Dünyada Sigortacılık (2007)
Dünya sigortacılık sektörünün teknik kârlılığı artış göstermiştir.
Dünya sigortacılık sektörü hakkında Swiss Re tarafından hazırlanan çalışmaya
göre; 2006 yılı sonunda, prim üretiminin yanı sıra teknik kârlılık daha da
artmış; hayat dışı branşlarda 1.514 milyar dolarlık prim üretimine ulaşılmıştır.
Dünya genelinde toplanan primlerin ülkelere dağılımı incelendiğinde, ABD
birinci, Japonya ikinci ve İngiltere üçüncü olmuştur. Türkiye, Malezya ve
Tayland'ın arkasından 35. sırada yer almaktadır.
2007 yılında dünya çapında oluşan 61 milyar dolarlık zararın, 22 milyar dolarlık kısmı
sigortalanmış durumdadır.
Dublin merkezli Research&Markets “Orta Doğu Sigorta Piyasasında Fırsatlar” başlıklı
raporunda Türkiye'nin, bölgenin en yüksek prim getiren, büyüme hızı açısından ise en
hızlı büyüyen ikinci ülkesi olduğunu belirtmektedir.
Sigortacılıkta yaşanan büyük hasarlar
açısından 2007 yılı değerlendirildiğinde,
dünya genelinde uzun dönemli zarar
trendinin altında kalındığı görülmektedir.
Sigma tarafından yayınlanan istatistiki
verilere göre, insan kaynaklı hasarlar 2007
yılında yaklaşık 2 milyar dolardır. Bu
dönemde varlıklarını hissettiren olaylar;
Avrupa'da yaşanan Kyrill Kış Fırtınası;
yaşanan ağır yağışlar ve bunların sonucunda
İngiltere'de 2 adet, ABD'de ve Avustralya'da
1'er adet sel vakası ve ABD'de yaşanan 1
adet şehir içi orman yangını olmuştur. En
fazla can kaybına neden olan felaket ise
Bangladeş'te
yaşanan
Sidr Kasırgası
olmuştur. Kasırgada 4.000'den fazla kişi
kaybolmuş ya da ölmüştür.
2007 yılında dünya çapında oluşan 61 milyar
dolarlık zararın, 22 milyar dolarlık kısmı
sigortalanmiş durumdadır. Kasırgalar, soğuk
hava koşulları, fırtınalar ve gemi kazaları pek
çok insanı mağdur etmiş ve toplamda

20.000 kişi
yitirmiştir.

bu

felaketlerde

yaşamını

İngiltere, Orta Doğu ve Pakistan'da yaşanan
gelişmeler, terör olaylarının artmakta
olduğuna işaret etmektedir. ABD'de Federal
Hükümet'in yürürlülükte olan Terörizm Riski
ve Sigortası Kanunu (TRIA) sayesinde
üstlenmiş olduğu engelleyici rolü daha kalıcı
hale
getirmek
amacıyla
kanun
düzenlemesine gitmesi beklenmektedir.
Solvency II
gelişmeler

Direktifi

ve

Avrupa'daki

2005'in Yükümlülük Karşılama Yeterliliği
(Solvency) Yılı seçilmesinden sonra, Solvency
II Projesi, 2006 yılında Avrupa'da en çok
önem verilen konulardan biri olmuştu.
Yükümlülük karşılama yeterliliği Avrupa
Komisyonu ve Avrupa Sigorta ve Emeklilik
Denetleyicileri Komitesi’nin (Committee of
European
Insurance
and
Pensions
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Supervisors ‐ CEIOPS‐) iş planında, en
öncelikli konu olarak yer almıştır.
Yoğun çalışmalar ve tartışmalar sonucunda
10 Temmuz 2007 tarihinde yayınlanan
Avrupa Komisyonu Solvency II Direktif
Taslağı,
Avrupa
genelinde
sigorta
çevrelerinde ve özellikle Avrupa Sigorta ve
Reasürans Federasyonu'nda (CEA) büyük
beğeniyle karşılanmıştır.
Gerek
poliçe
sahiplerinin
haklarının
korunması, gerekse AB sigorta piyasasında
rekabetin artırılması amacını taşıyan
Direktifin yürürlüğe girmesiyle denetim
sürecinin
güçlendirilmesi
ve
sigorta
piyasasının yükümlülük karşılama yeterliliği
sisteminin
reforme
edilmesi
beklenmektedir. CEA süreç boyunca tüm
ilgili taraşarla işbirliği halinde çalışarak,
Solvency II Direktifi’nin, doğru risk yönetimi
için zemin hazırlamasına ve şeffaflıkla daha
etkin denetimi içeren ekonomik risk temelli
bir çerçeve sunmasına yardımcı olmayı
amaçlamaktadır.
Fransız sigortacılar kendilerini temsil için
yeni bir kuruluş oluşturmuşlardır. Bu yeni
kuruluş Fransız Sigorta Derneği (Association
Française de l'Assurance (AFA) – French
Insurance
Association)
olarak
adlandırılacaktır. Kuruluş, Fransız Sigorta
fiirketleri Federasyonu'nu (FFSA) ve GEMA'yı
(Groupement des Entreprises Mutuelles de
l'Assurance / Association of French Mutuals)
bir araya getirmektedir.
Avrupa Komisyonu, mortgage, yatırımlar ve
bireysel tüketicilere sunulan finansal ürünler
için gelecekteki Avrupa Birliği politikalarıyla
ilgili vizyonunu belirlemiştir.
Avrupa'daki tüketici ve sanayici, tek pazarın
sunduğu
olanaklardan
yeterince
yararlanamadığından, bu eksikliğin bilinciyle

hazırlanmiş olan “Tek Pazarda Perakende
Finansal Hizmetlere İlişkin Yeşil Kitap”
Avrupa Komisyonu'nun bu konudaki
sorunlara ilişkin görüşlerini ve hedeşerini
ortaya koyarken, öncelik verilen alanları da
belirtmektedir.
Şirket satın almaları devam etmektedir.
2007 yılında dünyada da şirket satın almaları
devam etmiş, Eureko ve Agis birleşerek
Hollanda'nın en büyük sağlık sigorta şirketini
oluşturmuşlardır.
Münih Re, iştiraki Münih‐Amerikan Holding
aracılığıyla Amerika'nın en büyük sigorta
şirketlerinden Midland ile bir anlaşma
yaptığını
bildirmıştır.
Bu
anlaşma
çerçevesinde
Münih
Re
Midland'In
hisselerinin tamamını satın alacaktır.
Bankasürans uygulaması dünya çapında
ivme kazanmaktadır.
Middle East Insurance Review tarafından bu
yıl ilk kez düzenlenen bankasürans
konferansı 20 ülkeden 130 delegenin
katılımı ile gerçekleştirilmıştır. Delegeler,
bankasürans kanalı ile hayat sigortası
satışlarının 2010 yılında 100 milyon dolara
ulaşmasını beklediklerini belirtmişlerdir.
Ortadoğu bölgesinde özellikle Lübnan ve
Mısır'ın sigorta satışlarında düşük dağıtım
maliyetleri sunmaları sebebiyle en avantajlı
ülkeler oldukları ifade edilmiştir.
Aviva, Polonyalı Bank Zachodni WBK ile 15
yıllık bankasürans ortaklık anlaşması
imzalamıştır. Yapılan anlaşma ile Aviva
ürünlerini Polonya'da BZ WBK'nin sahip
olduğu banka ağı aracılığıyla satmayı
hedeşemektedir. Anlaşma gereğince, her iki
taraf da ortak girişimle kurulacak iki şirketin
%50 hissesine sahip olacaktır ve 13,2 milyar
pound sermayenin %50'sini karşılayacaktır.
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Aviva, aynı zamanda, İspanya merkezli
tasarruf bankası Caja de Ahorros de Murcia
(Cajamurcia) ile “uzun vadeli banka
sigortacılığı ortaklığı” olarak ifade ettiği
anlaşmayı imzalamıştır. Aviva tarafından
yapılan açıklamada, İspanyol şirketin 413
şubeli ağına Aviva'nın özel erişim hakkı
bulunacağı belirtilmiştir.
Gelecekteki büyümenin adresi: Çin
Uzakdoğu'ya baktığımızda ise, Çin son
yıllarda özellikle sanayi sektöründe hızla
büyümüş, pek çok alanda yabancı sermaye
girişini hızlandırmıştır. Bu bağlamda, 2007
yılı ve sonrası sigortacılık sektöründe de
Çin'in atılım yapması ve yabancı yatırımcıları
ülkesine çekmesi beklenmektedir.
Çin'de, Sigorta Sektöründe toplam varlıklar 2
trilyon yuana ulaşırken, 2006'da toplanan
primler %180 oranında artmıştır. Bu
büyüklükte bir ekonominin, sigortacılık
alanında da dışa açılmasının dünya
sigortacılık sektörü üzerinde etkilerinin
olacağı tahmin edilmektedir.
Hindistan Sigortacılık Düzenleme ve
Geliştirme Kurulu (IRDA)'nun yayınladığı
rakamlar, hayat ‐ dışı branşlarda faaliyet
gösteren dört kamu kesimi sigortacısının
2006 ‐ 2007 yılının ilk dokuz aylık
döneminde %9'luk pazar payı kaybına
uğradıklarını ve bu rakamın 2005 ‐ 2006 mali
Yarın için şimdi...

yılının tamamında görülen pazar payı
kaybından %6 daha fazla olduğunu
göstermektedir.
Dört
kamu
kesimi
sigortacısı, 2004 yılında pazarın %74'ünü
kontrol ederken bu rakam 2005 yılı Aralık
ayında %65 seviyelerine gerilemiştir.
Türkiye: Orta Doğu bölgesinin en yüksek
prim getiren ülkesi
Gelişmekte olan ülkelerde elementer
sigortacılık her ne kadar kaza ve mal
sigortaları
ağırlıklı
olsa
da
artan
küreselleşme,
bölgesel
ekonomik
birliktelikler ve direkt yabancı yatırımlar ile
sorumluluk
sigortalarının
güçleneceği
tahmin edilmektedir.
Dublin merkezli Research&Markets “Orta
Doğu Sigorta Piyasasında Fırsatlar” başlıklı
raporunda Türkiye'nin, bölgenin en yüksek
prim getiren, büyüme hızı açısından ise en
hızlı büyüyen ikinci ülkesi olduğunu
belirtmektedir.
Avrupa sigorta sektörünün 2008 yılına ait
beklentileri pozitiftir. Bu durum, Türkiye'de
sigorta sektöründeki beklentilerin de yüksek
seyretmesinde önemli rol oynamaktadır.
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