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האסונות

אבדו ,חיי רבים

נפאל

אטראי

צחי

מלאך

הזדמנות

עסקית

מסוכנת

האדמה בנפאל היא
שקשה לתפוש .הייאלפים
אחרים נהרסו ,ולאלה מצ־
$TS1$מצטרף!$TS1$
מסוג

טרף!
$DN2מצטרף! $DN2$הרס פיזי בלתי
שלמים
לעיי
השתנה:נפאל היתה ונותרה אחת המדינות
בעולם ,עםתל״ג לנפש של  730דו־
$TS1$דולר$TS1$
העניות
המסוכנות ביותר
ומהמדינות
לר
$דולר $DN2$בלבד
חשוב לזכור זאת דווקא כעת,
לעסקים.
נתפש,

שהפך אזורים

חורבות .דבר אחד,

כשהעולם

רות
$DNובחברות$DN2$

מתגייסלעזרה בשיקום ,ובחב־
$TS1$ובחברות$TS1$

רבות (בהן
ישראליות)

חלק
נפאל,

עם זאת ,לא

במאמצי הבנייה

של

שואפים

אזורים

לקחת

שנהרסו.

שבמרכז אסיה ,היא מרינה כה מסוכ־
$TS1$מסוכנת$TS1$

הבינלאומיות
לעסקים ,ער שחברות הדירוג
נת
$DNמסוכנת$DN2$
כלל אינן מדרגות אותה.למרינה
רזרבות למקרי חירום ובלא סיוע חיצוני מא־
$TS1$מארגונים$TS1$
לעתים,להיחשב מכוסים
ארמה
ול־
$TS1$ולצבור$TS1$
שהיצואן
הסיכון
הוא
האחר
רגונים
$DN2מארגונים$DN2$
לייצר
יתחיל
עידת
$DN2$מרעידת$DN2$
עשויים,
בינלאומיים אין להיכולת עצמאית
פוליטיים.בעולם הביטוח
בביטוח סיכונים
צבור
$DN2$ולצבור$DN2$
לשרור משברים כה קשים.ניסיון העבר מלמד
עלויות,ולפתע ממשלת נפאלתודיע על
רעידת ארמה נחשבת״כוח
$TS1$התגייסות $TS1$ביטול ההסכם ,מסיבה שאינהתלויה ביצואן.
כי במדינות שבהן אירע אסון טבע ישנה הת־
עליון״ וברוב עסקות
עליון מוחרגמפוליסת
היצוא המסחריות כוח
במקרה זה ,היצואן יספוג נזק בגין
לסיוע הומניטרילמדינה
גייסות
$DN2התגייסות$DN2$
עלויות
כלל־עולמית
עליון״ עשוילעתיםלה־
$TS1$להפוך$TS1$
הביטוח אבל ״כוח
הייצור ,אלא אםיצליח למכור את הסחורה
הפגועה .ישלשער שבחודשים הקרובים יושקע
לסיכון שהממשלה
פוליטי,כלומר
לסיכון
פוך
$DN2$להפוך$DN2$
בנפאל כסף רב בשיקום ההרס שנגרם
למרינה .לגורםשלישי .סיכון זה מכונהבלשון מקצועית
לא תעמוד בהתחייבויותיה החוזיותמול צדדים
משלוחים״ .סיכון נוסף ,המכונה
$TS1$החקלאות $TS1$״סיכון טרום
יצואנים ישראלים בתחומי התשתיות ,החק־
$TS1$לנפאל $TS1$,שלישיים ,כתוצאה ממקרה הכוח
החקלאות $DN2$והתקשורתיוכלו לקחת חלק בפרויקט ״סיכוןהמשלוח״ ,הוא שהמוצריםיישלחולנ־
לאות
העליון.
חברותישראליות לא צריכותלהדיר רג־
$TS1$רגליהן$TS1$
$DN2$לנפאל $DN2$,אבל התמורה לא תתקבל מסיבהכלשהי,
פאל,
השיקוםולתרום מניסיונם.
$DN2$רגליהן $DN2$מנפאל וממדינות דומות .עם זאת ,לא
ליהן
למעט סכסוך מסחרי(אינו סיכון
מראש
שמצבה
אבל כשמדוברבנפאל,
פוליטי).
מומלץלעשות זאתבלי לגרר את הסיכונים
תרחיש שלישי הוא שהקונהבנפאל משלם
לא מזהיר ,הסיכון העסקי גדול לא פחות
ולפתע ,עקבאירוע חיצוני כלומר ,לבטח את כל שלושת מרכיבי הסיכון
מההזרמנות .הדברים נכונים גם למדינות בתשלומים(אשראי)
העניין .אם נדרש
שציינתי או אתחלקם,לפי
פוליטית ,מפסיקלשלם .במקרה זה,
או החלטה
לאסונות טבע ,וש־
$TS1$ושבהן$TS1$
עניות אחרות שמועדות
מימון בנקאי ,זה יהיה תנאי סף של הבנקלה־
$TS1$להעמדת$TS1$
אם נדרש מימון חיצוני מבנק ,נכנס סיכון נוסף.
פועלות חברות
בהן
$DN2ושבהן$DN2$
ישראליות .הסיכוןהעיקרי
$DN2$להעמדת $DN2$המימון .גידור סיכוניםיסייעלחברות
להעמיד אשראי
מניסיוננו ,בנקים לא יסכימו
שעמו יצטרכולהתמודד היצואניםהישראלים
עמדת
להיקלע למ־
$TS1$למצב$TS1$
לקחת חלק בשיקום המרינה,בלי
מתפקדת
למרינה כמונפאל ,כשלא ברור כיצר
פוליטי
נפאל ,הוא
שירצו להשתלב בשיקום
צב
כשהאשראי
מערכת הבנקאות
כלומר ,חוסר הוודאות שהממשלההנפאלית
$DN2$למצב $DN2$שבו יזדקקולשיקוםבעצמן.
הנפאלית,למעט
מבוטח בירי חברת ביטוח אשראי חיצונית.
תשלםבזמן ,ואםבכלל ,עבור השירותים.
הכותב הואמנב״ל אשרא ,ההברה
אגב ,בניגודלרעה הרווחת ,גם נזקים מר־
$TS1$מרעידת$TS1$
תרחישים:
הישראליתלביטוח סיכוני סחר חוץ
הסיכוןהפוליטי כולל כמה
מאת אין

