پیامهای مرسوم دولتی بر روی سوختدر نهایت، تداوم اجرای یارانه

 ,WEF, 2009, 2010, 2011; (BlackRock) 3,0شودهای انرژی سبز میگذاری در زیرساختمانع نوآوری و سرمایه

2015, 2016; Standard & Poor’s Global Ratings, 2017b.  

                                                                                                                                                                                                           
نوظهور مانند چين، برزيل و هند بر كه اقتصادهاي وري انرژي دارند، در حاليعنوان مثال، اتحاديه اروپا و ايالات متحده تأكيد بيشتري روي بهره. به5

عنوان بخشي از سازي استراتژي خود بهكربن )براي مثال انرژي خورشيدي و باد( تمركز دارند. برخي از كشورها درحال يكپارچهتوليد انرژي كم

 .e.g) غيرانرژي و انرژي هايبخش ر دودر ه نوآوري و وريبهره در سازوساخت جمله اي ازاستراتژي چندمنظوره ملي براي كاهش گازهاي گلخانه

Canada’s Pan Canadian Framework for Clean Growth and Climate Change) هاي دولتي هاي مربوط به تغيير اقليم در لايههستند. سياست

 هاي ملي باشند يا نباشند.حال ظهور هستند كه ممكن است در راستاي سياستو محلي نيز در

2. High Level Expert Group (HLEG) 

هاي تجديدپذير برابر انرژي 3هاي فسيلي هاي دولتي براي سوختطور متوسط در سطح جهاني، يارانهالمللي انرژي، به. براساس اطلاعات آژانس بين4

 است.

ميليارد دلار را صرف يارانه  318د دهند و حدودرصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي 21عنوان مثال كشورهاي گروه بيست، تقريباً . به3

كنند )مركز مطالعاتي مؤسسه توسعه خارجي در هاي خود را در زمينه تغيير اقليم تضعيف ميطور مؤثري سياستكنند، و بههاي فسيلي ميسوخت

اي حتي در اف، مخارج عملياتي و سرمايههاي اكتش(، برخلاف ايالات متحده كه نقش اصلي را در بسته8051المللي تغيير نفت، انگلستان و مركز بين

 طول دوران حكومت اوباما داشته است. 
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اند و با استفاده از چهار عامل فراگیر کلیدی وری انرژی، مطرح شدههای جدید با کاهش میزان انتشار کربن یا بهرهفناوری

ها، انرژی خورشیدی، بادهای ساحلی و وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی شروع به گرفتن سهم بازار دیایاز جمله؛ ال

 (. Goldman Sachs, 2015a-b, 2016; Arabella Advisors, 2016اند )ردهک

گذاری سبز به آرامی درحال شتاب گرفتن و گسترش است. در ای، حرکت به سمت سرمایهدر بازارهای مالی و سرمایه

( 2(؛ e.g. Exxon, Occidentalداران )( افزایش آگاهی و قدرت پذیرش سهام1این میان عوامل کلیدی عبارتند از: 

( افزایش قدرت پذیرش 3(؛ Standard & Poor’s Global Ratings, 2016aتهدیدهای قانونی مرتبط با تغییر اقلیم )

رشد بازار اوراق قرضه سبز در طول دو ( اندازه روبه0؛ 1در میان مدیران دارایی پیشرو شده در سه نوع اقداماتمنعکس

های تنظیم ( طرح سازمان5( ؛ HSBC, 2015, 2016; BlackRock, 2016ز )و ظهور سایر ابزارهای سب 2سال گذشته

سازی و گذاری و تعیین میزان نیاز به استانداردهای قابل سرمایهالمللی برای گسترش سیاست فرصتاستاندارد بین

ارتباط ( ایجاد 4؛ 3(c-ICMA, 2016; Standard & Poor’s Global Ratings, 2017aبندی دارایی سبز )طبقه

( 8و  0کربن و پایداروکار کالاهای کم( افزایش تقاضا و کسب7ها ؛ های[ سبز و زیرساختگذاری در ]داراییسرمایه

های ها و شرکتهای عالی رتبه، شهرداریبندی اعتباری برای سازمانهای رتبهابزارهای ارزیابی ریسک اقلیم آژانس

 ,Standard & Poor’s Global Ratings, 2014a-e, 2015ac, 2016a-b, 2017a-c; Moody’s 2016بندی اعتبار )رتبه

های سبز و پاک این ای معتقدند که نهایتاً بازارهای سرمایه و پیشرفت در فناوریطور فزایندهگذاران به(. سرمایه2017

 انتقال را موجب خواهند شد. 

ها، بورس ای توسط منابع مختلف )بانکطور فزایندهبه ها و صاحبان داراییدر نهایت، در طول چند سال گذشته، شرکت

گیری و های اقلیم خود را ارزیابی، اندازهاند تا ریسکهای غیردولتی و غیره( تحت فشار قرار گرفتهاوراق بهادار، سازمان

 شود. ها به گزارش شکست در بازار منجر می. پراکندگی این طرح5افشاء کنند

                                                                                                                                                                                                           
گذاري سبز با سازي اصول سرمايه( ترويج و يكپارچه8گذاران سبز هاي مختلف سرمايه( تشكيل ائتلاف5گيري است: حال شكل. سه نوع روند در5

هاي اقليم سوق ها را به سمت ارزيابي و مديريت ريسکنغعان، شركتكه ذيرايي، زيراگذاري خود توسط مديران داهاي سرمايهفرآيندها و استراتژي

مربوط به  هايفناوريهاي گذاري سازماني جهت حمايت از نوآوريهاي سرمايه( تدوين استراتژي4و  (مانند مديران دارايي آلمان، بلک راکدهند )مي

  .(Goldman Sachs, 2015a-b, 2016)زدايي كربن

دو برابر شده و به مقدار كلي  8052تا  8051در طول رياست جمهوري چين در گردهمايي گروه بيست، اندازه بازار اوراق قرضه سبز تقريباً از سال  8.

اوراق قرضه با  هاي شهري،هاي توسعه، دولتشده از جمله بانکميليارد دلار توسط منابع شناخته 20، حدود 8052ميليارد دلار رسيده است. در سال  20

 مانده هنوز در حال تعيين است. ميليارد دلار باقي 80ها صادر شده است؛ اگرچه منبع ها و شركتپشتوانه دارايي، بانک

اين  است.( پيوستهGFMAالمللي بازارهاي مالي )( براي ايجاد كميته جهاني تأمين مالي سبز، به انجمن بينICMAالمللي بازار سرمايه ). انجمن بين4

هاي سبز، تسهيل عبور و مرور بين بازارهاي مربوطه و طبقات دارايي است و هدف آن شده صنعت براي ارتقاء تأمين مالي دارايييک تلاش هماهنگ

 گذاري سبز است. عنوان يک نماينده طرف قرارداد در بخش رسمي در امور سياستاقدام به

 مراجعه كنيد.  8058دسامبر  2در روزنامه فايننشال تايمز،  "ها و بازار فلزات گسترش يافتگذاريه سرمايهانقلاب سبز ب". براي كسب اطلاعات بيشتر به 3

هاي گزارشگري و انطباق كه برخي به اي از چارچوبهاي محيطي و پايدار تغيير اقليم، در درجه اول طيف گستردهدر پاسخ به نظارت بر جنبه 1.

عنوان گيري كرده است كه عمدتاً بهگذاران سازماني را هدفطور خاصي سرمايهاند. اين الزامات بهودند پديدار شدهصورت اختياري و برخي اجباري ب
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ها های بزرگی در زیرساختگذاریهان و طبقه متوسط درحال رشد است، اقتصاد جهانی به سرمایهجایی که جمعیت جاز آن

نقل( استحکام یک جامعه وفاضلاب، حملوهای انرژی، آبهای حیاتی )مانند سیستمکه زیرساختتوجه به ایننیاز دارد. با

ها افزایش یافته و انتظار شده روی زیرساختصرفهای مالی جهانی، مخارج دهند، پس از بحرانکارآمد را تشکیل می

 (.McKinsey & Company, 2016) 1توجهی نیز افزایش یابدطور قابلهای آتی بهرود که در دههمی

زدایی ایجاد کند تا جهان به پذیری اقلیم و کربنبایست انعطافهای حیاتی میگذاری در زیرساختهرگونه سرمایه

پذیری اقلیم است، برسد. تخریب، اختلال و یا وقفه در کربن و انعطافه سمت اقتصاد کماهداف خود؛ که حرکت ب

نشده از بینیناپذیر و گاهی اوقات پیشتواند به وقوع یک زنجیره )تأثیرات آبشاری( اجتنابهای حیاتی میزیرساخت

ای بر رفاه مردم و تأثیرات مستقیم توجههای قابلها و گاهی مرزها منجر شود و همچنین موجب زیانوقایع در میان بخش

های مهم عنوان یکی از اولویت زدایی بهو غیرمستقیم بر اقتصاد شود. در این زمینه، توجه به اثرات تغییر اقلیم و کربن

 . 2شودها مطرح میدولت

                                                                                                                                                                                                           
هايي كه در زير آورده شوند كه همراه با مثالدسته زير تقسيم مي 3ها به اند. آنو محيط بازاريابي خود پاسخ داده پذيري اجتماعيبخشي از مسئوليت

 شده است:

 فرانسه، نماينده بيمه كاليفرنيا. 584ها: استراليا، اتحاديه اروپا، ايالات متحده امريكا، بريتانياي كبير، قانون دولت -

 (.MSCIالمللي مورگان استنلي )هاي سرمايه بينهاي پايداري داو جونز، شاخصهاي بازار: شاخصشاخص -

 ليا، برزيل، آفريقاي جنوبي، هلند.هاي مركزي: سنگاپور، استرابازار معاملات و بانک -

(، UNEP-FI(، ابتكار مالي برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد )OECD(: سازمان همكاري و توسعه اقتصادي )NGOsهاي غيردولتي )سازمان -

گذاران سازماني تغيير اقليم رمايه(، گروه سGRI(، طرح گزارشگري جهاني )CDSB(، هيئت استاندارد افشاي اطلاعات اقليم )CPDپروژه افشاي كربن )

(IIGCC( پروژه افشاي اطلاعات صاحبان دارايي ،)AODP.) 

5.(2016)  McKinsey  &Company طور متوسط درصد از توليد ناخالص داخلي يا به 2/4گذاري در حدود كنند كه جهان نيازمند سرمايهاستدلال مي

 حمايت كند. 8040تا  8052هاي رشد مورد انتظار از سال ادي است تا از نرخهاي اقتصتريليون دلار در سال در زيرساخت 4/4

المللي مطرح شده درقسمت فوق است هاي بينهاي اصلي در توافقنامههاي حياتي يكي از اولويتزدايي زيرساخت. همچنين قدرت ارتجاعي و كربن8

 كشور عضو تصويب شده است.  545كه توسط بيش از 
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 کربنآخرین تحولات مربوط به انتقال به سمت یک اقتصاد کم .1 شکل

مقرراتقوانين و  مين مالي و بازارهاأت تكنولوژي  و انطباق گزارشگري   

 هاي اقليمي رشد سياستهموج روب

و اقدامات مقرراتي اما پراكنده با 

 سازي ناقصمسيرهاي پياده

 رويكردهاي بخشي پراكنده غالب 

 هاي درحال فرصت

رشد درفناوري سبز و 

چند هنوز هر ،تميز

 ثبات باقيخطرناک و بي

 اند.مانده

  مسير اصلي نياز به

هاي قابل فرصت

بندي ، طبقهگذاريسرمايه

ها، استانداردسازي، راييدا

 ها و تخصصشناسيروش

  گزارشگري در زمينه

 هاي اقليمريسک

 گزارشگري در زمينهظهور  -

د، استاندارهاي اقليمي ريسک

زيدهنده بالقوه بايک تغيير  

 توافقنامه پاريس -
هاي متئئداول امئئا متمئئايز بئئه مسئئئوليت

فروپاشئئي سياسئئي در سراسئئر كشئئورها و 

 شود. ميمنجر مناطق 
  .8010هدف انتشار خالص صفر تا سال 

اي هئاي محلئي، ملئي و منطقئئهسياسئت -
 متفاوت

زدايي ملي ارائه شده اسئت اهداف كربن -
امئا مسئيرها و نحئوه اجئراي آن مشئخص 

 نيست.
و تعيئئين سئئقف  گئئذاري كئئربنقيمت -

 .ه استگرفته شدانتشار كربن در نظر
مئئورد  قضئئائيهئئاي در بسئئياري از حوزه

 .ه استرار گرفتبحث ق
در اين نوع سيسئتم هئي  ]ماليات بر كربن 

اي محدوديتي در انتشئار گازهئاي گلخانئه
بايئئد  ازاي انتشئئار آنود نئئدارد و بئئهوجئئ

در ] ETSدر مقابل  [ماليات پرداخت كنند
اي اين نوع سيستم قيمت گازهئاي گلخانئه

 [كننده ميزان انتشار استتعيين

 اههاي مالياتي و يارانهمشوق -
اي فسئئئئئيلي در مقابئئئئئل هسئئئئئوخت

 گذاري سبزسرمايه

هاي سبز به فناوري -

دنبال گرفتن سهم در بازار 

 هستند:

دي، بادهاي ساحلي، ايال

هاي الكتريكي يا ماشين

 هيبريدي.

هاي گذاريسرمايهرشد  -

مانند:  مستمرطور جديد به

 انرژي تجديدپذير.

افزايش اهداف  -

-هاي انرژيفناوري

وري انند: بهرههوشمند م

 انرژي

براي  يتمايل بيشتر دارانسهام -

 انجام اقدامات اقليمي دارند.

گذاري افزايش علاقه به سرمايه -

سبز، برقراري ائتلافات در زمينه 

 ,Blackrock)گذاري سبزسرمايه

Goldman Sachs, Deutsche 

Bank) 

بازار اوراق قرضه سبز،  افزايش-

 باوجود عدم نظارت مناسب. 

براي كاهش موانع تلاش  -

 گذاري سبز:سرمايه

گروه بيست، نيروي كار سطح  

 بالا اتحاديه اروپا

مين مالي دارايي أكميته جهاني ت

 (ICMA/GFMA) سبز

تجارت كالاهاي افزايش  -

  .كربنكم

بندي هاي رتبهآژانسايجاد  -

براي تغيير اقليم مربوط به 

 ها،)شركت بندي شهرترتبه

 .ها(ريحكومت، شهردا

طيئئئئئئئف وسئئئئئئئيعي از  -

هئئئاي اختيئئئاري و چارچوب

 :اندپديدار شده اجباري

محيطي و هئئاي زيسئئتمحرک

 .پايدار

شئده وابسئته بئئر بسئيار تفكيک

 نفعان.ذي

منجئر بئه  افزايش گزارشئگري

 شود.افزايش شفافيت نمي

- FSB-TCFD 

تلئاش بئراي همگئئام شئدن بئئا 

ثابئئئت و سئئالانه  گزارشئئگري

 اقليم. هايسازگار با ريسک
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گران ریسک عنوان کارشناسان مدیریت ریسک و بیمه ها نقش و مزایای صنعت بیمه را به، دولتایطور فزایندهبه

بایست مورد توجه قرار رشدی وجود دارد که میوجود در برخی مناطق شکاف حفاظتی بزرگ و روبهشناسند، بااینمی

بر بازار گسترده دارند، از اثرات مبتنی دهد کشورهایی که پوشش بیمهای وجود دارد که نشان میگیرد. شواهد فزاینده

های یابند؛ این رویدادها بخش بیمه نشده خسارات هستند که هزینهتر بهبود میمالی ناشی از رویدادهای فرین، سریع

دهند که مزایای اقدامات انتقال ریسک، مانند بیمه، های حفاظتی گسترده نشان می. شکاف1گیرنداقتصاد کلان را دربر می

ای شود. از سوی دیگر، پس از یک فاجعه بزرگ، کشورهایی با ضریب نفوذ بیمهها محدود نمیه پتانسیل کامل آنب

. (Von Peter et al., 2012)کنند توجهی را تجربه میهای مالی قابلپایین، کاهش میزان تولید اقتصادی و زیان

وکارها را از های محلی و کسبمؤثر هستند؛ مردم، دولتیرهای دولتی پس از وقوع فاجعه ناکافی و غکه کمکآنجاییاز

 کنند.هایشان انجام دهند، دلسرد میای جهت مدیریت ریسککه اقدامات پیشگیرانهاین

های دولتی روی گذاریشدن و نیاز به سرمایههای اقتصادی جهانی ناشی از فاجعه، توجه به بیمهافزایش سریع زیان

های جدید جلوگیری کند را برجسته کرده است. از موجود را کاهش دهد و از وقوع ریسک هایاقداماتی که ریسک

آمیز و انتقال ریسک ها و ابتکارات مربوط به تأمین مالی ریسک فاجعهتوجهی در زمینه نوآوریافزایش قابل 2115سال 

 انتقال توسعه بازدارنده عوامل از عدادی)از جمله بیمه( با هدف قرار دادن بازارهای جدید وجود داشته است. با وجود ت

 ,The Geneva Associationاند )ماندهعنوان نگرانی اصلی باقی  پذیری و پایداری بهجهان، مقیاس سراسر در ریسک

2014a, 2016b, 2017ab; ClimateWise, 2016a; OECD, 2015; World Bank, 2017 .) 

هایی را ارائه حلکربن راهبر تغییر اقلیم و حمایت از گذار به سمت اقتصاد کمپذیری در براصنعت بیمه برای ایجاد انعطاف

کند و همکاری می توجهی بر روی هر دو راهکار کاهش تغییر اقلیم و سازگاری با آنهاطور قابلدهد. این صنعت بهمی

 همچنین قصد دارد تا بیشتر روی آنها کار کند.

هم آیند، انجمن ژنو که رهبران جهان در پاریس برای پیمودن معاهده پاریس گردز این، قبل ا2115نوامبر سال  19در روز 

های اقلیم منتشر نمود که نشانگر ، بیانیه خود را در خصوص ریسک2مدیر عامل صنعت جهانی بیمه 81با یک بستر از 

 The)کربن بود سمت اقتصاد کمپذیری اقلیم و حمایت از گذار به تمایل صنعت به افزایش مشارکت در ایجاد انعطاف

Geneva Association, 2014b .) 

ای را برای های گستردهنامه پاریس، انجمن ژنو، تحت رهبری هیئت مدیره آن، تحقیقات و مشاورهاز زمان تصویب توافق

انجام داده است شود، حاضر مانع از افزایش حمایت صنعت بیمه میهایی که درحال ها و مقابله با چالششناسایی فرصت

 (.2117؛ انجمن توسعه بیمه انجمن ژنو، 2114a-b ،2117a-b)انجمن ژنو 

ها و حلای از راهدهد که نه تنها طیف گستردههایی را برای صنعت بیمه ارائه میها و چالشنامه پاریس فرصتتوافق"

                                                                                                                                                                                                           
توجهي را نسبت به هاي مالي قابلاي پايين كاهش بيشتري در ميزان توليد اقتصادي و زيانعه بزرگ، كشورهايي با ضريب نفوذ بيمه. درپي يک فاج5

 (.Von Peter et al., 2012)كنند اي بالا دارند، تجربه ميكشورهايي كه ضريب نفوذ بيمه

2. http://www.genevaassociation.org 
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ای و انتقال به سمت ر گازهای گلخانهها در جهت کاهش انتشاکند، بلکه از تلاشخدمات انتقال ریسک را فراهم می

طور فعالانه اثرات کربن را مدیریت کند و همچنین بهگذاری حمایت میکربن از طریق استراتژی سرمایهاقتصاد کم

تواند در رابطه با پذیری اقلیم نمیکربن و انعطافها در زمینه مدیریت گذار به سمت اقتصاد کمحال، چالشکند. بااینمی

گذاری، نادیده گرفته شوند. این جایی انداز سرمایه و سرمایهها و الزامات مقرراتی، و همچنین چشمها، سیاستریسک

راستایی و مشارکت در گستره صنعت و همچنین مشارکت دولتی و خصوصی اهمیت پیدا است که تفکر بلندمدت، هم

ها، تنظیم گذاران، دولتمکاری بیشتر با سیاستهای دولتی و خصوصی مربوطه و هکند. مشارکت فعال در همکاریمی

 (b-2016. )انجمن ژنو "نفعان، برای انجام این کار بسیار مهم خواهد بودکنندگان مقررات و سایر ذی

های بنیادی را در مورد های جدید و توصیه، ما بینشCمدیر اجرایی سطح  42گو با و، براساس گفت2121در سال 

گذاران برای دستیابی به اهداف جهانی اقلیم و دو گران و سرمایهعنوان بیمه شارکت صنعت بیمه بهچگونگی استفاده از م

 دهیم.هدف سازگاری و کاهش ارائه می

 

 وکار بیمه. بررسي مباني مدل کسب4

کارگرفتن مشارکت و همکاری صنعت جهت دستیابی به اهداف وکار بیمه، کلیدی برای بهدرک و دانستن مدل کسب

هایمان در این زمینه، ما در ابتدا چند اصل مهم و اساسی را درمورد مدل ی یافتهجهانی تغییر اقلیم است. برای ارائه

 دهد. های آن ارائه میشرح مفصلی از مدل کسب وکار بیمه و محرک 1وکار بیمه مطرح نمودیم. پیوست کسب

 

 . انتقال ریسک4-1

گذاری، ریسک انتقال را به گران؛ ارزیابی، قیمتوکار بیمه است. بیمهکسب انتقال و نگهداری ریسک در مرکز توجه

 دهند.گذاران خود انجام مینمایندگی از بیمه

کنند. بیمه محافظت میها در ازای پرداخت حقها و شرکتگران ریسک، از مردم، دولتعنوان بیمه های بیمه بهشرکت

طور گران اتکایی، کارگزاران و بازار مالی است. بهگران )اولیه(، بیمهان، بیمهگذارزنجیره ارزش صنعت بیمه شامل: بیمه

های[ اجتماعی در بندی بیمه وجود دارد، شامل: ]بیمهمرسوم، از دیدگاه واحد صدور بیمه سه روش اساسی برای طبقه

نامه یک توافق متقابل تجاری. بیمههای[ شخصی در مقابل زندگی و ]بیمههای[ زندگی در مقابل غیربرابر خصوصی، ]بیمه

گذار های ناشی از یک خسارت نامشخص را به بیمهگران با پرداخت مبلغی معین، ریسکاست که به موجب آن بیمه

دهد. لازم به ذکر است گذار غرامت میکنند. پس از آن، با وقوع یک رویداد تحت پوشش، شرکت بیمه به بیمهمنتقل می

کند که تحت پوشش پرداخت نیست. بلکه بیمه نسبتاً تضمین می بیمه، در صورت وقوع خسارتکه یک محصول واقعی 

سازوکار بیمه بر سه روش  هایتضمین گذار متحمل خسارت شود.ها در صورتی جبران خواهند شد که بیمهخسارت

 کاسه کردن ریسک، واگذاری مجدد و بهادارسازی است. متکی هستند که شامل یک
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 محرک -بر بدهيگذاري مبتنيراتژي سرمایه. است4-2 

وسیله و محدود به مقررات است و به محرک-بر بدهیهای بیمه، مبتنیگذاری )مدیریت دارایی( شرکتاستراتژی سرمایه

 شود. ، هدایت می1تعدادی از عوامل درونی و بیرونی و مدیریت دارایی و بدهی

های بیمه نیاز دارند تا در این زمینه اطمینان حاصل کنند. شرکتگذاری میهای سرمایکارانهطور محافظهگذاران بهبیمه

گذاران با بالاترین احتمال در هر زمان انجام دهند. های خود را به بیمهتوانند توانگر باقی بمانند و پرداختکنند که می

هایی داری محدودیتند. این وظایف امانتداری دارگذاران، وظیفه امانتهای بیمهگران برای افزایش ارزش داراییبیمه

 کنند. گذاری صنعت ایجاد میهای سرمایهرا روی استراتژی

گذاری شده تحمیل بر ریسک را بر روی مبالغ سرمایهکنندگان مقررات بیمه، مخارج سرمایه مبتنیاز سوی دیگر، تنظیم

گذاری گران کافی است. سرمایههای بیمهن بدهیکنند تا اطمینان حاصل کنند که میزان سرمایه برای پوشش دادمی

بالاتری را نیز درپی دارد. این امر در کشورها و مناطق مختلف متفاوت است. مهم است که  پرمخاطره، مخارج سرمایه

کند که چگونه های مختلف قرار دارند. این امر تعیین میوکار در معرض ریسکتوجه داشته باشید خطوط مختلف کسب

طور مشخصی: شود. بهگران زندگی و غیرزندگی مدیریت میها، توسط بیمهها و بدهیهای مالی مرتبط به داراییریسک

بینی و پایدار گذاران خرید و نگهداری هستند. هدف آنان تولید درآمد قابل پیشگران زندگی، معمولاً سرمایهالف( بیمه

شود. مدت قرارداد بیمه بینی مطابقت داده میهای قابل پیشبدهی طور کلیمدت و بههای نقدی بلنداست که با جریان

گران زندگی، به شدت . بیمه2ساله باشد 31تا  21تواند از ده سال تا چندین دهه و شامل الگوهای پرداخت زندگی می

گران ب( بیمه عنوان یک مقوله کلیدی هستند. ها با ریسک نرخ بهره بهها و بدهینگران عدم هماهنگی بین دارایی

. 3شوندمدت، معمولاً یک تا سه ساله، هدایت میهای نقدی با افق زمانی کوتاهگذاریغیرزندگی بیشتر به سمت سرمایه

عنوان مثال موارد مرتبط به آزبست( مطالبات چند سال بعد با احتساب ریسک نرخ بهره  هرچند در برخی موارد )به

 شود.پرداخت می
 
 
 
 
 

 مطالعههاي . یافته5

 . حاکمیت و تغییر اقلیم5-1

های متفاوت قرار دارد. گسترش در صنعت بیمه با اهمیت cتغییر اقلیم، در دستور کار هیئت مدیره و مدیران سطح 

است. تغییر اقلیم  cهای اصلی مدیران اجرایی سطح های مربوط به تغییر اقلیم یکی از اولویتها برای حل چالشمشارکت

                                                                                                                                                                                                           
1. Asset Liability M anagement (ALM) 

تر از الگوهاي پرداخت دليل است كه معمولاً كوتاههمينكند. بهنقدي به نرخ بهره را ارزيابي مي اي است كه حساسيت جريان. اين مدت زمان دوره8

 است.

هاي ناشي ريسک براي سال يک. داردساله  سه يا تر از يک سال است، پرتفوي اموال و حوادث يک دوره زماني دووكار معمولاً طولاني. بدهي كسب4

  .است معمول (NatCat)از بلاياي طبيعي 
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وکار با ( مقوله اصلی کسب1روش درنظر گرفته شده است:  3های بیمه به شرکت cره و مدیران سطح توسط هیئت مدی

( مقوله پایدار اما قابل انتقال به سمت 2مفاهیم حاکمیت، استراتژی، مدیریت ریسک، مدیریت دارایی و عملیات؛ 

 (.2( مقوله محیطی و پایداری )شکل 3وکار اصلی، کسب

 طور مشخصی:به 

 برای مفاهیمی وکار اصلی باکسب مقوله عنوان به کننده، تغییر اقلیم راشرکت هایشرکت از درصد 38 حدود( 1

هایی سازمانی و یا تیمهای درونها، مکانیسماند. این شرکتمدیریت ریسک و عملیات درنظر گرفته استراتژی، حاکمیت،

ها نشان اند. آنو هیئت مدیره ایجاد کرده cشاوره به مدیران سطح های اقلیم و ارائه مها و فرصترا برای ارزیابی ریسک

وکارشان ادغام شده ای در سطوح مختلف کسبطور فزایندهعنوان یک مقوله استراتژیک، به دادند که تغییر اقلیم به

 است، نظیر:

وکار عه واحدهای کسبهای فیزیکی، توسط محصولات و خدمات نوآورانه و توسالف( ایجاد پوشش مالی برای ریسک

 ای؛ تخصصی، و درنتیجه کاهش گازهای گلخانه

های ملی تا های رسمی سطح بالا در لایهب( حمایت از اقدامات سیاسی قوی درمورد تغییر اقلیم از طریق تعامل با سازوکار

 المللی؛بین

 1محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی سازی معیارهایحاضر( یکپارچهپ( ارزیابی، ارزشیابی و در برخی موارد )درحال 

 گذاری؛های سرمایهدر استراتژی

 های پرکربن در صورت نیاز؛های مربوط به بخشها و سیاستت( سازماندهی استراتژی

 گذاری مربوط به تغییر اقلیم؛ های سرمایهها و استراتژیث( بازنگری سیاست

 های اقلیم؛های مربوط به ریسکامهداران، از طریق رأی دادن و قطعنج( مشارکت با سهام

 برای کاهش اثرات کربن. cگسترده، تحت نظارت مستقیم هیئت مدیره و مدیران سطح –چ( انجام اقدامات نهاد

وکار اصلی تکامل یافته محیطی به مقوله کسبها، تغییر اقلیم از یک مقوله صرفاً پایدار و زیستدرصد از شرکت 29برای ( 2

کنند. برخی از ت همگرایی سازمانی روی تغییر اقلیم را از هر دو منظر ریسک و فرصت شناسایی میها اهمیاست. آن

گسترده، متمرکز -های شرکتهای ارزیابی مزایا و معایب استراتژیهای اختصاصی را برای بررسی روشها، تیمشرکت

  نمودند:

 ها؛و عملیات آن وکارالف( ترسیم و درک تأثیرات ناشی از تغییر اقلیم روی کسب

 عنوان یک مقوله نوظهور برای حاکمیت، استراتژی و ملاحظات مدیریت ریسک؛ ب( درنظرگرفتن تغییر اقلیم به

 ای؛پذیری اقلیم و کاهش گازهای گلخانهپ( توسعه و نوآوری محصولات و خدمات برای حمایت از انعطاف

 ت( مشارکت و آموزش کارکنان خود؛

                                                                                                                                                                                                           
1. Environmental, Social and Governance (ESG)  
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های دیگر برای وارد کردن تغییر زی معیارهای محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی و متدولوژیساث( بررسی یکپارچه

 گذاری خود؛های سرمایهاقلیم در استراتژی

کننده این که مدیران ارشد اجرایی هدایت، با اینCهای خاص به مدیران اجرایی سطح ها و مسئولیتج( واگذاری نقش

 مقوله هستند.

محیطی است. رویکرد تغییر اقلیم، عنوان یک مقوله پایدار و زیست مانده، تغییر اقلیم صرفاً بهباقی درصد 33( برای 3

هماهنگ شده است، که در برخی موارد به کمیته یا پایداری اجتماعی  های مسئولیت اجتماعی ودر بخشمعمولاً 

کنند، اما در جرایی این مقوله را هدایت میکه مدیران ارشد اشود. با ایناختصاصی در سطح هیئت مدیره گزارش می

 ای دارند.های ویژهها و مسئولیتنقش Cها مدیران اجرایی سطح برخی شرکت
 

 

 توجه مورد روش سه به ايبیمه هايشرکت مدیران هیئت و c سطح اجرایي مدیران توسط اقلیم هايریسک .2 شکل

 .است گرفته قرار
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نظر راصلي د كاروعنوان مقوله كسبرا به

گيرند.مي  
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ند گيرنظر ميدر پايدار ايمقولهعنوان به

.ودشاصلي منتهي مي كاروكه به كسب  

 

راستايي نهادي روي ه همها نياز بنآ -

ها را از هر دو منظر ريسکاقليم تغيير 

 .كردندها شناسايي و فرصت

را هئئئئاي اختصاصئئئئي هئئئئا تيمآن -

هئئاي شناسئئايي كردنئئد كئئه بئئر روش

ارزيئئئابي جوانئئئب منفئئئي و مثبئئئت 

گسترده متمركئز -هاي شركتاستراتژي

 .هستند

يئک مقولئه اسئئتراتژيک  تغييئر اقلئيم -

هاي ها و فرصئئتاسئئت كئئه ريسئئک

، اسئئتراتژي، اقليمئئي را بئئه حاكميئئت

مئئديريت ريسئئک و عمليئئات ارتبئئاط 

 دهد.مي

 بخشئيهاي درونها/سازوكارها تيمآن -

انئئد كئئه بئئه ارزيئئابي ايجئئاد كرده را

هاي اقليمئئئئي ها و فرصئئئتريسئئئک

پردازد و به هيئت مئديره و مئديران مي

 دهد.مشاوره مي C اجرايي سطح

يئک ها نشان دادند كه تغيير اقلئيم نآ -

طور كئئه بئئه اسئئتژيک مقولئئه اسئئترات

نئئان در كارهاي آواي بئئا كسئئبفزاينئئده

 محورهاي مختلف ادغام شده است.

هاي مرتبط بئه تغييئر اقلئيم فعاليتها آن -

و  هئئاي پايئئداريرا بئئا بخشئئي از فعاليت

پئذيري اجتمئاعي شئركتي برابئر مسئوليت

 دانستند.

موارد، يک كميتئه اختصاصئي  در برخي -

 يره وجود دارد.در سطح هيئت مد پايدار

هئايي بئراي كئاهش دنبئال روشها بهنآ -

 .كربن هستندپيامدهاي 

در برخي موارد مئديران اجرايئي سئطح  -

C هاي خئا  مئرتبط يتها و مسئولنقش

كئه مئئديران )بئا اين دارنئدبئا تغييئر اقلئيم 

كننئده ايئن موضئوع هئدايت ارشد اجرايي

 .(هستند
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مقوله محيطي و پايدار  يک عنوانبه

گيرند.نظر ميدر  

 

83 %  92 %  33 %  
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 یت . تغییر اقلیم و بخش مسئول5-2

همراه با دانش معناداری در زمینه  را هاییگذاری، تخصصآمیز و قیمتهای فاجعهسازی ریسکگران در مدلبیمه

( ایجاد 1دهند: های انتقال ریسک نوآورانه و تخصصی را ارائه میحلها راهدهند. آناقدامات پیشگیرانه ارائه می

( 3ای ( ایجاد انگیزه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه2ادهای فرین پذیری مالی در برابر اثرات ناشی از رویدانعطاف

 سازی.های کارآفرینانه در فناوری سبز و پاک از شروع تا تجاریفراهم کردن روش

 طور مشخصی، مصاحبه ما نشان داده است که:به

های ریان خود در بخشگذاری ریسک را در میان مشتسازی ریسک و تخصص قیمت( صنعت بیمه؛ دانش ریسک، مدل1

 بر ریسک را ارتقاء دهد گیری مبتنیگذارد تا آگاهی در زمینه ریسک را میسر سازد و تصمیمخصوصی و دولتی به اشتراک می

(The Geneva Association 2016b, 2017a-b; The Geneva Association and Insurance Development Forum, 2017 .) 

سازی ریسک پیشرفته، ارتقای اطلاعات کنند )مدلهای تحقیقاتی شرکت میر طیف وسیعی از طرحتر دهای بزرگشرکت (2

سپاری و یا در تواند درون سازمانی، برونهای فیزیکی(. این تحقیق میدر مورد ریسک و اقدامات پیشگیرانه در مقابل ریسک

 یا چند جانبه تأمین مالی شود.صورت دو جانبه تواند توسط صنعت بهمراکز عالی انجام شود که می

پذیر را تأمین کنند یا مراکز جدید تعالی انطباقرا ایجاد می کز رشدامریا  ها، واحدهای نوآورانه( تعدادی از شرکت3

ها و راهکارهای جدیدی را برای کمک به اقتصاد در برخورد با ریسک کمبود بیمه و بهبود کنند تا ایدهمالی می

 های فیزیکی اقلیم توسعه دهند. اجتماعی در برابر ریسک-صادیپذیری اقتانعطاف

دهند. در شرایطی که بیمه، پیشنهاد میعنوان مثال با استفاده از کاهش حق هایی را برای کاهش ریسک بهگران مشوقبیمه( 0

 سیل یا آسیب باد(.ها در برابر گذاران، خود اقدامات پیشگیرانه را اتخاذ و اجرا کنند )مقاوم سازی خانهبیمه

پذیری اقلیمی و ها طیف وسیعی از محصولات و خدمات را برای کمک به مشتریان، جهت ایجاد انعطاف( شرکت5

 هایی در این زمینه شامل موارد زیر است: دهند. مثالای توسعه میکاهش انتشار گازهای گلخانه

ای مثال: بیمه پارامتریک( برای رویدادهای مرتبط با الف( محصولات مرسوم و یا محصولات انتقال ریسک جاگزین )بر

 سوزی جنگل و غیره؛وهوا مانند طوفان گرمسیری، طوفان، سیل، آتشآب

تر در این زمینه مانند هایی برای نوآوری پوشش گستردههای اقلیم؛ هرچند چالشب( بیمه محصولات در برابر ریسک

 های ریسک وجود دارد.دسترسی به داده

پا که به جهان، برای کشاورزان خرده ای خرد و سایر محصولات کشورهای کم درآمد سرتاسرولات بیمهپ( محص

 های سنتی دسترسی ندارند، درحال ارائه هستند. بیمه

ها و های مرتبط با زیرساختت( ارائه خدماتی که از انتشار اوراق قرضه بلایای طبیعی برای مشتریان مانند شرکت
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 کنند.حمایت می 1های تولیدی بزرگبا زیرساختکنندگان تولید

های های خورشیدی مسکونی تا توربینای از سیستمهای تجدیدپذیر، گسترهث( محصولات تخصصی بیمه برای انرژی

 گیرد.آبی و مزارع بادی ساحلی و دور از ساحل را دربر می

 های مربوطه.های سبز و محصولات و مشوقج( بیمه ساختمان

 ها شامل:دهد. مثالها ارائه میای را برای حفاظت از بودجه دولتصنعت محصولات و خدمات ویژه( این 4

کردن کاسههای یکعنوان رهبران صنعت در ایجاد طرح گران اتکایی بهای: تعدادی از بیمهالف( صندوق مشترک منطقه

، طرح تأمین مالی و ارزیابی 2ریای کارائیبآمیز دهای فاجعهای، مانند تسهیلات بیمه ریسکریسک حاکمیت منطقه

، یا ظرفیت ریسک آفریقا )اولین بیمه صندوق مشترک بلای طبیعی پارامتریک 3آمیز اقیانوس آرامهای فاجعهریسک

 (.The Geneva Association 2016b, 2017aاند )آفریقا( ظهور یافته

های مورد نیاز بعضی از کشورهای آسیایی برای جبران هزینههای محلی که در ب( بیمه هزینه بلایای طبیعی برای حکومت

 شود.شهرداری برای تخلیه ساکنان، درصورت وقوع یک فاجعه طبیعی ارائه می

وکار وکار، وقفه کسبهایی مانند وقفه کسب( این صنعت در تلاش است تا محصولات و خدمات خود را در زمینه7

 ست در زنجیره تأمین که ناشی از بلایای طبیعی هستند، ارتقاء دهد. درحالهای مربوط به شکاحتمالی و سایر ریسک

 ها شروع به حل این مسائل در دو سطح کردند:حاضر برخی از شرکت

حال برخی از کنند؛ بااینگران محصولات جدیدی را برای ارائه پوشش یکپارچه عرضه میالف( سطح محصول: بیمه

های مختلف در سطح مشتری برای اتخاذ این دیدگاه در مقایسه با خرید، سیاستها اشاره کردند که هنوز هم آن

 اطمینان وجود دارد. عدم

آمیز خاص کنند که چگونه یک رویداد فاجعهگران در سطح مشتریان فردی شروع به ارزیابی میبیمه ب( سطح خدمات:

 شت. در یک کشور، روی یک مشتری معین یا یک صنعت خاص تأثیر خواهد گذا

ها محصولات و خدماتی را ارائه اند. آنرا توسعه داده "کار انرژی تخصصیوواحدهای کسب"ها ( تعدادی از شرکت8

دهد سازی مورد هدف قرار میوکار مربوط به زنجیره ارزش پیچیده را از شروع تا تجاریهای کسبکنند که ریسکمی

 دهد.ها را گسترش میر و سایر فناوریهای تجدیدپذیها در زمینه توسعه انرژیو حمایت

ها ها، تصفیه قراردادها و پرداختطور دائم برای افزایش کارایی، تسریع ارزیابیها بهها نشان دادند که آن( تمام شرکت9

 کنند. پس از رخداد یک فاجعه تلاش می

 

                                                                                                                                                                                                           
هاي هاي رفع ريسکزحمت مربوط به انتشار اوراق قرضه بلاياي طبيعي و همچنين با گوناگون ساختن روشهاي اداري پر. با كاهش هزينه رويه5

 كنند. طريق مشاوره در زمينه تنظيم شرايط انتشار بهينه و ... به مشتريان خود كمک مي آميز ازفاجعه

2. Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF) 

3. Pacific Catastrophe Risk Assessment and Financing Initiative (PCRAFI( 
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 گذاري. تغییر اقلیم و بخش سرمایه5-3

ظهور توسط اکثر مدیران ارشد حالگذاری درمایه سرمایهعنوان یک فاکتور ریسک و بن ای، تغییر اقلیم بهطور فزایندهبه

 بیمه شناسند، درنظر گرفته شده است. صنعتگذاری آگاهانه درمورد اقلیم را میفناوری اطلاعات، که اهمیت سرمایه

عنوان بخشی از  خود به گذاریسرمایه یهافرآیندها و استراتژی با تغییر اقلیم را به مربوط ملاحظات ایفزاینده طوربه

 کنند. یکپارچه می ترمقوله پایداری گسترده

 گذاری آورده شده است:های سرمایه( در زیر رویکردهای مختلف استراتژی1

های سنگ حرارتی یا تولید نیروگاهشان مربوط به معادن زغالوکاردرصد از کسب 31هایی که بیش از الف( در شرکت

 کنند.گذاری نمیسنگ است سرمایهلزغا

های انرژی پرمصرف سوخت فسیلی مورد غفلت قرار گیرد، زیرا این ب( نباید اتخاذ یک انتخاب آگاهانه توسط شرکت

های بلندمدت خود هستند. محروم کردن عنوان بخشی از استراتژی های سبز بهگذاران اصلی فناوریها سرمایهشرکت

کربن را به خطر ای انتقال به سمت اقتصاد کمطور بالقوهند مانع این منبع مهم تأمین مالی شود و بهتوا]سلب اختیار[ می

 . 1بیندازد

ها صورت گیرد. گذاری در این بخشهای پرمصرف فسیلی، نباید سرمایهگری به بخشپ( در صورت ارائه خدمات بیمه

 شوند.تأثیرگذار می 2یوسیله کاربرد مدیریت ریسک سازمانهایی بهچنین سیاست

گران با . بیمه0و3گیری استگران درحال شکلعنوان روش متداول بیمه ( حاکمیت شرکتی، محیطی و اجتماعی به2

 ها عبارتند از:گیرند. مثالکار میرویکردهای مختلفی را به ESGدرنظرگرفتن موارد 

                                                                                                                                                                                                           
هاي پرمصرف كربن صورت طور مشخصي از طريق شركتهاي تجديدپذير و ساير منابع انرژي پاک بهرژيها در انگذاريعنوان مثال، اكثر سرمايه. به5

 گرفته است.

(Bloomberg New Energy Finance, 2017). 

2  . Enterprise Risk Management (ERM) 

شود و دهاي يک شركت درنظر گرفته مياي از استانداردها براي عملكرمحيطي، اجتماعي و حاكميت شركتي، مجموعه. معيارهاي زيست4

كه چگونه بررسي اينمحيطي بهكنند. معيارهاي زيستگذاري استفاده ميگذاراني كه از منظر اجتماعي آگاه هستند، از آن براي غربالگري سرمايهسرمايه

رسي چگونگي مديريت روابط يک شركت با كاركنان برپردازد. معيارهاي اجتماعي بهكند، ميعنوان يک ناظر بر محيط طبيعي عمل مييک شركت به

ها و پردازد. معيار حاكميت، به رهبري شركت، حقوق ماهيانه مديران، مميزيكند، مياي كه در آن كار ميكنندگان، مشتريان و جامعهخود، تأمين

توانند از طريق خريداري كنند، مي ESGار را بر طبق معيارهاي خواهند اوراق بهادگذاراني كه ميپردازد. سرمايهنغعان ميهاي داخلي و حقوق ذيكنترل

 (.source: Investopedia.com)معامله در بورس اين كار را انجام دهندهاي قابلهاي متقابل مسئولانه اجتماعي و صندوقصندوق

براي حمايت  ESGهاي واقعيت اشاره دارد كه استفاده از تحليل داري، به اينتر وظايف امانترسد كه تفسير جديدتر و گستردهنظر مياين، بهبر. علاوه3

گذاري راستا با اصول سازمان ملل متحد براي سرمايهها، هم. همچنين سياست(OECD, 2017)از تصميمات مالي در سازگاري با وظيفه مراقبت است 

گذاراني داري، به سرمايهاهند تا اطمينان حاصل كنند كه وظايف امانتخوكنندگان مقررات ميدرحال حركت هستند و از تنظيم 8051مسئولانه در سال 

 گيرند.شان در نظر ميگذاريرا در فرآيند سرمايه ESGنياز دارد كه همه موارد 
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های فسیلی، تنباکو اجتماعی، مانند سوخت و محیطی ،شرکتی اوراق بهادار براساس معیارهای حاکمیت الف( غربالگری:

شود و اجرای آن ای استفاده میطور گستردهبه ESGگذاری شوند. برای این کار از فرم سرمایهو غیره غربالگری می

 آسان است. 

 ESGارهای شود که براساس معیهایی میغربالگری معیارهای ورودی(: تنها شامل شرکت) ]سطح برتر[ ب( بهترین سطح

گذاری این است که هر شرکتی که در هر بخش یا صنعت بهترین عملکرد را دارند. یک نسخه هدفمند از این نوع سرمایه

 شود. نظر از نوع بخش، را کسب کند از رده خارج میشده، صرفتر از آستانه تعییننمره پایین

پذیر، و ایجاد یک پرتفوی های تجدیدنند انرژیما ESGگذاری موضوعی: انتخاب یک موضوع مربوط به پ( سرمایه

 ویژه از اوراق بهادار مربوطه.

 ها در یک بخش یا صنعت خاص مانند زغال سنگ.: فروش تمام دارایی1ت( واگذاری

گذاری بر استراتژی، عملیات، حاکمیت و ث( مالکیت فعال: استفاده از سهم مالکیت خود در یک شرکت برای تأثیر

 پذیری اقلیم.وکار انعطافهای کسببرای رسیدن به استراتژیمدیریت ریسک 

گران ها: اکثر بیمهسپاری عملکرد مدیریت داراییآزمایی هنگام انتخاب یک مدیر دارایی خارجی جهت برونج( راستی

آزمایی ی از راستیعنوان بخش گذاری خود بهرا با فرآیندها و یا اصول سرمایه ESGبه مدیران خارجی نیاز دارند تا عوامل 

 .2خود یکپارچه کنند

 گذاری.های سرمایهطور سیستماتیک و صریح در آنالیزبه ESGهای ها و ریسک: وارد کردن فرصتESG چ( یکپارچگی

 ؛ نظرات متفاوتی وجود دارد:ESGسازی ( با توجه به یکپارچه3

استخدام  ها بهقیمت است. زیرا آنتژی گرانیک استرا ESGسازی های کوچکتر نشان دادند که یکپارچهالف( شرکت

 های ضروری نیاز دارند.گران و یا خرید دادهتحلیل

های مرتبط با معیارهای گذاریشناسی برای تعیین میزان بازده سرمایهب( برخی مدیران ارشد فناوری اطلاعات به روش

ESG سازی معیارهای نیاز دارند تا نشان دهند، که یکپارچهESG گذاری به عملکرد برتر منجر های سرمایهاستراتژی در

بر این وجود دارد که گذاری را در پی دارد. در واقع شواهد کمی مبنیهای سرمایهشود یا عملکرد ضعیف پرتفویمی

 .3شوندها به تغییر اقلیم با یک تنزیل در بازار معامله میحساسیت دارایی

                                                                                                                                                                                                           
1  . Divestment 

گذاري بزرگ كه در هاي سرمايهگذاري خود را به شركتهاي سرمايهگران تمايل دارند فعاليتهاي اقليم، بيمهطور كلي، هنگام وقوع ريسکبه .8

 سپاري كنند.مقدم تحولات هستند، برونخط

در مقايسه با  ESGمطالعه آكادميک جدا درمورد عملكرد برتر و عملكرد ضعيف پرتفوي  20كه روي بيش از  8053. تحقيقات تجربي در سال 4

حال اين بدان معنا نيست كه كشورهاي گيرد. بااينتوجهي را در بر نميتفاوت قابلها درصد از آن 20معيارها انجام شد، به اين نتيجه رسيدند كه تقريباً 

هاي ملي براي كمک در دستيابي به اهداف مشاركت –شامل ماليات بر كربن يا تعيين سقف مجاز انتشار كربن  -هاي تجاري انتشار عضو برنامه

ها احتمالاً به تنزيل تدريجي هاي اقليم و مواجهه با آنند. شفافيت بيشتر در مورد ريسکهاي اقليم را نداربيمه ريسکشده خود، در آينده حقتعيين

ها دارند، پذيري را در برابر اين ريسکتواند ارزش كساني كه بيشترين انعطافشود و ميهاي اقليم منجر ميهاي در معرض ريسکها و داراييشركت

 . (Empirical Research Partners, 2014)افزايش دهد 
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اند، نیاز به رهنمودهای گذاری یکپارچه نکردهرا با فرآیندهای سرمایه ESG ها که معیارهایپ( تعداد کمی از شرکت

گذاری و های ارزیابی سرمایهها، روششده در سطح جهانی، در دسترس بودن دادههای تحلیلی پذیرفتهبیشتر، روش

گذاری بزرگ سرمایه های مدیریتها با شرکتسازی را بیان کردند. برخی از این شرکتهای مدلدارایی و محدودیت

 ها حمایت کنند. سازی آنکنند تا از فرآیند یکپارچههمکاری می

. شاخص 1کننداستفاده می ESGهای المللی مورگان استنلی برای پیگیری ریسکبین سرمایه ها از روش( اکثر شرکت0

های ها با ریسکزان مواجهه آنبراساس می CCCتا  AAAها را طبق مقیاس المللی مورگان استنلی، شرکتسرمایه بین

 کند.بندی میهای همتا[ رتبهها در مقایسه با همتایان خود ]شرکتها برای مدیریت این ریسکخاص صنعت و توانایی آن

 

 شودهایي که مانع از افزایش مشارکت صنعت بیمه مي. چالش5-4

 بخش مسئولیت

 شوند.بر بازار، در کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین میعوامل متعددی وجود دارند که مانع گسترش بیمه مبتنی

 :2ایمها ذکر شدند، تأکید کردهما در اینجا بر هشت مورد انتقادی که در مصاحبه

های اقلیم فیزیکی گذاری ریسکگذاری مربوط به ریسک: قیمتدسترسی محدود به اطلاعات ریسک و مشکلات قیمت( 1

بودن در بسیاری از معرضپذیری/درهای ریسک/آسیبهوا( به دلیل کمبود دادهومربوط به آب)مانند رویدادهای فرین 

شود، بر ریسک اعمال میهای مبتنیبیمهمناطق، پیچیدگی بلایای طبیعی و پراکندگی خسارات، دشوار است. هنگامی که حق

 بیمه بالاتر(.ریسک بالاتر، حقگیرد )این امر اغلب در تضاد مستقیم با استطاعت مالی افراد قرار می

های لازم و شرطتوانند پیشهای عمومی و مقررات میهای عمومی، موضوعات قانونی و مقرراتی: سیاست( سیاست2

گذاری در اقدامات پیشگیرانه های دولت، مقررات و سرمایهطور خاص، سیاستمحیطی را برای بخش بیمه ایجاد کنند. به

 پذیری هستند.ی حیاتی بیمههاو کاهش ریسک، پایه

که چگونه بیمه وکار بیمه و اینکلی، مدل کسبطور( عدم آگاهی درباره بیمه )از وزارت دارایی تا عموم مردم(: به3

 شود به خوبی قابل درک نیست. پذیری مالی در هر دو سطح خرد و کلان میمنجر به انعطاف

 محصولات توسعه حالدر هاآن که داشتند اظهار هاشرکت از ان: بسیارینفع( نیاز به محصولات و خدمات مرتبط با ذی0

 .باشد اولویت یک صنایع تمام برای باید این و هستند خود مشتریان نیازهای با ترمرتبط

صرفه در دسترس باشد، به( استفاده محدود از بیمه بلایای طبیعی: این بدان معناست که حتی اگر بیمه با قیمت مقرون5

های دانش محدود درباره مکانیسم گذاران وجود دارند. دلایل اصلی؛ شامل عدم آگاهی از ریسک،تلاف اندکی از بیمهائ

                                                                                                                                                                                                           
 . براي جزئيات بيشتر به آدرس زير مراجعه كنيد:5

https://www.msci.com/documents/1296102/1636401/MSCI+ESG+Rating+Brochure.pdf/44c55c89-335b-4a9e-8fbd51cd8252614f 

 كند.جزئيات بيشتري در مورد علل پايه ارائه مي 2016a)). انجمن ژنو 8

https://www.msci.com/documents/1296102/1636401/MSCI+ESG+Rating+Brochure.pdf/44c55c89-335b-4a9e-8fbd51cd8252614f
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های حمایتی مانند وابستگی به سایر مکانیسم و بالقوه تأثیرات بیمه، عدم وجود فرهنگ مدیریت ریسک، ناچیز شمردن

 شود. های دولتی پس از فاجعه میکمک

کم، این موضوع،  و متوسط درآمد با کشورها بیمه داخلی: برای برخی از مناطق روستایی و برخی از( ضعف بازار 4

 کند. های پرداخت را محدود میهای توزیع و سیستمدسترسی به بیمه، کانال

 ( موانع مقرراتی در برخی از کشورها که ممکن است مانع دسترسی به ظرفیت و تخصص بیمه اتکایی شود.7

ای در زمینه افزایش تلفات های بیمه: ارتباط بین بخش دولتی و خصوصی از اهمیت ویژهپذیری و پایداری برنامهس( مقیا8

 پذیری باشد. قبول برای حفظ بیمهمؤثر تنها گزینه قابل 1خصوصی-رسد مشارکت عمومینظر میبرخوردار است، که به

 گذاريبخش سرمایه

کربن گران برای حمایت از انتقال به سمت اقتصاد کمگذاری بیمهافزایش سرمایه هایی وجود دارند که مانع ازچالش

 شوند:حوزه تقسیم می 5ها به شود. این چالشمی

های مربوط به های مقرراتی و سیاست( چارچوب3و تأمین مالی  ( مقررات بیمه2( عوامل مربوط به بازار و تأمین مالی 1

 گذاری آگاهانه.ها و شفافیت برای سرمایهاده( د5( فناوری و 0تغییر اقلیم 

 عوامل مربوط به بازار و تأمین مالي 

( توسعه 1تواند از طریق موارد زیر مورد اشاره قرار گیرد: شکاف تأمین مالی سبز می گران معتقدند کهاکثریت بیمه

های قابل گسترش مسیر اصلی فرصت (2عنوان یک نوع دارایی؛  شده عمومی و استانداردهای سبز بهتعاریف پذیرفته

( گسترش بازار اوراق قرضه سبز با نظارت 3گذاری و اشتهای ریسک مطابقت دارد؛ گذاری که با معیارهای سرمایهسرمایه

آزمایی و ( متدولوژی و تخصص در زمینه راستی0گذاری جدید و بازارهای مرتبط و مناسب، و نیز ابزارهای سرمایه

 ران دارایی. نظارت درمیان مدی

تواند مقادیر زیادی از پرتفوی را به ]تأمین مالی[ سبز حاضر، بازار نمی( درحال 1ها تأکید کردند که: براین، آنعلاوه

 و ترارزان گذاریسرمایه پذیر در برابر اقلیم بههای انعطافگذاری بیشتر در زمینه پروژهاختصاص دهد. برای سرمایه

ای، به الف( انتشار بیشتر اوراق قرضه سبز همراه با انواع مختلفی از طور ویژهاست. به رضه سبز نیازروی اوراق ق ترگسترده

 های سبز، صدور اوراق بهادار سبز( نیاز است.کنندگان و ب( ظهور ابزارهای جدید )مانند؛ وامصادر

توانند گذاران نهادی میمه و سایر سرمایههای بیهایی که شرکتهای معین، استانداردها و روشبندی دارایی( به طبقه2

شده درمورد آنچه که گذاری سبز را ارزیابی کنند، لازم است. فقدان اصول پذیرفتهامتیازات نسبی یک پروژه یا سرمایه

 شود.دهد به تفسیرهای مختلفی منجر میرا تشکیل می "سبز"

                                                                                                                                                                                                           
1  . Public-Private Partnerships 
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 مقررات بیمه و تأمین مالي

ای طور فزایندهکنند. بهها را بر مبنای بازده ریسک، شامل بازگشت سرمایه ارزیابی میگذاریهای بیمه، سرمایهشرکت

دهندگان خاطر مند هستند. اما برخی از پاسخهای سبز بلندمدت علاقهگذاریها به تخصیص مجدد سرمایه جهت سرمایهآن

ها ای از ظرفیت آنطور بالقوهتواند بهسرمایه، میهای المللی روی هزینهای ملی و بیننشان ساختند که مقررات مالی و بیمه

 . 1برای انجام این کار جلوگیری کند

 هاي مرتبط به تغییر اقلیم هاي مقرراتي و سیاستچارچوب

های اقلیم ملی برای دستیابی توجهی در ارتباط با مسیرهای مقرراتی و سیاستقطعیت قابلهایی را با عدممصاحبه ما نگرانی

های ملی بسیار پراکنده و نامعلوم، این شرایط را برای ف تغییر اقلیم تأیید کرده است. مقررات و سیاستبه اهدا

 دهند که؛های بیشتر نشان میها را ارزیابی کنند. پاسخها و فرصتسازد تا ریسکگذاران دشوار میسرمایه

شود. گذاران منجر میو تأثیر بر اعتماد سرمایه های اقلیم داخل و بین کشورها به ریسک( پراکندگی مقررات و سیاست1

های های سیاسی متضاد )مانند یارانه سوختگذاری یا سیگنالهای معطوف به گذشته، نبود سیاستاین امر با تغییر سیاست

نتشار های اصلی اهای ملی، مخصوصاً در رابطه با بخشسازی بیشتر در زمینه سیاستشود. شفاففسیلی( بیشتر تشدید می

های ها به سمت استراتژیتواند به ایجاد یک بینش آگاهانه درمورد سناریوهای مختلف اقلیم و ادغام این دیدگاهکربن می

 گذاری کمک نماید.سرمایه

های مربوط به های مالیاتی و یارانهگذاری سبز گسترده )برای مثال مشوقهای سیاسی برای سرمایه( نیاز به مشوق2

 های تجدیدپذیر یا وسایل نقلیه الکتریکی( وجود دارد.ی در انرژیگذارسرمایه

عنوان موانع افزایش  کربن و سرمایه طبیعی، به گذاری، مانند ناکامی در قیمتهای مناسب قیمت( نبود سیگنال3

 . 2شودهای سبز دیده میگذاریسرمایه

 فناوري

پذیر کمک کرده است، اما هنوز های تجدیدد در انرژیهای درحال رشگذاریکه صنعت بیمه به سرمایهحالیدر

دنبال آن هست را تطبیق شده ریسک که صنعت بیمه بههای تعدیلتوانند افزایش بازدهبازارهای فناوری پاک و سبز نمی

ور کلی طمانند و بههای پاک و سبز در نوسان باقی میدهد. تعدادی از مدیران اجرایی تأکید کردند که بازار فناوری

                                                                                                                                                                                                           
و كنند، شود كه اوراق بهادار بدهي نقدي صادر ميهاي بزرگ يا نهادهايي صادر ميكلي توسط شركتطوركه اوراق قرضه سبز به. هنگامي5

بندي گونه تفاوت قيمتي بين اوراق قرضه سبز و اوراق قرضه سنتي درمقايسه با رتبهگذاران اوراق قرضه سبز نبايد نقدينگي را كنار بگذارند، هي سرمايه

اوراق قرضه "كه  شوند. واقعيت اين استبيمه در مقايسه با همتايان خود مبادله نمياعتبار وجود ندارد وسررسيدهاي اوراق قرضه سبز در يک حق

ها تأثير شود روي آنها اعمال ميهاي مختلف ريسک سرمايه كه براي آنشود و هزينهعنوان يک طبقه دارايي درنظرگرفته نميبه تنهايي به "سبز

 گذارد. نمي

خاک، هوا، آب و همه موارد زندگي است.  شناسي،هاي طبيعي جهان تعريف كرد كه شامل زمينعنوان ذخاير داراييتوان بههاي طبيعي را ميسرمايه 8.

شود و زندگي انسان را نام خدمات اكوسيستم ناميده ميگيرد، اغلب بهها فرا ميخاطر آناي از خدمات را بهاين سرمايه طبيعي كه انسان طيف گسترده

 سازد. پذير ميامكان
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های جدید هنوز در مراحل ابتدایی رشد خود قرار دارند و شوند. بسیاری از این فناوریها برآورده نمیمعیارهای آن

ها ممکن است بیشتر برای آن دسته از مدیران دارایی که به گرفتن ریسک بالا در ازای بازده بالاتر گذاری روی آنسرمایه

گذاری بیشتر در های سرمایهها حاکی از آن بودند؛ که به فرصتکلی پاسخطورمتمایل هستند، ترجیح داده شود. به

 فناوری سبز و ساختارهایی که به اشتهای ریسک صنعت بیمه نزدیک هستند، نیاز است.

 گذاري آگاهانهها و شفافیت براي سرمایهداده

ها نشان گذاری، به اطلاعات نیاز دارند. مصاحبهمایههای آگاهانه سرگیریگذاران، برای تصمیمعنوان سرمایه گران، بهبیمه

 داده است که: 

آوری اطلاعات کربن، با جمعهای فیزیکی/مسئولیت و انتقال در رابطه با انتقال به سمت اقتصاد کم( ارزیابی ریسک1

در گزارشگری منجر  های گزارشگری رایج به خستگیحال، پراکندگی و فقدان چارچوبشود. باایناعتماد آغاز میقابل

 های سازگار و قابل اطمینان و شفافی ارائه شود.که دادهشود، بدون اینمی

طور به FSB-TCFDهای اقلیم وجود دارد. ابتکار عمل صنعت ( نیاز به استانداردهای بهتری برای گزارشگری ریسک2

ها و شود و در نتیجه انطباق دادهدسازی منجر میتواند یک تغییر در بازی باشد، که به وضوح بیشتر و استانداربالقوه می

 آورد.گذاران فراهم میشفافیت اطلاعات را برای سرمایه

به ابزارهای آزمون استرس استاندارد، تخصص و  FSB-TCFDهای ها برای پاسخگویی به توصیه( تمامی شرکت3

 های تجزیه و تحلیل سناریو نیاز دارند.روش

 

 هاي حیاتيزدایي زیرساختپذیري اقلیم و کربنحمایت از انعطاف . نقش صنعت بیمه در5-5

در  اجتماعی-پذیری اقتصادیای برای افزایش قابلیت انعطافعنوان پایه های حیاتی را بهگران زیرساختکلی، بیمهطوربه

 گیرند.کربن درنظر میهای فیزیکی و انتقال به سمت اقتصاد کمبرابر ریسک

 بخش مسئولیت

دهد و به گسترش پوشش تمایل دارد، اما های حیاتی را ]تحت پوشش[ بیمه قرار میحاضر زیرساخت عت بیمه درحالصن

 مانند. مصاحبه ما نشان داد که:ها باقی میتعدادی از چالش

ی های حیاتی ستون فقرات یک جامعه کاربردی است، اما در بسیاری از کشورها برای ارزیابکه زیرساخت( درحالی1

های عملیاتی مانند شود و تمرکز عمده روی ریسکاثرات مخاطرات طبیعی تقریباً هیچ ملاحظاتی درنظرگرفته نمی

 ها رویدادهایی با احتمال بالاتری هستند. سوزی و انفجار است. زیرا اینآتش

  پذیری و مقاومت اپراتورهای خصوصی وجود دارد.های محدودی برای افزایش انعطافانگیزه( 2

پذیری اقلیم را در کل دوره زندگی درنظر بگیرد؛ اما های حیاتی باید انعطافگذاری در زیرساخت( هرگونه سرمایه3

کنند و توجه کافی به تضمین زدایی تمرکز میاعتقاد براین است که بسیاری از کشورها در درجه اول بر کربن

 پذیری اقلیم ندارند. انعطاف
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 اند، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.های زیرساختی را تحت پوشش قرار دادهه ریسکگرانی کگستردگی بیمه( 0

های زیرساختی از جمله؛ طراحی، ساخت، های مختلف مربوط به تمام مراحل پروژهگران برای ارزیابی ریسکبیمه( 5

 لا نیاز دارند.های با کیفیت باها، در طول کل دوره زندگی به دادهبرداری و نگهداری آنبهره

 گذاريبخش سرمایه

کنند، به یک چارچوب سیاسی و مقرراتی قابل گذاری میهای حیاتی سرمایهگذاران نهادی که در زیرساختسرمایه

 های حیاتی نیاز دارند.گذاری و بازار کارآمد برای زیرساختهای قابل سرمایهبینی و پایدار، یک مسیر اصلی پروژهپیش

 داده است که: مصاحبه ما نشان

عنوان یک فرصت  شده بههای زیرساختی را بنا به دلایل آوردهویژه در بخش بیمه زندگی( پروژهگران )به( اکثر بیمه1

بودن شده ریسک روی سهام؛ ب( درمعرضدانند: الف( بازدهی بالقوه بازده تعدیلگذاری میبالقوه برای سرمایه

ها، ساختار، بندی داراییهای بلندمدت و پ( افزایش تنوع در طبقهسب برای بدهیعنوان یک تطبیق منا مدت بهطولانی

 بودن.معرضجغرافیا و در

های سرمایه های اضافی مربوط به هزینهها محدودیتگذاری در زیرساختهای سبز، سرمایهگذاری( همانند سایر سرمایه2

 . 1دهدای و مالی قرار میرا تحت مقررات بیمه

شده ریسک گذاری نیاز است تا بازده تعدیلهای زیرساختی قابل سرمایهعه یک مسیر اصلی مطلوب از پروژه( توس3

ها حتی در حاضر، شفافیت محدودی در حجم این پروژهگران ارائه دهد. درحال مناسب را در طول عمر پروژه به بیمه

 سازد. ار میمدت وجود دارد، که این امر تأمین مالی بلندمدت را دشوکوتاه

 مانند.های زیرساختی نسبتاً پیچیده، غیراستاندارد و غیرنقدی باقی می( بازارهای سرمایه برای دارایی0

 درآمدبا  ییدهد. در کشورها شیرا افزا یاتیح یهارساختیگذاری در زتواند سرمایهمی یاسیو س مقرراتیرفع موانع ( 5

 گذاری هستند.موانع سرمایه ن ازهمچناو ارز  یاسیسهای ریسککم و متوسط، 

های زیرساختی اغلب دارای شرایط قراردادی متفاوتی هستند که در سراسر کشورها و حتی در کشورهای مشابه، پروژه( 4

گذاران درنظر بگیرند. و عنوان سرمایه شود که نیاز دارند نقش خود را بهای میهای بیمهآزمایی شرکتباعث افزایش راستی

 کند.ها محدود مینیاز برای ارزیابی مؤثر پروژهها را در ایجاد تخصص مورد حال آندرعین 

( برای مثال با استفاده از مستندسازی و یک چارچوب ارزیابی ریسک مرسوم، به استانداردسازی بیشتری از نظر 7

های را برای حرکت بیشتر داراییگذاران تواند سرمایهای میطور بالقوهمستندسازی و افشاء، نیاز است. این امر به

 های زیرساختی حیاتی سوق دهد. شونده با درآمد ثابت به سمت دارایینقد

تواند ها و اوراق بهادار وسائط نقلیه میهای مربوطه، شاخصها، از جمله توسعه صندوقکردن پروژهکاسه( یک8

  های تراکنش را کاهش دهد.هزینه

 .خلاصه شده است 3در شکل  های کلیدی این مطالعهیافته

                                                                                                                                                                                                           
شناخته  IIهاي اختصاصي ريسک سرمايه و قوانين تخصيص تحت توانگري رايي با هزينهعنوان يک طبقه دااگرچه، اخيراً اتحاديه اروپا زيرساخت را به. 5

 هاي سرمايه همچنان بالاست.هاي سبز نشده است چرا كه هزينهگذاريگونه افزايشي در سرمايهاست، اما، اين تغييرات تقريباً باعث هي 
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 هاي مطالعهاي از یافته. خلاصه3شکل 

 شوند. موانع خارجي مانع از گسترش مشارکت صنعت بيمه مي
 موانع گسترش راهکارهاي انتقال ریسک:

 ؛گذاري ريسکدسترسي محدود به اطلاعات ريسک و مشكلات مربوط به قيمت •

 ؛هاي عمومي، موضوعات قانوني و مقرراتيسياست •
 ؛بود آگاهي درمورد بيمهكم •

 ؛داخلي ضعف بازارهاي بيمه •

 ؛استفاده محدود از بيمه بلاياي طبيعي •
 ؛موانع مقرراتي براي دسترسي به بيمه اتكايي جهاني •

 هاي بيمه.پذيري و پايداري برنامهمقياس •

 هاي سبز:گذاريموانع افزایش سرمایه 

 ؛با مقياس بزرگ به ]تأمين مالي[ سبزظرفيت محدود بازارها براي تخصيص پرتفوي  •
 ؛هاي سبزگذاريها براي ارزيابي سرمايههاي مطلوب، استانداردها و روشبندي دارايينياز به طبقه •

 ؛گذاردگذاران تأثير ميها و مقررات اقليمي كه بر اعتماد سرمايهپراكندگي سياست •

 ؛گذاري سبز بلندمدت را محدود كندمايهتوانند سرهاي سرمايه ريسک مقرراتي، كه ميهزينه •
 ؛گذاري كربنهاي قيمت مناسب مانند عدم قيمتفقدان سيگنال •

هاي سبز و ساختارهايي كه به بهترين وجه اشتهاي ريسک در صنعت گذاري در زمينه فناوريهاي سرمايهنياز به فرصت •

 ؛كنندبيمه را برآورده مي

 گذاري آگاهانه.ها و شفافيت براي سرمايهداده •

 

2 

کند.حاضر به چالش تغيير اقليم رسيدگي ميصنعت بيمه درحال  

گذاري ريسک، دانش اقدامات پيشگيرانه و نوآوري در سازي و قيمتگران، مدلعنوان مديران ريسک و بيمهصنعت به

هاي اقليم، ريسک اجتماعي -قتصادي پذيري اكند، كه اين امر سبب ايجاد انعطافهاي انتقال ريسک را مديريت ميحلراه

 شود.، و تصفيه مؤثرتر قراردادها ميايهاي گلخانهگازهاي پاک، انگيزه براي كاهش مسيرهاي كارآفرينانه براي فناوري

شود. اين ارزيابي، داري محدود مي، با مقررات و وظايف امانتمحرک-بدهيگذاران، تحت رويكرد عنوان سرمايهصنعت به

آزمايي كند و راستياي ملاحظات تغيير اقليم را يكپارچه ميطور فزايندهگذاري است كه بههاي سرمايهها و استراتژيسياست

  كنند.مديران دارايي خود را هدايت مي

  .شناسي غالب درحال ظهور است، اگرچه با ملاحظات كمي همراه استعنوان يک روشبه ESGمعيار  
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زدایي یک فرصت براي صنعت بيمه محسوب هاي حياتي براي کربنري اقليمي و زیرساختپذیانعطاف

 کند.هاي خاصي را ایجاد مي، اما چالششودمي

زدايي شده هاي زيرساختي كربنهاي ناشي از پروژهگران و مديران ريسک، براي ارزيابي ريسکعنوان بيمهصنعت، به

وساز تا عملكرد و تعمير و خود، به اطلاعات نياز دارد؛ از طراحي و ساخت و مقاوم در برابر اقليم، در طول عمر

 ها.نگهداري آن

بندي مشخص از دارايي گذار، صنعت نيازمند يک چارچوب سياسي و مقرراتي پايدار، يک طبقهعنوان سرمايهبه

هاي حياتي است. پروژه هايها و يک بازار كارآمد براي زيرساخت، يک مسير اصلي قوي از فرصت"زيرساختار"

 هاي معامله را كاهش دهد.توانند هزينهكردن ريسک و ساختاري ميكاسهيک
 

3 
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 گیري و پیشنهادات. نتیجه6

های فیزیکی اقلیم، مستلزم مدیریت پیشگیرانه از ریسک و های مرتبط با ریسکپذیری مالی به افزایش هزینهایجاد انعطاف

بینی را با ریزی شده و مسیر قابل پیشکربن باید به خوبی برنامهل به سمت اقتصاد کماستراتژی سازگاری است. انتقا

 های دولت و بخش خصوصی دنبال کند.راستایی در همه لایههم

های سیاسی و سازی این کار زمانبر خواهد بوده و ممکن است در برخی از کشورها و مناطق، بسته به چارچوبپیاده

های بسیاری را دربر ای دارد که بخشگسترده اجتماعی-بکشد. این مقوله پیامدهای اقتصادی های موجود طولسیاست

های حیاتی، گذاری در زیرساختونقل، امور مالی( که شامل سرمایهگیرد )مثل انرژی، آب، غذا، کشاورزی، حملمی

 شود.وکار میپرورش نیروی کار، آموزش و کسب

پذیری اقلیم و انعطافهای ملی برای ایجاد ها و مقررات مربوط به تغییر اقلیم، راهکاراستحال، با وجود افزایش سیبااین

ها، عنوان مثال؛ دولت نفعان )بهکربن ناقص باقی مانده است. یک شبکه پیچیده از ذیانتقال به سمت اقتصاد کم

رشدی از ا استفاده از تعداد روبهمقررات و بخش خصوصی( ب های تنظیمکنندگان، سازمانگذاران، نظارتسیاست

 (.3، 2ها )پیوست 1ها نیز پراکنده هستندابتکارات کاهش و سازگاری اقدام کردند، اما این تلاش

ها از طریق مذاکره هماهنگ، عمل و تعامل در حلها و راهبرای رسیدن به یک مقیاس گسترده، موانع کلیدی، فرصت

 ی شوند.داران کلیدی باید شناسایمیان سهام

 گذار اقلیم، اما نقش مهمی را بهکننده است و نه سیاستحل است. این صنعت نه آلودهصنعت بیمه بخش مهمی از راه

پذیری اقتصادی و مسیرهای کارآفرینی برای رسیدگی به گذار در ایجاد انعطافگر و سرمایهعنوان مدیر ریسک، بیمه

 کند.اهداف و مقاصد تغییر اقلیم ایفا می

توجهی به طور قابلحاضر بهعنوان یک رهبر جهانی در مدیریت ریسک نقش دارد و درحال  صنعت بیمه به

کند. صنعت بیمه همچنین از های اقلیم کمک میدر مقابله با وقایع فرین و ریسک اجتماعی-پذیری اقتصادیانعطاف

گذاری و کاهش مؤثر اثرات کربن های سرمایهراتژی، استگریوکار بیمهکربن از طریق کسبانتقال به سمت اقتصاد کم

 کار بیشتری نیاز دارد.کند، ولی بهحمایت می

                                                                                                                                                                                                           
، گروه بانک جهاني و OECDيافته مانند توان ايالات متحده، جوامع توسعهنفعان، ميهاي كليدي ذي. در زمينه سازگاري با تغيير اقليم، ميان بخش5

 ,G20, G7, EU, APEC, ASEAN)هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي مانند المللي، گروههاي توسعه چندجانبه، اهداكنندگان بينديگر بانک

CARICOM) ،( را نام برد. به همين 5غيردولتي، انجمن علمي و انجمن مهندسي )پيوست هاي هاي وابسته به آن، سازمانصنعت بيمه و سازمان

هاي اجتماعي اقتصادي يافته، گروهتوان سازمان ملل متحد، جامعه توسعهنفعان، ميهاي كليدي ذيترتيب، در زمينه كاهش اين تغيير اقليم، در ميان بخش

(G20  وFSG-TCFD يدارپا يمال تأميندر  گروه كارشناسان سطح بالاي آناروپا و  يهسبز، اتحاد ي[مال ]تأمين يو گروه كار)هاي غيردولتي ، سازمان

گذاري مربوطه (، بازارهاي مالي و سرمايه و نهادهاي مقرراتي و سياستCDP ،AODP ،CERES)مانند برنامه اقدامات اقليم و انرژي پايدار بلومبرگ، 

هاي فشرده سوخت فسيلي ها و شركتها و تكنولوژيي(، نوآوريبانكدار ي ومركز يها، بانکICMA ،GFMA ،EIB ،ESMA، IOSCOمانند )

 (.4)مانندانرژي، توليدكنندگان خودرو و غيره( را نام برد )پيوست 
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وسیله مشارکت با نفعان کلیدی بهعنوان قدم اول برای استفاده از پیشنهادات ارزشمند این صنعت، ذی ما معتقدیم که به

های بحرانی خارج از حوزه صنعت بیمه این، تعدادی از چالشبرهتوانند از آن بهره ببرند. علاوصنعت بیمه در مرحله اولیه می

 جهت گسترش مشارکت صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد. ترنفعان مختلف به روشی هماهنگنیز باید توسط ذی

 کنیم:بدین منظور پیشنهاد مي

کنندگان مقررات استاندارد و تنظیم های تنظیمگذاران، سازمانها، سیاستنفعان شخص ثالث مانند دولت: ذی1پیشنهاد 

گران در کاهش ها باید با هماهنگی بیشتری کار کنند تا موانع کلیدی را که مانع از افزایش مشارکت بیمهدر سراسر بخش

 شود، رفع کنند.و سازگاری اقلیم می

 

 . در مورد سازگاري با تغییر اقلیم6-1

ای اقلیم نقش دارد. آگاهی از ریسک و مالکیت ریسک )توسط هها و ریسکهر عضو از جامعه در مدیریت ریسک

های مختلف از حکومت( در توانایی جامعه برای تصمیمات منطقی در زمینه مدیریت وکارها و لایهافراد، جوامع، کسب

 کند.ریسک نقش مهمی ایفا می

شنهادهای خود برای نقش دولت تمرکز که ما معتقدیم همه نقش کلیدی دارند، اما در این گزارش، ما بر روی پیدرحالی

 خواهیم که به امور زیر بپردازند:ها میطور خاص، ما از دولتخواهیم کرد. به

 های های منظم( و انجام تحلیلروز رسانیتغییر اقلیم )با به اجتماعی-های اقتصادی( شناسایی و ارزیابی ریسک1

 توانند:گیری مدیریت ریسک. برای این منظور میبرد تصمیمسود اقدامات احتمالی برای پیش -هزینه

 کند.اقتصادی را تسهیل  -محیطی و اجتماعی اعتماد زیستآوری سیستماتیک اطلاعات قابلالف( جمع

مؤسسات  برای دولت تأمین مالی شده توسط هایداده دسترسی به جهت را ایداده هایسیاست و ملی هایب( بستر داده

 .ی فراهم کندخصوص و دولتی بخشی

ها، در آموزش و افزایش روز رسانی منظم آنهای اطلاعات و بههای ریسک اقلیم ملی و پورتالپ( از طریق تهیه نقشه

 کند.گذاری های فیزیکی اقلیم )حاد و مزمن( سرمایهآگاهی عمومی از ریسک

گیری پیشرفت در ایجاد سک برای اندازهقابل اعتماد و انجام حسابرسی ری هایها و اهداف، دادهت( با تعیین شاخص

 کند.آوری پذیری، را جمعانعطاف

 گیرد:های اقتصاد را دربر میهای مدیریت جامع و یکپارچه ریسک اقلیم که تمام بخش( توسعه برنامه2

شده  بینینه پیش( اقدامات پیشگیرا1شوند: )آگاه هستند و شامل موارد زیر می-ها ریسککه برنامهالف( اطمینان از این

( آمادگی از پیش 2های جدید( و اقدامات کاهش ریسک )برای کاهش ریسک موجود(؛ ))جهت جلوگیری از ریسک

( 3از وقوع یک فاجعه؛ ) شده در برابر فاجعه و اقدامات واکنشی برای اطمینان از بازگشت سریع به حالت طبیعی پستوافق

های اقتصادی پذیری اقتصادی برای ریسکک، مانند بیمه، جهت ایجاد انعطافاقدامات تأمین مالی ریسک و انتقال ریس
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پذیری نسبت به های مکرر و ایجاد انعطافریزی بازسازی مؤثر برای جلوگیری از ریسک( برنامه0مانده؛ )باقی

 رویدادهای آینده.

های محلی(، و ویژه دولتف دولت )بههای مختلها و لایههای ملی به مشورت و همکاری با وزارتخانهب( تشویق دولت

    همچنین بخش خصوصی.

نقص برای تسهیل و های بیهای نهادی و قانونی، مقررات و سیاستهای فعال، از جمله چارچوبپ( فراهم کردن محیط

 تحریک اجرای چنین اقداماتی.

راستایی استراتژیک، از جمله همهای مختلف دولت های نهادی جهت هماهنگی در میان لایهت( استفاده از سازمان

 های انگیزشی.بندی و مکانیسمریزی، بودجهبرنامه

 عنوان مثال صنعت بیمه در بازار(. ث( ایجاد سازوکار برای تعامل و مشورت با بخش خصوصی )به

اجرای  روزرسانی وعنوان مثال، به گذاری در اجرا و ارتقای اقدامات پیشگیرانه و کاهش ریسک )بهج( سرمایه

دهد، بهبود پذیری را افزایش میگذاری در زیرساختی که انعطافبندی زمین، سرمایهاستانداردهای ساخت جدید، تقسیم

مانده های باقیها، که به بیمه کردن ریسکعمومی( جهت رسیدگی به علل اصلی ریسک هایوسازها و زیرساختساخت

 شود.پذیری اقلیم منجر میمومی که به انعطافهای عو توجه ویژه به تقویت و ایجاد زیرساخت

های حمایت مالی جهت افزایش مالکیت، تأثیر و های تأمین مالی پس از وقوع فاجعه و اتخاذ استراتژیچ( اصلاح طرح 

شده توسط بخش بیمه برای انتقال های ابتکاری ارائهحلهای مالی در پاسخ به فاجعه. درنظرگرفتن راهاثربخشی هزینه

 یسک فاجعه و تأمین بودجه دولت.ر

پذیری اجتماعی و اقتصادی ( مشارکت و ایجاد ارتباط عمومی و خصوصی، مشارکت با صنعت بیمه برای ایجاد انعطاف3

 در تغییر اقلیم:

 صرفه و پایداربههای مقرونحلهای مقرراتی جهت قادر ساختن صنعت بیمه برای ارائه راهها و رژیمالف( ایجاد سیاست

های اقلیم، های دولت )محلی به ملی( در برابر ریسکوکارها، همچنین بودجهانتقال ریسک، محافظت از افراد و کسب

های توزیع برای پرداخت پس از های انتقال ریسک، سازوکارها و کانالحلهای صنعت در راهبرداری از نوآوریبهره

 وقوع بلایای طبیعی.

های انتقال ریسک مانند: حلراه اجتماعی-فزایش آگاهی عمومی از مزایای اقتصادیگذاری در آموزش و اب( سرمایه

 بیمه جهت ارتقاء قدرت پذیرش عمومی و استفاده از آن.حق

ویژه در زمینه ارزیابی ریسک، هایی برای استفاده از تخصص و دانش ریسک در صنعت بیمه، بهپ( دریافتن فرصت

 گیرانه.گذاری ریسک و اقدامات پیشقیمت

گذار که با احتمال بسیار ت( ایجاد تسهیلات اضطراری خصوصی و عمومی مرتبط برای مقابله با رویدادهای بسیار تأثیر

 کم و فراتر از ظرفیت صنعت بیمه هستند.
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 کربن. در مورد گذار به اقتصاد کم6-2 

ها با وظایف و ویژه سازماننی بهگذاران سازمانفعان کلیدی مختلف باید تعدادی از موانع را برای سرمایهذی

های قانونی )مانند صنعت بیمه( درنظر بگیرند تا مشارکت خود را گسترش دهند. ما پیشنهادات خود را در محدودیت

 ایم.بندی کردهاند دستهنفعان مختلف را هدف قرار دادهچهار حوزه کلیدی که اهداف ذی

ی و تنظیمات استانداردسازی درگیر در بازارهای مالی و سرمایه را جهت گذاری، تنظیمات مقررات( ما تنظیمات سیاست1

 :1کنیمپذیرش موارد زیر تشویق می

 گیرد.را دربر می "سبز"قبول ها و محصولات مالی که همه تعاریف قابلهای مشخص برای داراییبندیایجاد طبقهالف( 

 ب.ب( حمایت از گسترش بازارهای سبز با نظارت و تأیید مناس

گذاری جدید که معیارهای های سبز و ابزارهای سرمایهگذاریپ( پشتیبانی، ترویج و گسترش مسیر اصلی سرمایه

 سازند.گذاری برآورده میمحرک را برای سرمایه-گذاران سازمانی بدهیسرمایه

گذاران سازمانی و رمایهاند، سایر سهای بیمه به خوبی تعریف شدههایی که توسط شرکتت( توسعه استانداردها و روش

 گذاری سبز را بر آورد کنند.توانند ارزش نسبی یک پروژه سرمایهمدیران مالی که می

 کنیم:ها را برای امور زیر تشویق می( ما دولت2

وکار، های کسبگذاری کربن و یا سیاستزدایی ملی، قیمتهای کربنالف( تلاش برای ارائه شفافیت بیشتر در سیاست

 های اصلی انتشار کربن.ویژه در ارتباط با بخشهای مقرراتی، بهها و چارچوبتژیاسترا

خصوص های کلیدی بهدر بخش -زدایی ملیهای کربنراستایی با برنامههای بخشی ملی سازگار در همتوسعه استراتژیب( 

 ال درست مدیریت.جهت تضمین انتق -ونقل و مسکنانرژی، آب، کشاورزی، تولید و مواد شیمیایی، حمل

پذیری اقلیمی سازی و انعطافهای فنی و اختلالات دیگر، سبزهای مهم مانند نوآوریدرنظرگرفتن پیامدهای مقوله

 های شغلی.وکار، آموزش و پرورش، تربیت نیروی کار و ایجاد فرصتهای حیاتی، کسبزیرساخت

مختلف دولت )با تأکید بر سطوح شهری و محلی( و با های ها و لایهپ( مشارکت و مشورت از مراحل اولیه با بخش

های بخشی، راستایی بهتر در میان سیاستاطمینان حاصل کردن از همهای اجرایی. بخش خصوصی برای توسعه برنامه

 ."شدهخوبی مدیریتبه"وکار، جهت انتقال اقلیم، مالی، نیروی کار، آموزش و کسب

                                                                                                                                                                                                           
خصوصي به سمت هاي گذاريها شناسايي موانع تأمين مالي سبز و بسيج سرمايهدولتي درحال ظهور هستند كه هدف آنهاي بين. تعدادي از سازوكار5

المللي بازار و گروه كارشناسان سطح بالاي اتحاديه اروپا در تأمين مالي پايدار است. اخيراً، انجمن بين G20هاي سبز، مانند گروه مطالعات مالي پروژه

شده صنعت ک تلاش هماهنگپيوسته است، ي (GGFC( براي ايجاد كميته تأمين مالي سبز )GFMA( به انجمن جهاني بازارهاي مالي )ICMAسرمايه )

عنوان نماينده طرف مقابل در بخش رسمي ها با تمايل به اقدام بهبندي داراييبراي ارتقاء تأمين مالي سبز، تسهيل اتحاد ميان بازارهاي مربوطه و طبقه

ها مديريت ذيرش اين امر ايفا كنند. زيرا آنتوانند نقش مهمي را در پبندي اعتبار ميهاي رتبهبراين، آژانسروي موضوعات سياست سبز است. علاوه

 گيرند. بندي اعتبار حاكميت خود در نظر ميدولتي و رتبه -هاي تجاريعنوان يک عامل در ارزيابي شركتريسک اقليم را به
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وکار کربن با هدف انگیزه دادن و یا کمک به تأمین مالی یک انتقال ی/ کسبگذارهای قیمتت( بحث درمورد سیاست

 صرفاً اجرا. و نه "شدهخوبی مدیریتبه"

های افزایش سرمایه همراه است که شامل بخش شده با برنامههای مشارکت ملی تعیینکه طرحث( حصول اطمینان از این

 شود.عمومی و خصوصی می

سازی جریان اجرا و تأمین مالی بخش های قدرتمند دولتی و خصوصی برای فعالشارکتج( ایجاد ساختارها و م

 خصوصی.

 گذاری سبز های مالیاتی برای سرمایهها و مشوقهای فسیلی و ایجاد یارانهچ( لغو یارانه سوخت

ان در بازار ارائه کنند تا کنندگتوانند قوانین افشای سازگار را برای همه شرکت( گزارشگری مالی و نهادهای مسئول می3

طور بالقوه تعدادی از تواند بههای مالی ناشی از تغییر اقلیم ارائه شود. این امر میاطلاعات بهتری درمورد ریسک

های پراکنده را کاهش دهد یا حذف کند تا از خستگی حاصل از گزارشگری جلوگیری شود و های گزارشچارچوب

 سازگار، قابل اطمینان و شفاف شود.های دسترسی به دادهمنجر به 

گذاری سبز توسط هایی را کشف کنند که باعث ایجاد انگیزه در سرمایهتوانند راهکنندگان مقررات بیمه می( تنظیم0

 های تغییر اقلیم کشور شود.ها و اولویتراستایی بهتر مقررات بیمه با سیاستصنعت بیمه، از طریق هم

باید اطمینان حاصل کند که پیگیری آن شامل ارزیابی درمورد  1مان ملل در تغییر اقلیم( کنوانسیون چارچوب ساز5

 شود.های تغییر اقلیم میها و فرصتچگونگی پاسخگویی بازارهای جهانی سرمایه به چالش

ی خود را هاوکار ادامه دهد، مشارکتعنوان مقوله اصلی کسب : صنعت بیمه باید به تغییر وضعیت اقلیم به2پیشنهاد 

وسیله کربن بههای اقلیم گسترش دهد و از انتقال به سمت اقتصاد کمپذیری مالی برای ریسکجهت ایجاد انعطاف

 ها حمایت کند.نفعان کلیدی برای رسیدگی به چالشها و سایر ذیهمکاری با دولت

 

 . در سطح شرکت6-3

 نظر گیرند:کنیم که امور زیر را در های بیمه پیشنهاد میما به شرکت

های فیزیکی و بلایای گری برای رسیدگی به شکاف محافظتی در برابر ریسک( گسترش محصولات و خدمات بیمه1

های تجاری مرتبط با زنجیره ارزش فناوری پیچیده سبز و پاک؛ و اقدامات پیشگیرانه طبیعی اقلیم؛ کاهش ریسک

 ای؛انگیزشی و کاهش انتشار گازهای گلخانه

 وکار؛ر کربن در تمام ابعاد کسب( کاهش اث2

های فیزیکی، مسئولیت و های اقلیم )ریسکوکار با توجه به ریسکعنوان یک عامل اصلی کسب ( تنظیم تغییر اقلیم به3

 گذاری؛گری و سرمایههای حاکمیت، استراتژی، مدیریت ریسک، بیمهانتقال( در شیوه

                                                                                                                                                                                                           
1  . The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
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مدت و ترویج چنین مدت با یک دورنمای بلندهای اقلیم بلندریسک( ایجاد سازوکارهای حاکمیت برای رسیدگی به 0

 عنوان هنجار؛ رویکردهایی به

 ؛TCFD-FSBهای و همچنین پیشرفت ،Co2وتحلیل سناریوی ( آگاهی از آخرین تحولات آزمون استرس و تجزیه5

 گذاری.های اقلیم با تصمیمات سرمایه( ادغام ریسک4

شده در این مطالعه، به تنهایی در سطح شرکت قابل رسیدگی نیست. صنعت نیز به نع شناساییحال، بسیاری از موابااین

 دهد.شده ارائه میصورت یک مجموعه لیستها را بههماهنگی در مسائل کلیدی نیاز دارد و آن

 

 . در سطح صنعت6-4

 کنیم که:ها پیشنهاد میما به بخش 

پذیری ته باشند، و جهت گسترش راهکارهای انتقال ریسک جهت ایجاد انعطافها مشارکت داشصورت فعال با دولتبه( 1

 نفعان در ارتباط باشند.ها و سایر ذیها با دولتها و شرکتهای اقلیم برای افراد، دولتمالی در برابر ریسک

جامعه علمی حمایت جلو از طریق همکاری قدرتمند با بههای ریسک فاجعه با رویکرد رو( از توسعه و پیشرفت مدل2

 کنند.

های را افزایش دهند، بستر داده اجتماعی-محیطی و اقتصادیهای زیستآوری و دسترسی سیستماتیک به داده( جمع3

 نهادهای بخشی عمومی و خصوصی فراهم کنند. های داده را برای دسترسی به دادهملی و سیاست

هایی مانند اقدامات کاهش ریسک ازگاری اقلیم، سازگاری در زمینهگذاری چندجانبه در تحقیقات مربوط به سسرمایه (0

 های طبیعی( و غیره را ایجاد کنند.برداری از زیرساختعنوان مثال حفاظت در برابر طوفان و سیل خانگی، بهره )به

ت اقتصاد های مقرراتی واضح، منسجم و سازگار جهت تغییر شرایط اقلیم و انتقال به سمها و چارچوب( سیاست5

 را افزایش دهند. "شدهخوبی مدیریتبه"کربن کم

های ها، استانداردها و روش، گسترش مسیر اصلی فرصت"هازیرساخت"و  "سبز"بندی دارایی ( افزایش نیاز به طبقه4

ت های بلندمدت را جهگذاریهای قابل اعتماد و شفافیت و ثبات مقررات برای سرمایهگذاری، دادهقابل سرمایه

 گذاری سبز افزایش دهند.اندازی و گسترش سرمایهراه

های استاندارد برای آزمون استرس و آگاه باشند و در توسعه و پیشرفت روش FSB-TCFDهای از پیشرفت( 7

در  ، مشارکت داشته باشند، از تجربه گسترده1مشارکت ملی هایو برنامه Co2عنوان مثال، سناریوی  تحلیل سناریو )بهوتجزیه

 (( استفاده کنند.NatCatهای فیزیکی )مانند بلایای طبیعی)زمینه توسعه چنین ابزارهایی برای ریسک

                                                                                                                                                                                                           
شده هاي مشاركت ملي معمولاً پذيرفتهكه برنامهعنوان يک سناريوي بسيار مفيد، جايينامه مشاركت ملي را به( بر8058) TCFD. هيئت ثبات مالي 5

يک راهنماي  هاNDCهاي قضائي كه در حوزه"كندمراجعه نمائيد كه بازگو مي TCFDگزارش نهايي  82كنند، )به صفحه هستند، شناسايي مي

اي از سناريوهاي توانند سناريوهاي بسيار مفيدي را تشكيل دهند كه مجموعهمي هاNDCمسير انتشار هستند،  شده مرسوم براي انرژي و ياپذيرفته

 (. "وتحليل سناريوهاي مرتبط با اقليم دربر گيردسازمان را جهت انجام تجزيه
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گذاری و هایی را ابداع کنند تا با استفاده از مدیریت ریسک صنعت، بیمهها و صنعت بیمه باید روش: دولت3پیشنهاد 

 پذیر در برابر اقلیم را حمایت کنند.ده و انعطافزدایی شهای حیاتی کربنگذاری، زیرساختعملکردهای سرمایه

 کنیم تا:ها را تشویق میما دولت

پذیری در برابر های زیرساختاری جدید، هم عمومی و هم خصوصی، با درنظرگرفتن انعطاف( تضمین کنند که پروژه1

 شوند.زدایی تحویل داده میهای فیزیکی و همچنین اهداف کربنریسک

 ها باید:، دولتبرای این منظور

پذیری؛ از جمله اقدامات های مقرراتی درمورد الزامات انعطافهای عمومی مشخص، قوانین و چارچوبالف( سیاست

های جدید که در مراحل مختلف طول عمر مربوط به ثبات سیستم، ظرفیت جایگزین، بازیابی سریع و سازگاری با ریسک

 شود را تنظیم کنند.زیرساخت اعمال می

های دیگر برای هر های اقلیم در میان ریسکتضمین کنند که ارزیابی جامع تأثیرات رویدادهای فرین و ریسک ب(

 زیرساخت جدید لازم الاجرا است.

گذاری های عمومی موجود بازبینی شوند و در اقدامات پیشگیرانه، سرمایههای فیزیکی مرتبط با زیرساخت( ریسک2

 شوند.

گری و عملکرد تواند از طریق اعمال بیمهکه صنعت چه چیزی را میه، برای کشف این( مشورت با صنعت بیم3

 گذاری ارائه دهد.سرمایه

 کنیم:گذاری، مقررات و استانداردسازی در تأمین مالی و سرمایه را تحت موارد زیر پیشنهاد میما سیاست

بازار کارآمد. توجه داشته باشید که بازارهای سرمایه  عنوان یک طبقه دارایی و حمایت از توسعه به« زیرساخت»( ایجاد 1

 اند.استاندارد و غیرنقدی باقی ماندههای زیرساختی نسبتاً پیچیده، غیربرای دارایی

نیاز ( تعیین یک چارچوب متداول ارزیابی ریسک، افشاء و مستندسازی استانداردها جهت کاهش تلاش مورد 2

 شرایط قراردادی مختلف.گذاران سازمانی به دلیل سرمایه
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  1توصیه 

کنندگان مقررات در سراسر های تنظیم استاندارد و تنظیمگذاران، سازمانها، سیاستنفعان شخص ثالث مانند دولتذی

گران و سازگاری اقلیم و مشارکت بیمه ها باید با هماهنگی بیشتری برای رفع موانع کلیدی که مانع از افزایشبخش

 شود، کار کنند.کاهش آن می

 سازگاري با تغییر اقلیم:

 ها:دولت

تحلیل وروزرسانی منظم( هدایت و تجزیهمربوط به تغییر اقلیم )با به اجتماعی-های اقتصادیشناسایی و ارزیابی ریسک •

 شود.ی مدیریت ریسک اقلیم منجر میگیرسود اقدامات احتمالی که به پیشبرد تصمیم – هزینه

های دولت را پوشش های اقتصادی و لایهبخش های جامع و یکپارچه مدیریت ریسک اقلیم که همهتوسعه برنامه •

 دهد.می

 

ز هايي را اها و صنعت بيمه بايد روشدولت. 4

و  گريطريق مديريت ريسئک صئنعت، بيمئه

از بئراي حمايئت  گئذاريعملكردهاي سرمايه

شئئده و زدايئئيهئئاي حيئئاتي كئربنزيرسئاخت

.پذير در برابر اقليم كشف كنندانعطاف  

 ها،دولت مانند ثالث شخص نفعانذي. 5

 و استاندارد تنظيم هايسازمان گذاران،سياست

 با دباي هابخش سراسر درمقررات  كنندگانتنظيم

 مانع كه ار كليدي موانع تا كنند كار بيشتري هماهنگي

، وندشمي اقليم سازگاري و گرانبيمه سهم افزايش از

.كنند عرف  

 عنوانبه اقليم وضعيت تغيير به بايد بيمه صنعت. 8 

 هايمشاركتو  دهد، ادامه وكاركسب اصلي مقوله

براي  مالي پذيريانعطاف ايجاد زمينه دررا  خود

 سمت به انتقال از و دهد گسترش اقليم هايريسک

 و هادولت با همكاري يوسيلههب كربنكم اقتصاد

 كند حمايت يكليد نفعانذي ساير
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تغییر  اجتماعی-پذیری اقتصادیهمکاری و ایجاد مشارکت دولتی و خصوصی مرتبط با صنعت بیمه برای ایجاد انعطاف •

 اقلیم.

 کربن:ال به سمت اقتصاد کمانتق

 :گذارانکنندگان مقررات و سیاستهاي تنظیم استاندارد، تنظیمسازمان

 ها و محصولات مالی؛برای دارایی "سبز"بندی مشخص توسعه طبقه •

 گسترش پشتیبانی از بازارهای اوراق قرضه سبز همراه با بازبینی؛ •

 گذاری جدید؛های سبز و ابزارهای سرمایهگذاریلی سرمایهگسترش مسیر اص سازیپشتیبانی، ترویج و فعال •

 گذاری سبز.های سرمایههای معین برای ارزیابی شایستگیایجاد استانداردها و روش •

 ها:دولت

 زدایی ملی؛های کربنها و سیاستایجاد شفافیت بیشتر در برنامه •

 زدایی ملی؛های کربنبرنامه راستایی باهای بخشی ملی پایدار در همتوسعه استراتژی •

 ؛های مرتبطهای تجاری و مالی، اقلیم، بخشی و انگیزههای مقرراتی، سیاستراستایی بهتر در میان چارچوبتضمین هم •

وکار کربن با هدف انگیزه دادن و یا کمک به تأمین مالی یک انتقال /کسبگذاریهای قیمتبحث درمورد سیاست •

 ؛"شدهخوبی مدیریتبه"

 های افزایش سرمایه مشخص هستند؛های برنامه مشارکت ملی همراه با برنامهکه طرححصول اطمینان از این •

 گذاری خصوصی در بخش سبز؛های دولتی و خصوصی قدرتمند برای سرمایهایجاد ساختارها و مشارکت •

 رای بخش سبز.های مالیاتی بها و انگیزههای فسیلی و ایجاد یارانهلغو یارانه سوخت •

 پذیري:گزارشات مالي و بدنه مرجع انطباق

 کنندگان بازار.ارائه اطلاعات بهتر و افشای قوانین برای همه شرکت •

 کنندگان مقررات بیمه:تنظیم

 های سبز با دیدگاه بلندمدت.گذاریراستایی مقررات جهت ایجاد سرمایههم •

UNFCCC: 

 جهانی به تغییر اقلیم.اطمینان از پیگیری پاسخ بازارهای  •

 
 2توصیه 

های خود را جهت ایجاد وکار ادامه دهد، مشارکتعنوان مقوله اصلی کسب صنعت بیمه باید به تغییر وضعیت اقلیم به

ی همکاری با وسیلهکربن بههای اقلیم گسترش دهد و از انتقال به سمت یک اقتصاد کمپذیری اقتصادی به ریسکانعطاف

 ها حمایت کند.نفعان کلیدی برای رسیدگی به چالشایر ذیها و سدولت
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 سطح شرکت:

های فیزیکی و گسترش محصولات و خدمات تحت پوشش بیمه برای رسیدگی به شکاف حفاظتی در برابر ریسک •

یده سبز و پاک؛ و اقدامات کار مرتبط با زنجیره ارزش فناوری پیچوهای کسبمخاطرات طبیعی اقلیم؛ کاهش ریسک

 ای؛پیشگیرانه انگیزشی و کاهش انتشار گازهای گلخانه

 وکار؛کاهش اثر کربن برای تمام ابعاد کسب •

 وکار؛عنوان یک عامل اصلی کسب تنظیم تغییر اقلیم به •

 ؛عنوان هنجار ایی بهمدت و ترویج چنین رویکردههای اقلیمی بلندایجاد سازوکارهای حاکمیت برای رسیدگی به ریسک •

 ؛TCFD-FSBهای و همچنین پیشرفت ،Co2وتحلیل سناریوی آگاهی از آخرین تحولات آزمون استرس و تجزیه •

 گذاری.های اقلیم با تصمیمات سرمایهادغام ریسک •

 سطح صنعت:

در برابر  اجتماعی-یپذیری اقتصادها در جهت تحقق پیشنهاد ارزش صنعت در ایجاد انعطافهمکاری فعال با دولت •

 های اقلیم؛ریسک

 جلو؛بههای ریسک فاجعه با رویکرد روحمایت از توسعه و پیشرفت مدل •

های تأمین و محیط زیستی با بودجه اجتماعی-های اقتصادیآوری و دسترسی سیستماتیک به دادهافزایش نیاز به جمع •

 مالی شده دولتی؛

 قات مربوط به سازگاری اقلیم؛جانبه در تحقیگذاری چندسرمایه •

 های مقرراتی واضح، منسجم و سازگار با تغییر اقلیم؛ها و چارچوبافزایش نیاز به سیاست •

های ها، استانداردها و روش، گسترش مسیر اصلی فرصت"هازیرساخت"و  "سبز"بندی دارایی افزایش نیاز به طبقه •

 های بلندمدت سبز؛گذاریشفاف و ثبات مقررات جهت سرمایه گذاری، اطلاعات قابل اطمینان وسرمایهقابل

 ها و تحولات در آزمون استرس و تجزیه و تحلیل سناریو.آگاهی از آخرین پیشرفت •

 
 3توصیه 

پذیر اقلیمی، از شده و انعطافزداییهای حیاتی کربنهایی را ابداع کنند تا از زیرساختها و صنعت بیمه باید روشدولت

 گذاری حمایت کنند.گری و عملکردهای سرمایهمدیریت ریسک صنعت، بیمه طریق

 ها:دولت

های ها، قوانین و چارچوبپذیر هستند و با تنظیم سیاستهای زیرساختاری جدید اقلیم انعطافکه پروژهاطمینان از این •

 شوند؛زدایی میمقرراتی واضح، کربن

 گذاری در بازسازی؛عمومی موجود و سرمایه هایهای فیزیکی زیرساختبازبینی ریسک •

 منظور بررسی مشارکت بالقوه این صنعت. جذب نیروهایی برای مشاوره با صنعت بیمه به •

 کنندگان مقررات مالي:کننده استاندارد/ تنظیمهاي تنظیمسازمان

 عنوان یک طبقه دارایی و حمایت از توسعه بازار. ایجاد زیرساخت به •
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هاپیوست   

 وکار بیمه: نگاهي کوتاه به مباني مدل کسب1پیوست 

و  گذاریشامل؛ ارزیابی، قیمت گرانوکار اصلی بیمهوکار بیمه قرار دارد. کسبو نگهداری ریسک در دل کسبانتقال 

یک نمای کلی از زنجیره ارزش صنعت بیمه ارائه را  5 گذاران خود است. شکلریسک انتقال به نمایندگی از بیمه

 دهد.می

 
 زنجیره ارزش صنعت بیمه .5 شکل

 یمهزنجیره ارزش صنعت ب
 این زنجیره شامل:

عنوان مثال خود شخص، صاحب ماشین، تمام رانندگان وسائط نقلیه خاص، همه افراد  گذاران: خریداران بیمه، بهبیمه -

 ها و غیره.ها، ایالتشرکت، خود شرکت، شهرداری

عنوان مثال، اکثر رانندگان  . بهها را تحمل کنندسازند تا ریسکها را قادر میها افراد و گروهگران )اولیه(: آنبیمه -

 توانند خسارات یک تصادف اتومبیل را بپردازند.نمی
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ها با جزئیات کنند. نقش مهم آنهای بیمه عمل میگر برای شرکتعنوان بیمه های بیمه اتکایی بهبیمه اتکایی: شرکت -

 بیشتر در ادامه مطرح شده است.

گران اولیه و بیمهگران و همچنین بین گذاران و بیمهطه یا عاملان فروش بین بیمهها نقش واسکارگزاران/ نمایندگان: آن -

عنوان یک واسطه، خدمات حیاتی  گران اتکایی را دارند. با حفظ یک شبکه توزیع و خدمات مشاوره، کارگزاران بهبیمه

 کنند.دهند، اما ریسک را تحمل نمیرا در انجام تراکنش انتقال ریسک ارائه می

 بازار مالی: برای تولید محصولات بیمه، یک بازار مالی با عملکرد خوب مورد نیاز است. -

های بیمه به افزایش سرمایه ریسک گذاری شود. از سوی دیگر، شرکتدست آمده باید سرمایهبیمه بهاز یک طرف، حق

 بیشتر نیاز دارند.

 (:Skipper, 1998بندی بیمه وجود دارد )طبقه گری، سه روش اساسی برایطور مرسوم، از نقطه نظر بیمهبه

]بیمه[ اجتماعی در مقابل ]بیمه[ خصوصی: بیمه اجتماعی تحت مدیریت دولت قرار گرفته و بر حقوق برابر اجتماعی و  -

 بیمهبر حقوق اکچوئری فردی است و همراه با حقکه بیمه خصوصی مبتنیبازتوزیع درآمد تأکید دارد، درحالی

 شود.کار گرفته میمندی از تنوع در یک پرتفوی بههای ریسک فردی جهت بهرهنده ویژگیکنمنعکس

]بیمه[ زندگی در مقابل ]بیمه[ غیرزندگی: بیمه زندگی برای مرگ فرد، مدت زمان مشخصی از زندگی، معلولیت یا  -

دهکاری و در برخی کشورها، های بطور کلی خسارات مالی، زیانشود. بیمه غیرزندگی بهدیدگی پرداخت میآسیب

 دهد.های سلامت را پوشش میغرامت کارگران و پرداخت بیمه

شود تا های دیگر خریداری میها یا سازمان]بیمه[ تجاری در مقابل ]بیمه[ شخصی: بیمه تجاری توسط شرکت -

 دهد.را پوشش می های انبوهشود و ریسکهای بزرگ را بیمه کند. بیمه شخصی توسط افراد خریداری میریسک

 عملکرد انتقال ریسک:
نامه یک توافق متقابل است کنند. بیمهها حمایت میها و دولتبیمه؛ از افراد، شرکتهای بیمه در ازای گرفتن حقشرکت

گر منتقل های ناشی از خسارات ناخواسته را به بیمهبا پرداخت مبلغ ثابت معینی، ریسک شدهکه به موجب آن بیمه

کند. لازم به ذکر گذار را جبران میند. درنتیجه، در صورت وقوع رویداد تحت پوشش، شرکت بیمه، خسارت بیمهکنمی

شود. در حقیقت، این یک تضمین است است که در مواردی که تحت پوشش نیستند، محصول بیمه واقعی پرداخت نمی

است، این تضمین تنها با یک احتمال مشخص بیمه به او پرداخت خواهد شد. بدیهی که اگر شخصی زیان ببیند حق

های بیمه ممکن است در طول دوره پوشش ورشکست شوند. به همین دلیل اعتبار یک شرکت بیمه بسیار شود؛ شرکتمی

کاسه شود. تضمین نحوه عملکرد بیمه به سه روش متکی است از جمله یکشدت کنترل میکلیدی است. صنعت بیمه به

 مجدد و اوراق بهادار. کردن ریسک، واگذاری

توان های مشابه افراد مختلف، میزان نامعلومی از خسارات را میکاسه کردن ریسککاسه کردن ریسک: با یکیک -

. به 1ها نقش اساسی بیمه استشود. سازماندهی تنوع ریسکمانده در طول زمان جبران میکنترل کرد. نوسانات سالانه باقی

یابند. با حفظ یک میانگیر سرمایه، بازهم های خود دست میاساس به مدیریت بدهیاینه برهای بیماین ترتیب، شرکت

 ای از تجربه کاهش سود را تحمل کنند.های بیمه دورهممکن است شرکت

                                                                                                                                                                                                           
 گرايي ريسک است.. به عبارت ديگر، مهم است تأكيد كنيم كه نقش بيمه، اجتماعي5
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های بیمه ها به بخش خاصی به شرکتجایی آنتوان با جابههای مداوم و حداکثری را میواگذاری مجدد: ریسک -

کنند. های بیمه عمل میگر برای شرکتعنوان بیمه های بیمه اتکایی بههمین ترتیب، شرکتود کرد. بهاتکایی محد

 شود.تر میها آسانشود و تحمل آنهای زیادی پخش میخسارات بزرگ در میان بخش

 شود. ها در بازار مالی تأمینتواند با قرار دادن آنها نیز میاوراق بهادار: پوشش برخی از ریسک -

 گذاري:تابع سرمایه
عنوان مدیریت  ها مرتبط است. ساختار ترازنامه بههای بیمه عمیقاً به بدهیگذاری )مدیریت دارایی( شرکتعمل سرمایه

گذاری باتوجه به تعدادی از عوامل داخلی و خارجی توسعه یافته های سرمایهشود. استراتژیدارایی و بدهی شناخته می

گذاران با بالاترین توانند پرداخت خود را به بیمهمانند و مییمه باید تضمین کنند که توانگر باقی میهای باست. شرکت

گذاری گذاری معمولاً تحت نظارت کمیته سرمایهاحتمال در هر زمان انجام دهند. تخصیص دارایی و تصمیمات سرمایه

ها است، که در یک سازی در محدودیتد شامل بهینهشود. این رونگذاری اداره میاست که توسط مدیر ارشد سرمایه

 شود.نفعان شرکت انجام میای در همکاری نزدیک با سایر ذیرویکرد دو مرحله

ها، منظور، اکچوئراینشود. بهشده هدایت میهای بیمهگذاری عمدتاً توسط بدهیتر از همه، تصمیمات سرمایهاول و مهم

های کنند تا شرکت بیمه بتواند مسئولیتنیاز را محاسبه میسرمایه ریسک مورد  انتظار وهای نقدی موردجریان

گذاری و الگوهای زمان برای مدیریت داری آن را با احتمال بسیار بالا تحقق بخشد. این شامل نرخ بازده سرمایهامانت

راستایی تخصیص دارایی، هموکار، متفاوت است. دوم، استراتژی های مختلف کسبنقدینگی است. این امر در بخش

گذاری شده روی سرمایهداران )تقاضای بازده ریسک تعدیلهای اکچوئری )نظام احتیاطی(، انتظارات سهامبینیپیش

 شود.خود( و میزان اشتهای ریسک شرکت )تحت نظارت هیئت مدیره( را شامل می

ها داری آنگذاران خود را دارند. وظایف امانتبیمه هایداری، محفاظت و افزایش ارزش داراییگران وظیفه امانتبیمه

گذاری بااحتیاط داران، سرمایهعنوان امانت ها بهگذاری صنعت است. مسئولیت اصلی آنهای سرمایهمحدود به استراتژی

 وه فراهم کند )بهنفعان آن وجبیمه( تا مزایا را برای ذیعنوان مثال حق گذاران است )بهها توسط بیمهوجوه سپرده به آن

 گران، بهها تصفیه شود(. درک متداول از این مسئولیت این است که بیمهعنوان مثال، در موعد پرداخت، ادعای خسارت آن

توانند شده مولد متمرکز شوند تا حداکثر سود مالی را که میداران، باید روی بازده پرتفوی ریسک تعدیلعنوان امانت

 .1ورند. هدف استانداردهای احتیاطی، حصول اطمینان از انجام این کار استدست آپرداخت کنند به

 سیستم مقرراتي بیمه و تأمین مالي:
بر ریسک را بر مبتنی های سرمایهکنندگان مقررات هزینهگران سرمایه کافی دارند، تنظیمکه بیمهبرای اطمینان از این

                                                                                                                                                                                                           
ها ها و محيطهاي قانوني مختلف، فرهنگداري در بين سيستمداري در جهان وجود ندارد، استانداردهاي امانتجهاني از وظيفه امانت . هي  تعريف5

رد( داري نياز داكارگيري مهارت و احتياط به امانتنفعان براي بههاي ذيداري وظيفه مراقبت )زمان مراقبت از داراييمتفاوت است. هرچند اصول امانت

غرض نفعان متعدد بيداري نياز دارند و نسبت به منافع ذينفعان، نه خودشان، به امانتو وظيفه وفاداري )كه براي مديريت وجوه مالي در منافع ذي

نفعان به ع مالي ذياند كه براي درنظرگرفتن منافگذاران نهادي، وظايف تركيبي مراقبت و وفاداري را تفسير كردهكنند. سرمايههستند( را تحميل مي

گذاري هاي سرمايهگيريداران نبايد ملاحظات تغيير اقليم را در تصميمگران اين است كه امانتبراي بيمه "كوتاه"داري نياز دارند. مفهوم اين تفسيرامانت

است بازدهي مالي را در معرض ريسک قرار دهد( مالي ممكن توانند وظيفه مراقبتي خود )اتخاذ عوامل غيرها ميخود وارد كنند، زيرا در اين صورت آن

 (.OECD 2017نفعانشان قرار دارد( را نقض كنند )يا وظيفه وفاداري خود )اعتقادات اخلاقي شان بالاتر از منافع مالي ذي
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پذیرتر باشد، هزینه سرمایه بالاتر است. الزامات گذاری ریسکرمایهکنند؛ هرچه سگران اعمال میگذاری بیمهسرمایه

طور کامل به ادعای خسارت آینده متعهد توانند بهگران میاند تا تضمین کنند که بیمهسرمایه مقرراتی طراحی شده

کنندگان مقررات وارد عمل گران سرمایه کافی برای مواجهه با الزامات مقرراتی را نداشته باشند، تنظیم. اگر بیمه1باشند

گیرد، به کنندگان صورت میخواهند شد. تخصیص دارایی به واسطه الزامات مقرراتی که به هدف حفاظت از مصرف

های مقرراتی پیچیده که در مناطق مختلف متفاوت شود، این الزامات در صنعت بیمه از طریق سیستمشدت محدود می

 .3و2شوداست، اجرا می

عنوان مثال،  مایه مقرراتی و قواعد مرتبط به آن با توجه به نوع شرکت بیمه و طبقه دارایی متفاوت است. بههای سرهزینه

درصد ارزش دارایی  15گذاری در سهام مشترک توسط یک بیمه غیرزندگی، فرض کنید که هزینه اولیه برای سرمایه

همین دلار هزینه کند. به 15/1گر غیرزندگی باید به شده در سهام مشترک، یک بیمهگذاریاست؛ برای هر دلار سرمایه

عنوان مثال،  با هزینه سرمایه کمتر کشیده شوند )به های داراییگران ممکن است بیشتر به سمت طبقهترتیب، بیمه

 گذاری با درآمد ثابت با کیفیت و بلندمدت(.سرمایه

 گذاري متداول:الگوهاي سرمایه
کند که ها تعیین میهای مختلف هستند، ماهیت بدهیوکار در معرض ریسکختلف کسبکه خطوط متوجه به اینبا

توان گفت که برای انجام شود. منصفانه میها مدیریت میها و بدهیهای مالی مرتبط با داراییچگونه ریسک

های مطمئن با بازده گذاریدهند سرمایههای بیمه ترجیح میداری و تضمین اعتبارمندی، شرکتهای امانتمسئولیت

 تر را انتخاب کنند.سرمایه پایین

بینی و با ثبات، دنبال تولید درآمد قابل پیشهستند که به "خرید و نگهداری"گذاران گران زندگی معمولاً سرمایهبیمه

)مدت بینی که باید در زمان ادعای خسارت پرداخت شوند، هستند های بلندمدت و قابل پیشبرای مطابقت با بدهی

 شود(. سال یا بیشتر است و با الگوی پرداخت بیست، سی سال یا بیشتر می 11قرارداد بیمه زندگی 

بدهی اغلب روی نرخ بهره -دارایی هستند و بنابراین تمرکز مدیریت دارایی-های عمر عمیقاً نگران عدم تطابق بدهیبیمه

 هستند تا نرخ بهره را تغییر دهند. ها بیشتر حساستر باشد بدهیاست؛ زیرا هرچه زمان طولانی

تر گذاری کوتاههای سرمایههای نقدی بیشتر و با افقگذاریزندگی جهت سرمایههای غیرگذاری بیمهبندی سرمایهطبقه

طور مؤثر آن را جبران کنند )قراردادهای بیمه غیرزندگی معمولاً گذاران قادر باشند به سرعت و بهتدوین شده است تا بیمه

 شود(.یک سال درنظر گرفته می

دارند، درحالی که صورت درون سازمانی نگه میهای مدیریت دارایی خود را بهای بزرگ معمولاً بخشهای بیمهشرکت

 تر تمایل دارند که مدیریت عملکرد دارایی را به مدیران دارایی شخص ثالث اعطا کنند.های کوچکشرکت

                                                                                                                                                                                                           
 ها صورت گرفته است.. حتي اگر تجربه خسارات در آينده بدتر از زماني باشد كه محاسبه بدهي5

ها الزامات سرمايه را محاسبه ها به صورت تصادفي است. اكچوئريهاي نقدي بيمه اين است كه ميزان و زمان آنخصوصيات جرياننظام احتياطي:  .8

هاي طور صريح از آن جلوگيري كند، اكچوئريكه مقررات بهكنند تا بتوانند احتمالات وقوع حوادث را با احتمال بسيار زيادي پاسخ دهند. مگر اينمي

  اش كمي بيشتر باشد.گيرند، يعني براي شركت بيمه بهتر است كه سرمايهر بيمه يک موقعيت احتياطي را در نظر ميگيسخت

ريسک تمايل دارند كه بازده نوساني بيشتري داشته باشند. اين، پتانسيل بالقوه هاي پرگذاريتوجه به نظريه اقتصاد عمومي، سرمايه. اشتهاي ريسک: با4

 برد.ريسک را بالاتر ميهاي پرگذاريسرمايه
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 کنند.وهوا پشتیباني ميپذیري و سازگاري آبز انعطافهاي کلیدي که ا: سازمان2پیوست  
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 کربن نقش دارند.هاي کلیدي که در زمینه انتقال به اقتصاد کم: سازمان3پیوست 
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  بيمه پژوهشکده در منتشرشده هايموردي گزارش فهرست

 

    اجتماعي بيمه هايبرنامه اقتصاد كليات(: 5424 دي) 5 موردي گزارش

 شخص بيمه پرداختي هايخسارت تحليل و منتخب كشورهاي در ايجاده حوادث آمارهاي(: 5424 اسفند) 8 موردي گزارش

  ايران در ثالث

 ايبيمه بهادار اوراق(: 5440 ارديبهشت و فروردين) 4 موردي گزارش

 بيمه صنعت در ريسک انتقال در هاشاخص نقش(: 5440 تير و خرداد) 3 موردي گزارش

 ايران هايساختمان زلزله بيمه نرخ ايپايه هايشاخص (:5440 شهريور و مرداد) 1 موردي رشگزا

 برابري تضمين و كيفيت ارتقاي ،هاهزينه كنترل: ژاپن در درماني خدمات سيستم اصلاح(: 5440 آبان و مهر) 2 موردي گزارش

 خرد هايبيمه در موجود هايفرصت از گيريهرهب: توسعهدرحال كشورهاي در بيمه(: 5440 دي و آذر) 8 موردي گزارش

 بيمه صنعت در آن از جلوگيري هايروش و پولشويي (:5440 اسفند و بهمن) 2 موردي گزارش

  سوزيآتش بيمة گذارينرخ و ريسک مديريت در ساختمان مقررات ملي كاربرد (:5445 ارديبهشت و فروردين) 4 موردي گزارش

  بيمه در كلاهبرداري با مقابله و شناسايي پيشگيري(: 5445 تير و خرداد) 50 موردي گزارش

 غيرزندگي هايبيمه هايتعرفه حذف در هندوستان كشور تجربه(: 5445 شهريور و مرداد) 55 موردي گزارش

 در يمهب نقش بررسي جهت كاربردي مدلي ارائه و مسكن بخش در زلزله نامهبيمه تدوين(: 5445 آبان و مهر) 58 موردي گزارش

 ايران در ساختمان كيفيت بهبود

 تجربي و نظري تحليل -اقتصادي رشد و بيمه رابطه(: 5445 دي و آذر)  54 موردي گزارش

   مالي و اكچوئرال رويكردهاي تركيب: زندگي بيمه قراردادهاي ريسک وتحليل ارزيابي(: 5445 اسفند و بهمن) 53 موردي گزارش

 آينده اندازچشم تبيين و كشور بيمه صنعت عملكرد ارزيابي: ايبيمه دوگزارش(: 5448 يبهشتارد و فروردين) 51 موردي گزارش

 ( دوم مقاله) كشور بيمه صنعت در فعال هايشركت( مشتريان) گذارانبيمه منديرضايت سطح سنجش و بررسي -(اول مقاله)

 (جنوبي كره و ژاپن چين، كشورهاي: موردي مطالعه) سلامت نوين بيمه و سلامت بيمه(: 5448 تير و خرداد) 52 موردي گزارش

 براي چهارچوبي تدوين و انفرادي زندگي بيمه تقاضاي افزايش عملي راهكارهاي(: 5448 شهريور و مرداد) 58 موردي گزارش

     جديد زندگي هايبيمه ارائه

     بيمه ناظران الملليبين انجمن نظارتي چهارچوب(: 5448 آبان و مهر) 52 موردي گزارش

  بيمه صنعت در ژنتيک الگوريتم و عصبي شبكه فازي، منطق كاربرد(: 5448 دي و آذر) 54 موردي گزارش

 زلزله در بيمه صنعت عملكرد و زيربنايي تأسيسات و هاساختمان عملكرد بررسي(: 5448 اسفند و بهمن) 80 موردي گزارش

  شرقي آذربايجان 5445 مرداد
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 منتخب كشورهاي در بيمه صنعت نظارت و گذاريمقررات تطبيقي مطالعه(: 5444 ارديبهشت و ينفرورد) 85 موردي گزارش

  يافته توسعه

 در اتومبيل هايبيمه در بيمهحق محاسبه بر مؤثر فاكتورهاي و ريسک عوامل مطالعه(: 5444 تير و  خرداد) 88 موردي گزارش

 جهان و ايران

 زندگي هايبيمه مختلف هايريسک ارزيابي و محاسباتي هايروش مطالعه(: 5444 شهريور و مرداد) 84 موردي گزارش

 بيمه صنعت در مداري مشتري(: 5444 آبان و مهر) 83 موردي گزارش

 . پروژه مالي تأمين قراردادهاي در ريسک بيمه(: 5444 دي و آذر) 81 موردي گزارش

 ثالث شخص هايبيمه در جريمه – پاداش سيستم اسبهمح بهينه روش تعيين(: 5444 اسفند و بهمن) 82 موردي گزارش

 بيمه حمايت با نوظهور بازارهاي در افراد سلامت حفظ(: 5443 ارديبهشت و فروردين) 88 موردي گزارش

  هوايي و دريايي هايبيمه اخير هايپيشرفت در سيري(: 5443 تير و خرداد) 82موردي گزارش

 التغييردائم تجاري هايريسک گريبيمه: (5443 شهريور و مرداد) 84 موردي گزارش

 منتخب كشورهاي و ايران در اجباري اتكايي وضعيت بررسي(: 5443 آبان و مهر) 40 موردي گزارش

 منتخب كشورهاي و ايران در ايبيمه ناظر كاركرد و ساختار بررسي(: 5443 دي و آذر) 45 موردي گزارش

 گذاريقيمت هايروش و سهام به متصل زندگي بيمه قراردادهاي يمعرف(: 5443 اسفند و بهمن) 48 موردي گزارش

 (اول قسمت) 8051 نوامبر اروپا، در موتوري نقليه وسايل بيمه بازار(: 5441 ارديبهشت و فروردين) 44 موردي گزارش

 (دوم قسمت) 8051 نوامبر اروپا، در موتوري نقليه وسايل بيمه بازار(: 5441 تير و خرداد) 43 موردي گزارش

 اصلاحي پيشنهادهاي ارائه و سوزيآتش نامهبيمه عمومي شرايط تطبيقي مطالعه(: 5441 شهريور و مرداد) 41 موردي گزارش

  منتخب كشورهاي در خصوصي بازنشستگي مستمري هايطرح تطبيقي مطالعه(: 5441 آبان و مهر) 42 موردي گزارش

 باربري هايبيمه رشته در بيمهحق محاسبه بر مؤثر فاكتورهاي و ريسک عوامل مطالعه(: 5441 دي و آذر) 48 موردي گزارش

 بيمه مؤسسات در شركتي حاكميت(: 5441 اسفند و بهمن) 42 موردي گزارش

  كشورها ساير و ايران در اتومبيل بدنه بيمه عمومي شرايط بررسي(: 5442 ارديبهشت و فروردين) 44 موردي گزارش

 عمومي شرايط ارائه و خارجي گرانبيمه توسط راننده حوادث پوشش شرايط بررسي( 5442 رتي و خرداد) 30 موردي گزارش

  ايران براي پيشنهادي

 اصلاحي پيشنهادهاي ارائه و باربري هايبيمه عمومي شرايط مطالعه(: 5442 شهريور و مرداد) 35 موردي گزارش

 و اتريش آلمان، در موتوري نقليه وسايل بيمه گذاريقيمت خصو  در تجربي هاييافته(: 5442 آبان و مهر) 38 موردي گزارش

 سوئيس

 كليدي هايريسک مديريت(: 5442 دي و آذر) 34 موردي گزارش

 (54 الي 5 اصول) بيمه ناظران الملليبين انجمن بيمه اساسي اصول :(5442 اسفند و بهمن) 33 موردي گزارش
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 (58 الي 53 اصول)  بيمه ناظران الملليبين انجمن بيمه اساسي لاصو(: 5448 ارديبهشت و فروردين) 31 موردي گزارش

 بيمه ناظران الملليبين انجمن بيمه اساسي اصول(: 5448 تير و خرداد) 32 موردي گزارش

 بيمه بخش در نوآوري و آوريفن(: 5448 شهريور و مرداد) 38 موردي گزارش

 بيمه هايشركت براي ريسک برمبتني ارتنظ نظام راهنماي(: 5448 آبان و مهر) 32 موردي گزارش

 كنندهمصرف بر تمركز: زندگي بيمه(: زندگي هايبيمه توسعه سمينار نامهويژه) 34 موردي گزارش

 بيمه صنعت در مالي فناوري تحولات(: توسعه و بيمه الملليبين همايش پنجمينوبيست نامهويژه) 10 موردي گزارش

 چين كشور در خارجي بيمه مؤسسات حضور نحوه مقررات و ضوابط مطالعه و شناسايي(: 5448 داسفن و بهمن) 15 موردي گزارش

  خصوصي حريم و رقابت نوآوري، براي پيامدهايي: بيمه و داده كلان(: 5442 ارديبهشت و فروردين) 18 موردي گزارش

   ري رهانوف شركت مالي شرايط و توانگري گزارش(: 5442 تير و خرداد) 14 موردي گزارش

 تكميلي فني ذخيره خصو  در حسابداري استانداردهاي با مغايرت تحليل گزارش(: 5442 شهريور و مرداد) 13 موردي گزارش

        اصلاحي پيشنهاد ارائه و طبيعي خطرات و

   ايبيمه تقلب شناسايي سيستم(: 5442 آبان و مهر) 11 موردي گزارش

 مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد برخي الحاق قانون  40 ماده عملكرد سيبرر(: 5442 دي و آذر) 12 موردي گزارش

 (ثالث شخص اجباري بيمه قانوني عوارض)  ساليانه بودجه قانون 50 تبصره الف بند و( 8) دولت

 روپيش بنيادي تحولات ديجيتال؛ عصر در زندگي بيمه(: 5442 اسفند و بهمن) 18 موردي گزارش

  اوراسيا و آكسا گروه آينده هايريسک گزارش(: 5444 ارديبهشت و فروردين) 12 موردي گزارش

 اقتصادي توسعه و همكاري سازمان عضو كشورهاي در شركتي حاكميت وضعيت(: 5444 تير و خرداد) 14 موردي گزارش

   8058 سال در

 (: درک سودآوري در بيمه زندگي 5444)مرداد و شهريور  20گزارش موردي 

(: بررسي اجمالي شبكه فروش صنعت بيمه و چگونگي نظارت بر آن در كشورهاي 5444)مهر و آبان  25ش موردي گزار

    توسعهحالتوسعه يافته و در

  وري در صنعت بيمهضرورت بهره(: 5444)آذر و دي  28گزارش موردي 

ها، قوانين و ورهاي منتخب: فناوريتحول ديجيتال صنعت بيمه در كش(: 5300)فروردين و ارديبهشت  24گزارش موردي 

               مقررات و نهادسازي
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