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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
   179 -198 ، صفحات1390 مرداد و شهریور، 5 و 6های  شماره

  

  میزگرد
  

   مالیتأمینجایگاه صنعت بیمه در نظام 
  

  یفیروزجائنجار: ورود به بحث
بینی شـده     لی پیش هایی که در سال جاری برای بررسی موضوع تأمین ما           در سومین نشست از مجموعه نشست     

اگرچه درکشور ما نگاه به بیمه، یک نگـاه فنـی و            . پردازیم   می " جایگاه صنعت بیمه در نظام تأمین مالی       "است به 
یافته شـأن مـالی       شود، در دنیای امروز در اقتصادهای توسعه         آن توجه می   تکنیکی است و بیشتر به شأن اجتماعی      

های مالی چه     واند از یک طرف با نقشی که در ترکیب دارایی         ت  صنعت بیمه می  . صنعت بیمه مورد تأکید است    
ها و سیستم بانکی ایفـاء نمایـد، جایگـاه            مدت ازطریق سپرده    در بلندمدت ازطریق بازار سرمایه و چه درکوتاه       

ـالی    های سرمایه    دیگر نقش صنعت بیمه در پوشش ریسک        سوی از. مهمی در نظام تأمین مالی داشته باشد       ـأمین م  گذاری و ت
گـردون    براین اساس، ابتدا جناب آقای غالمرضا تاج      .  در نظام تأمین مالی است     عف این صنعت   در اقتصاد موجب اهمیت مضا    

 آقای پرویز خسروشاهی سرپرست معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی           ، و سپس  گران ایران   دبیرکل سندیکای بیمه  
  .پاسخ خواهندگفت حضار یها  پرسشمند به میهمانان ارجد کرد و در ادامهنمطالب خود را مطرح خواه

  
  :گردون تاج

 ،شود می از بیمه ارائه مختصریابتدا تعریف . باشد می مالی تأمینموضوع در ارتباط با جایگاه بیمه در  
. دهـیم   قرار می بررسی   و اطالعات مورد      آمار توجه به وضعیت کالن صنعت بیمه در ایران را با         پس  س

 ایجـاد امنیـت و آرامـش بیمـه نـوعی خـدمت              گاه از دیـد   .ارائه شده است   برای بیمه    بسیاریتعاریف  
 بیمه ماهیتی مبادالتی دارد کـه  ، و به عبارتی دیگر  شود  میخدمتی که در یک معامله رد و بدل         است،  

ای این است که بیمه خدمت است و خدمت آن            و تفاوت آن با دیگر کاالهای مبادله       شود  مییت ن ؤر
باشد    می گذار کننده امنیت و آرامش چه برای مردم و چه برای سرمایه           یماز جنس خاصی است و تقد     

در  صـنعت بیمـه    که شود  می مشاهدهران با جهان    ای  بیمه وضعیت کالن    با مقایسه  .یستیت ن ؤر که قابل 
کـه تولیـد     دارد در صورتی  را   46 آمارهای رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی رتبه         بر اساس ایران  

باشـد و دلیـل عمـده ایـن اخـتالف رتبـه در تولیـد ناخـالص                  را دارا می   30ران رتبه   ناخالص داخلی ای  
 شـود   مـی  موجـب     است کـه    حاکمیت نفت بر اقتصاد و درآمدهای باالی نفتی        ،داخلی و صنعت بیمه   
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 امـا رشـد نـسبتاً       ، جایگاه مناسبی نیـست    46تولید ناخالص داخلی باالتر نشان داده شود و اگرچه رتبه           
  .مطلوبی است

سـت از نـسبت حـق بیمـه          ا  اسـت کـه عبـارت      39/1ان  ضریب نفوذ بیمه در ایر    بر اساس آمارها    
 بـه تولیـد ناخـالص       )فروشـند  ای بـه مـردم مـی       ی بیمـه  هـا   شرکتای که    یعنی میزان حق بیمه   (تولیدی  
انـداز بـه آن    ای که طبق آمارهای رسـمی بیمـه مرکـزی در چـشم          منطقه( این نسبت در منطقه      .داخلی

 ضـریب نفـوذ بیمـه       . مشکلی است  بسیار کار   رقمیافتن به این      دست  و  است 54/1)  است شدهپرداخته  
باشــد و ایــن موضــوع فاصــله نــسبتاً  مــی 98/6ضــریب در جهــان کــه ایــن  اســت 08/6در قــاره آســیا 

 ایـن شـاخص در جهـان         کـه  است دالر   5/63بیمه سرانه در ایران      حق. کند  توجهی را گوشزد می     قابل
ی زنـدگی هزینـه   هـا  بیمـه هـا بـرای     برابـر نـسبت بـه ایرانـی        5/77 در جهان   یعنی باشد  می  دالر 2/341

  از  چنـد نفـر    وکنند   های زندگی هزینه می     برای بیمه  تا چه اندازه   ایران    مردم با توجه به اینکه   . شود  می
 الً که معمـو   شویم   متوجه می  اند گذاری خریداری کرده   انداز و سرمایه    بیمه عمر و پس    د برای خو  آنها

هـای   هر ایرانـی بـرای بیمـه      . باشد و فاصله این بخش در ایران بسیار زیاد است          این تعداد بسیار کم می    
 دالر است یعنـی در      9/253که این شاخص در جهان       یکند در صورت    دالر هزینه می   1/59غیرزندگی  

  خـود از جـان  اموال خود را بیـشتر  ی ایرانردمدهد م  برابر است که این نشان می     جهان این شاخص    
  . نددوست دار

 نـسبت   ،به عبـارت دیگـر     . است 4 در جهان    و است   1/0های زندگی در ایران      ضریب نفوذ بیمه  
ای از بحث کالن     باشد که این خالصه     می 1/0 در ایران    داخلیهای زندگی به کل تولید ناخالص        بیمه

ن اسـت و دوم اینکـه سـهم         بیمه است و نتیجه این اسـت کـه اوالً ضـریب نفـوذ در ایـران بـسیار پـایی                    
  .های بلندمدت و پایدار بسیار پایین است های زندگی به عنوان بیمه بیمه

  
   مالی در ایرانتأمینوضعیت 

 اما در اولین گزارش رسمی وزیر       ، مالی در ایران وجود ندارد     تأمین وضعیت   خصوصآمار رسمی در  
کـه  ( درصدی در اقتـصاد      8به رشد    برای رسیدن     که شده است محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان       

 رشـد  و 2/1کـار    رشـد نیـروی  ، درصـد 4/4 رشـد سـرمایه    الزم اسـت )باشـد  نیـز مـی  جز اسناد برنامه  
 یـک آمـار     بر اسـاس  . کند  می درصد را بیان     8 آن   ، که مجموع آنها   باشد درصد   4/2وری معادل    بهره

 تـأمین  هزار میلیـارد تومـان       240نه به   وری ساال   رشد بهره  برای باشد  نیز می محاسباتی که قابل ارزیابی     
 تـأمین  تـسهیالت بـانکی    از طریـق  هزار میلیارد تومـان    73 ،بر اساس اطالعات موجود   . است  نیاز مالی
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 منـابع خـارجی    از طریـق  هزار میلیارد تومان3 بازار سرمایه و  نیز از طریق هزار میلیارد تومان 6 وشده  
هـای تملـک دارایـی و         دولـت در قالـب طـرح       نیـز تومـان    هـزار میلیـارد      24 و    اسـت   مالی شده  تأمین
 هـزار میلیـارد     240 اگر ایـن اعـداد را جمـع بـزنیم و از              .ه است گذاری کرد  ها، سرمایه  گذاری سرمایه

برای  تواند  بیمه چگونه میبنابراین ،است  درصدی 50 اًتومان کسر کنیم نتیجه آن یک شکاف حدود       
  ؟ودیند وارد شاردستیابی به هدف رشد اقتصادی در این ف

 صنعت بیمـه    ی پرتفو ؟ صنعت بیمه چقدر است    یاست که پرتفو  ارتباط این    این    در  اول پرسش
  از آن مربوط به بیمه شخص ثالـث اسـت           درصد 50 که   باشد  می هزار میلیارد تومان     5در ایران حدود    

یلیارد تومان رقمـی     هزار م  5این  . باشد نامه می  ترین بیمه  ترین و در عین حال پرخسارت      مدت  کوتاه که
طـور   همـان . شـود   میکه حادث    است   یفروشند و یا پرتفوی    ای حق بیمه می    ی بیمه ها  شرکتاست که   

  بیمه شخص ثالث است کـه یـک بیمـه بـسیار پرخـسارت در صـنعت بیمـه          درصد 50 که بیان گردید  
 اسـت یعنـی هـر چقـدر کـه           100 ضریب خسارت بیمه شـخص ثالـث نزدیـک بـه             .شود  محسوب می 

 بوده  100 که باالتر از     پردازند  می خسارت   نیزفروشند به همان اندازه       می حق بیمه  ای ی بیمه ها  شرکت
  . است رسیده100و اخیراً به 

گـذاری    در سـرمایه ی از این پرتفـو توانند میی بیمه چگونه    ها  شرکت  که  دوم این است   پرسش
ی بیمـه وارد    هـا   شـرکت  توسـط    انـد تو  مـی  هزار میلیارد تومان ذکر شده       5 از    میزان چه ؟استفاده کنند 
 این  ای حق ندارند تمام    ی بیمه ها  شرکت مالی در اقتصاد کشور شود؟       تأمینگذاری و یا     بحث سرمایه 

 تواننـد   مـی طبق یـک فرمـول مـشخص متناسـب بـا هـر رشـته بیمـه                  . گذاری کنند  پول را وارد سرمایه   
 که  شود   فرمول مشخص می   همانو بر اساس    گذاری کنند     از پول خود را وارد بحث سرمایه       یدرصد

   شود؟ج خرچه زمانیچه مقدار و 
 را در  خـود  درصـد از منـابع  40 حـداکثر  توانند  میای در ابتدای هر دوره مالی        ی بیمه ها  شرکت

 درصد آن را در سپرده بـانکی و اوراق    30 حداقل   توانند   می  کنند و  گذاری  سرمایهبورس و فرابورس    
 درصـد   15 دارد و حداکثر     ای  بیمهی  ها  شرکتین ریسک را برای     د که این کمتر   نمشارکت هزینه کن  

د و  نـ  کن گـذاری   سـرمایه ی بـانکی    هـا   سیستم در ابزارهای پولی مالی      توانند   را می  گذاری  سرمایهمنابع  
 از ها و  درصد در طرح25ی غیربورسی و حداکثر ها شرکت درصد در 20حداکثر  توانند می همچنین
 گـذاری  سرمایه درصد  قرارداد مشارکت 10 و حداکثر   نمایندشارکت   مستقیم م  گذاری  سرمایه طریق

د و یـا در آنهـا       نـ  کن آوری  جمـع  دنتوان  می های بیمه    شرکت  که در ابتدا    است این منابعی . دنداشته باش 
  . صنعت بیمه حساب کنندمنابع مالی اینگونه روی توانند میهای مختلف  بخش .دن کنگذاری سرمایه
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ی  پرتفـو   از طریـق    مالی تأمینیکی  . کند  می دو روش کمک     به مالی   مینتأصنعت بیمه در مدل     
.  ایجاد امنیت و اطمینان در بـازار مـالی اسـت    ، و دیگر  باشد  میحث ارائه شده    ابممالی است که همین     

کـه وارد بحـث بـازار سـرمایه          یکی روش بلندمدت است       از طریق پرتفوی مالی     مالی تأمیندر بحث   
مطـرح   در قالـب سیـستم بـانکی و سـپرده              تواند  میمدت است که     وتاه ک  وروش دیگر روش   شود  می
ی بسیار جـدی در دنیـا اسـت         ها  ینان در بازار مالی یکی از بحث       اطم  و ایجاد امنیت بدیهی است    .شود

 که اگر اقتصاد ایران بخواهد به شود میایم به آن بپردازیم و تصور  سفانه هنوز در ایران نتوانسته  أکه مت 
 مـالی   ی پرتفـو  تـأمین  بحث   با توجه به   بپردازدعنی ایجاد امنیت و اطمینان در بازار مالی         موضوع ی این  

 تـأمین ی هـا  بحـث  در دلیل آن ایـن اسـت کـه    .ای است های بیمه   نیازمند توجه بیش از پیش به سیستم      
نیـا   د ای  بیمـه ی  هـا   سیـستم  را بـه     هـایی  چه نسبت اینکه  تحریم  ر شرایط   ویژه د   هبمالی در بازارهای دنیا     

 نمونه بـارز آن خـط اعتبـاری چـین            که  بسیار مهم است    که یک خط فایننس بگیریم     اختصاص دهیم 
صادی بـه   ن اقت فعاال  معادل نرخ تسهیالتی که    بتوانیم از چین تسهیالت بگیریم تقریباً     برای اینکه    .است

نـد و دنیـا اینگونـه       کن  را تضمین    تا آنها ما  پردازیم    ما به صنعت بیمه چین می      پردازند  میسیستم بانکی   
 مالی بـه آن     تأمینتوان در بحث      پس یکی از موضوعات مهمی که می       .کند  میروی صنعت بیمه کار     

  . کنیم ایجاد اشاره کرد این است که چگونه امنیت و اطمینان در بازار مالی
 بـه   هایی نه  نامه  البته ضمانت  .ها است  نامه و اطمینان بحث ضمانت   های ایجاد امنیت     یکی از روش  

 گـسترش  ، و بحث دوم مرسوم است  دنیا   به روشی که در    است بلکه     رایج  که اکنون در ایران    صورتی
 توان خیلی به ایـن موضـوع        نمی در شرایط تحریم     البته مالی خارجی است که      تأمینارتباط در جهت    

یـت  هـای خـارجی خـود را تقو        تواند ارتبـاط   میشود   هایی که می   صنعت بیمه با حمایت    اما   ،پرداخت
 امنیت مالی در دنیا یک پروسه قابل توجهی را استحصال کند کـه مـا هنـوز از                   تأمین بازار   و در  نماید

 اسـت کـه بـاز       ای  بیمه اوراق بهادار    ، و بحث آخر   یابیمدست  به آن   آن بسیار فاصله داریم و نتوانستیم       
  . استایجاد نشدههم در کشور ما هنوز 

نقـش  ایفای   تواند  میخش پولی آن نیست که در جامعه         تنها ب   و در دنیا بیمه صنعت مهمی است     
.  مالی مکمـل یکـدیگر هـستند       ی پرتفو تأمیناکنون دو مقوله ایجاد امنیت و اطمینان در بازار و           . کند

تـوان   چگونـه مـی   مـالی  تـأمین در مقولـه  بیمـه   برای رشد و بالندگی صـنعت       حال سؤال این است که      
  ؟جایگاه این صنعت را تقویت کرد

 بـرای بحـث     امـا  ،البته اصالحات زیاد است   .  است از درون صنعت بیمه   ها    طع یکی از راه   بطور ق 
 اولین چیزی که در کـشور  ،در این راستا. ها از درون صنعت بیمه است  مالی یکی از راهتأمینجایگاه  
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 اسـت   گـری   به آن پرداخته شود، انتظار کسب سود باال و یا کسب سود از عملیات بیمـه                بایست  میما  
. شـود  می جستجو گذاری سرمایه از بازار سرمایه و تنها و سود مورد انتظار       شده  به فراموشی سپرده   هک

 نیـز  پـول    تمـام  شـود و البتـه      اخذ مـی   پول   تمام شخص ثالث     مثال بیمه  ه عنوان ب در صنعت بیمه     اصوالً
 80 یـا    60سـوزی     پس سود آن کجاست؟ و یا در آتـش          لذا صد در صد ضرر است       و گردد  میخرج  
هـای    و یـا بنگـاه     ای  بیمـه ی  هـا   شـرکت ،   دنیـا  ای  بیمه قوی   های در بازار  که  حالی در    ضرر است  درصد
 فعالیتی کـه  تنهاگری  گری خود نیستند و فعالیت بیمه دنبال کسب سود از فعالیت بیمه    صرفاً به    ای  بیمه

  کـه هـد د مـی معـه   یک خدمت و آرامشی را به جا    این فعالیت   بلکه باشد   نمی کند جمع    را بتواند پولی 
 بـه آن پرداختـه      بـسیار این بحث تکنیکال و یا فنی آن است اما بحث اقتصادی و مالی آن که در دنیـا                   

 بکـار  کـه ایـن پـول در جـای دیگـری     ایـن اسـت    در کشور ما زیاد به آن توجه نـشده اسـت             اماشده  
مهـم ایـن اسـت کـه         ، موضـوع  بنـابراین . نمایـد  تأمین سود سهامداران آن را      که  طوری هب انداخته شود 

   . در بازار مالی افزایش داد این پول راتوان  میچگونه
یند انتقال صنعت بیمه از یک صنعت افر تسریع ، مورد توجه قرار گیرد بایست  مینکته دومی که    

 دنیـا  در امـا  ،دانـیم  هنوز ما صنعت بیمه را یـک صـنعت تکنیکـال مـی         . باشد  میتکنیکال به بازار مالی     
 امـا الملل یک بخش مالی اسـت    بیمه در عرصه بین .باشد  ن یک بخش بازار مالی می     صنعت بیمه بعنوا  

به بخش مالی وزارت اقتصاد انتقال دهـد        بیمه را   آن است که    در کشور ما هنوز بیمه مرکزی به دنبال         
 و   و رفتارهایـشان را تنظـیم       باشد ه با بانک مرکزی ارتباط داشته     میعنی جایگاهی که بیمه با بورس، بی      

  . یند مقرراتیایند فرهنگی است تا یک فرایند انتقال بیشتر یک فرااین فر. دارت کننظ
  مقرراتـی وجـود داشـته باشـد تـا          بایـست   مـی یعنی   باشد  مییند مقرراتی نیز    اصنعت بیمه یک فر   

بخـش بعـدی کـه در ایـن     . د پول جمع کند و انتظار سود از جای دیگر داشـته باشـ    بتواند صنعت بیمه 
بحـث  در  هـای پایـدار       مـالی اسـت کـه بـه عنـوان پـول            تأمین بخش   ، باشد مفید بسیار   ندتوا  مییند  افر

هـای   د کـه پـول   ن به عنوان هدف تلقـی شـو       بایست   می ی زندگی ها  بیمه. استمطرح  ی زندگی   ها  بیمه
  . پایدار را بتوانیم در صنعت بیمه بیشتر کنیم

 که  یم بپذیر باید اینکه    نخست .در خارج از صنعت بیمه چند موضوع باید مورد توجه قرار گیرد           
 شعارهای اجتمـاعی یعنـی      تأمینصنعت بیمه یک صنعت بازرگانی است نه یک عمل اجتماعی برای            

ایجـاد  اینکه یک بخش و یا یک مجموعه سهامدار پولی را جمـع کـرده و یـک شـرکت خـصوصی              
 خـدمتی نیـز     همچنـین  کنند  می تأمین  نیز  سودشان را  دنده  انجام می  و یک فعالیت بازرگانی      اند  نموده

 تـأمین ی هـا  بیمـه  بازرگـانی و  ای بیمـه ی ها  شرکتن تفکیکی بین     جامعه و مسئوال   اما ،کنند  میعرضه  
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بازرگـانی و سـهامدار خـصوصی دارد و          در حالی که صنعت بیمه صنعتی است         اجتماعی قائل نیستند  
 وضـوع  در ایـن م    بایـد  و هم دولت  مردم   هم   .نباید شعارهای اجتماعی را از یک صنعت انتظار داشت        

 و اجـازه بالنـدگی بیـشتر بـه ایـن      دهند کاهش  را دولتی در صنعت بیمهف حجم تکالی کهتوجه کنند 
کید شده یکی   أای به صنعت بیمه ت     ای و برنامه   صنعت داده شود و تکالیف دولتی که در قوانین بودجه         

 ثالـث    شخص  بیمه ،ان مثال  به عنو  . را بسته است   ای  بیمهی  ها  شرکت است که دست و پای       مواردیاز  
 درصـد بـه نیـروی انتظـامی         10 .وجـود دارد   درصدهایی در این عـدد        که  است  ما ی درصد پرتفو  50
 درصـد   25 زندانیان که حـدود      صندوق  کمک به   درصد 5 درصد به وزارت بهداشت و       10 ،دهند  می
 ای بیمـه  بـرای شـخص ثالـث بـه یـک شـرکت              ی کـه   درصـد  29 و   28 در مجمـوع   کـه    ... و   شود  می
حجم تکالیف باید    و   کند  می بالندگی صنعت بیمه را کم       این موارد . رود پردازید به سبد دولت می     می

ی بیمـه بـردارد و فرهنـگ پرداخـت       هـا   شرکت نگاه صندوقی خود را از       بایست  میکم شود و دولت     
مـا  در سیـستم  .  در نظـام اجرایـی تقویـت گـردد    ،شـود  میهزینه ریسک همانند آنچه به دنیا پرداخت        

 در اقتصاد ما  . دنبر  را باال می   هزینه ریسک    ها   این پرداخت  اد دولتی است  در اقتصاد ما که اقتص    ویژه    هب
 اسـت کـه    بـر ایـن  ا در صنعت بیمه افزایش یابد که دیـدگاه مـ          گذاری  سرمایه اختیارات گسترش    اگر

ی صـنعتی    یعنـ   ایجـاد کنـیم    را در صنعت بیمه که خود صنعت کندی اسـت         ها و حداکثرهایی     حداقل
 و اگر انتظار داریم      و باز هم به خاطر اینکه تقویت شود        کند  میاست که محتاط است و خوب عمل ن       

  . صنعت بیمه را بیشتر کنیمبایست اختیارات می در نظام تأمین مالی وارد شود
 ای  بیمههای ما یک شرکت      که عمده بانک  این است    پردازیم  به آن می  ی که امروز    در آخر بحث  

 در شرایطی ، اما کنار هم بودن بانک و بیمه یک حرکت میمونی برای اقتصاد ما است            . اند  دهایجاد کر 
هزینـه  تنهـا وظیفـه تقویـت       نـه اینکـه    که بیمه در کنار بانک به گسترش بازار پولی مالی کمک کنـد            

 نباید بـه عنـوان هـدف در سیـستم            نیز  موضوع  این  که اشته باشد  عهده د  ررا ب رقابت در سیستم بانکی     
 در کنـار هـم      بایـست   میبازار بانک و بیمه     . قرار گیرد ای    ی بیمه ها  شرکتاندازی    راه ه منظور بانکی ب 

  .تا به گسترش بازار پولی مالی کمک نمایندکار کنند 
  

  :خسروشاهی
د و کنیم و امیدواریم مطالب مفید باشن از فرصتی که در اختیار صنعت بیمه قرار گرفته است تشکر می 

دهم مبین این مسأله است کـه صـنعت          مطلبی که در ابتدا ارائه می     . کنیم استفاده   نیزان  از نظرات دوست  
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ین بـودن ایـن   ی داشته باشد و در ایران چه نقشی دارد و دالیل پا       تواند  می مالی   تأمینبیمه چه نقشی در     
  نقش نسبت به دنیا چیست؟ 

 مـالی   تـأمین ه در ارتبـاط بـا        اینکه مأموریت صـنعت بیمـ       نخست .کنیم ابتدا چند نکته را بیان می     
است یا چیز دیگری است؟ صنعت بیمه تولید و عرضه آرامـش و اطمینـان بـرای فعـاالن اقتـصادی و                      

 تا از این طریق در روند آن فعالیت اقتصادی و زندگی مـردم ثبـات ایجـاد                  کند  میها را دنبال     خانواده
 ، اصـلی صـنعت بیمـه      فعالیـت یـا   هدف  .  در واقع محصول صنعت بیمه، آرامش و اطمینان است         ؟کند

.  مالیتأمینتوزیع ریسک یا انتقال ریسک به قصد تولید محصولی به نام آرامش و اطمینان است و نه 
 منجـر بـه     کـه عمـالً   دهـد     هایی انجام مـی     فعالیت ، توزیع یا سرشکن کردن ریسک      به منظور   بیمه البته
یکـی  : انـد  بنـدی شـده     دو دسته تقـسیم    بهه   ک کند  می ی نقش  مالی ایفا  تأمین و در    شود  می مالی   تأمین

 است که وقتی این     ها  بیمهسازی حق    صنعت بیمه برای پوشش تعهدات مشتریان خود مجبور به ذخیره         
گـردد    از این طریق، در واقع کانالی ایجاد می      و کند  می نیز   گذاری  سرمایه طبیعتاً   دهد  میکار را انجام    

شـدگان   بـه بیمـه  ایـن ذخیـره     ای رخ داد     هرگـاه حادثـه    هـا   هبیمـ با ذخیره کردن حق     .  مالی تأمینبرای  
 هـا   بیمـه ایـن حـق     . گـر خواهـد مانـد       بیمه نزدای رخ نداده است،       که حادثه  زمانیتا  شود    پرداخت می 

 بنـابراین  ،شـوند   و وارد بازارهـای مـالی مـی        شـوند   مـی داشـته ن    راکـد نگـه    شـوند   مـی  ذخیره   که  زمانی
  . مالی استتأمینها و مسیرهای مهم  نال یکی از کاها بیمهکردن حق  ذخیره

 به صـورت غیرمـستقیم اسـت یعنـی از        کند  می مالی کمک    تأمینبه  راه دیگری که صنعت بیمه      
 بـه ایـن معنـا کـه    . باشد می گذاری سرمایه مالی و تأمینهایی است که مربوط به  طریق پوشش ریسک  

ایی است که نیـاز بـه پوشـش بیمـه           های اقتصادی ریسک ه    گونه که در زندگی واقعی و فعالیت       همان
ن ایـ   بیمـه  صـنعت    که  زمانی. هایی وجود دارد    نیز ریسک  گذاری  سرمایه مالی و    تأمین، در عرصه    دارد

 تـأمین  و رشـد     گـذاری   سـرمایه ها منجر به رشـد       ، بطور طبیعی این عرصه    دهد  میها را پوشش     ریسک
 مـالی   تـأمین است کـه صـنعت بیمـه بـه          این روش نیز روش دوم      . دنشو  میمالی و بهبود در این زمینه       

 تکنیکی که برای عرضه خـدمات  اما مالی نیست   تأمینتنها   صنعت بیمه     مأموریت  پس کند  میکمک  
اتـالیزوری   مالی است و به عنوان ک      تأمین که در واقع     ای است   گونه دهد به   قرار می استفاده  مورد  خود  
  .کند می مالی کمک تأمین بهبود در

بطـور کلـی    . کنـیم   است نکاتی را اشاره مـی      ها  بیمهسازی حق    ول که ذخیره  در ارتباط با بخش ا    
ی هـا   بیمـه ی عمـر و     هـا   بیمه زندگی و غیرزندگی و به اصطالح عامتر         ، را به دو دسته کلی     ها  بیمهحق  

هـای مربـوط بـه       گردد و ریسک   ها بازمی  زندگی به عمر و حیات انسان     . کنیم بندی می  غیرعمر تقسیم 
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 بیمه غیرعمر به عمر و زندگی و فـوت مربـوط نیـست و بـه حـوادثی همچـون                     اما ،این موضوع است  
پایـه اصـلی بـرای      . باشـد  ثالث، اتومبیل، بیمه مسئولیت و انواع دیگر مربـوط مـی           سوزی، شخص  آتش
ی عمـر و هـم      هـا   بیمههم  . زندگی است  ی زندگی و غیر   ها  بیمه مالی در صنعت بیمه، همین حق        تأمین
ی عمـر بلندمـدت هـستند و        ها  بیمه اما   ،کنند  می مالی کمک    تأمین به   ویره دارند   عمر ذخ  ی غیر ها  بیمه

از  .مـدت و بلندمـدت     هـای کوتـاه    ماننـد ماننـد سـپرده      ی بیمه می  ها  شرکت نزدهای بیشتری    برای سال 
 تـری   ینی از سیستم خارج شوند، نرخ سود بانکی پـا         سریع توانند  میمدت   های کوتاه  سپردهکه    آنجایی

  .های بلندمدت زمان بیشتری در اختیار بانک قرار دارند و سود بیشتری دارند  سپردهاامدارند 
 و در   گیرنـد   میی عمر نیز چون به عمر و زندگی بستگی دارند بیشتر در اختیار بیمه قرار                ها  بیمه

  .ستی غیرزندگی اها بیمه مهمتر از  و بیشتررابطهها در این انداز  مالی تجهیز پستأمیننتیجه کارکرد 
 64 انگلستان، آمریکا و ژاپـن بـه ترتیـب           ها کشور تمام بین   دهد  میآماری وجود دارد که نشان      

 مـالی  تأمین و گذاری سرمایه وارد سیستم ها بیمه از طریق هاانداز  پس درصد39 و  درصد49 و   درصد
هـای   و از آن طریـق وارد بازار       شـود   مـی ی عمر وارد صنعت بیمـه       ها  بیمه به صورت    نخست. دنشو  می

با . است  درصد 2 و حداکثر نزدیک      درصد 1این عدد در کشور ما نیز       . شوند  می مالی   گذاری  سرمایه
، میزان ذخایر صنعت بیمـه      1389اند، در سال     ی بیمه ارائه شده   ها  شرکت که توسط    هاییتوجه به آمار  

هـای ثابـت     ی در دارایـ    از آن  باشد که بخشی    میلیارد تومان می   5 نزدیک به    گذاری  سرمایهدر صنعت   
های اقتصادی بوده    بخش مهمی در فعالیت   .  به مفهوم واقعی آن نبوده است      گذاری  سرمایه  البته بوده و 
 100 اگـر نزدیـک بـه        کنیـد   مالحظه مـی   پس   .های بانکی   سپرده انندهای گوناگون م    به شیوه  امااست  

 میلیـارد آن را  5ته حـدود    صنعت بیمه توانس   رخ دهد  در کشور ما     گذاری  سرمایه میلیارد   90میلیارد یا   
صـنعت بیمـه در     یعنـی   ن فرمودنـد    ودگـر   درصدی است که آقای تـاج      5/0 مالی کند که همان      تأمین
  .های کشور ما نقش داشته است گذاری سرمایه

 برابر رشد کرده است     5 سال گذشته کل اقتصاد ایران بیش از         50که در طول    ذکر است    هالزم ب 
بـا توجـه بـه      .  رسـیده اسـت     درصـد  4/1 درصد بـه     29/0 تاکنون از    1338 از سال    بیمهو ضریب نفوذ    

شاهده  مـالی بـا دنیـا مقایـسه کنـیم، مـ            تـأمین آمارهای دیگر وقتی بخواهیم نقـش صـنعت بیمـه را در             
ران ایـ   بیمه است یعنی حق بیمه تولیدی کل صنعت          درصد 4/1 که ضریب نفوذ بیمه در ایران        کنیم  می

  برخـی  در اسـت     درصـد  7نزدیـک    ایـن عـدد در دنیـا      . ی اسـت   درصد کل تولید ناخالص داخلـ      4/1
 تولیـد    درصـد  7 طبیعی اسـت وقتـی کـه         .رسد  می نیز درصد   15 و   14،  11تا حدود   این رقم   کشورها  
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 از طریـق   آنگـردد بخـش عمـده      و وارد اقتـصاد مـی      شـود   مـی ناخالص داخلی در صنعت بیمه تولید       
  . درصد است4/1 در کشور ما این عدد اما دکن می مالی آن کشورها نقش ایفا تأمینذخایر در 
، اعـداد بیـشتر ایـن شـکاف را نـشان      شـود  مـی  عمر و غیرعمر تقـسیم   بخشبیمه به دو    که    زمانی

ضریب نفوذ بیمه  و  است درصد3ضریب نفوذ بیمه غیرعمر حدود  کشورهای دنیا غلبدر ا. دهند می
.  در ایـران بـرعکس اسـت        امـا  ،سـت ضریب نفوذ عمر بیشتر از غیرعمـر ا       .  است  درصد 4عمر حدود   

  درصـد 1/0 است و ضریب نفوذ بیمه عمر  درصد3 است که در دنیا  درصد3/1ضریب نفوذ غیرعمر   
ی هـا   بیمهتر و پرنفوذتر از      تر، قوی  در دنیا بیمه عمر غلیظ    .  است  درصد 4است که در دنیا این ضریب       

  . غیرعمر است و در ایران برعکس
 درصد کل حق    9/6ی عمر نیز به لحاظ سهم در ایران         ها  بیمه ،وجودبر اساس آمار و اطالعات م     

ی رخـ  بحـال در .  اسـت  درصـد 57  ایـن سـهم   و در دنیـا    دهند  را تشکیل می  بیمه تولیدی صنعت بیمه،     
از طریـق     که بیمه عمر   دهند  مید همگی نشان    اعدااین  . رسد  می نیز  درصد 70 تا 60 باالی    به کشورها
مهمـی در   بـسیار   نقـش     صنعت بیمـه   در کشور ما   .بیمه نقش مهمتری دارد    مالی   تأمین در    بیمه صنعت
 اندازه کوچک خود این صنعت است کـه درون آن نیـز   نیز دلیل اصلی آن  وکند می مالی ایفا ن  تأمین
هر دو به صورت مضاعفی نقـش صـنعت بیمـه را            .  کوچکتر هستند  بسیاری عمر قرار دارند که      ها  بیمه
کـه   1388 از سـال     پـیش ا  تـ ی غیرعمـر    هـا   بیمـه ی عمر و    ها  بیمهسهم  . ندنک می مالی محدود    تأمیندر  

ی زنـدگی و  هـا   بیمـه  به صـورت   گیرند  می ها  بیمهی بیمه موظف نبودند ذخایری که از حق         ها  شرکت
ی زندگی و توسعه آن از سـال  ها بیمه برای باالبردن اهمیت اما ،غیرزندگی تفکیک و نگهداری کنند   

. ی بیمه حساب این موضوع بیمه را جدا نگهداری کنند         ها  شرکتکه  شد  این موضوع تصویب     1389
 میلیارد  304ی عمر   ها  بیمه از منظر ی بیمه   ها  شرکت گذاری  سرمایه منابع قابل    1389در سال    ،در نتیجه 

 . در آن سـال بـوده اسـت        گـذاری   سـرمایه  بـرای    ها  بیمه کل ذخایر     درصد 10تومان است که نزدیک     
 کـه   دنده  می بوده است که این ارقام نشان        گذاری  سرمایه ذخایر برای     درصد 90 عمر نیز  ی غیر ها  بیمه

  .دن محدودی دار بسیار صنعت بیمه نقشگذاری سرمایه مالی در تأمینعلیرغم اهمیت بیمه عمر در 
، گـستردگی نـسبی   یابـد  نمـی ی عمر در ایران توسـعه  ها بیمهبطور کلی یکی از دالیل اصلی که   

ی عمر ها  بیمهی اجتماعی به نوعی جایگزین      ها  بیمه  که طبیعی است . ر ایران است  ی اجتماعی د  ها  بیمه
ی هـا   بیمـه توسعه بیمه عمر همین گستردگی نـسبی         یکی از دالیل عدم   . باشند   می ی بازرگانی ها  بیمهو  

های  ثباتی اقتصادی است و تسلط دیدگاه      بی تورم و    ،موضوع دیگری که وجود دارد    . اجتماعی است 
طبیعی است که بیمه عمر یک موضوع بلندمدت اسـت و   . گیری اقتصادی است   به تصمیم مدت   کوتاه
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 در فعـاالن اقتـصادی مـا     معمـوالً  این دیدگاهاما. دن دارتأملموضوعات بلندمدت نیاز به نگاه آینده و  
 قـصد دارنـد   کـه  افـرادی  از بـسیاری . ثباتی اقتصادی است تورم و بیهمان نکته دوم نیز . وجود ندارد 

 کنند ممکن است از طریق همین معامالت و اتفاقـاتی        تأمینمه عمر خریداری نمایند و آتیه خود را         بی
 و   همـین برایـشان کـافی اسـت         و ، زمین بخرنـد، سـاختمان بخرنـد       دهد  می رخها   که در عرصه قیمت   

  . عمر نداشته باشندنامه دیگر نیازی به خریداری بیمه
 دهـد   مـی برخی محاسبات نـشان     . ر این موضوع است   ین درآمد نیز یکی از عوامل دیگ      یسطح پا 

  .  است1که بیمه از جمله کارهای لوکس است و ضریب کشش درآمدی آن باالی 
نیافتگی جامعه ما از لحاظ فرهنگ بیمه یکـی دیگـر از دالیـل ایـن            توسعه فرهنگ بیمه و توسعه    

وقتـی  . اعتقاد داشته است   سال بوده است که به قضا و قدر و قسمت            های  جامعه ما سال  . موضوع است 
 کننـد کـه   ای نمـی  خواهد افتاد هزینـه  در آینده چه اتفاقی     اعتقادی وجود دارد مردم برای اینکه     چنین  

 کـه مـا شـاهد       شـود   مـی این شاید یکی از نکات مرکزی و کانونی بحث فرهنگ بیمه باشد که باعث               
  .ی عمر نباشیمها بیمهگرایش زیادی به 

هـای دولتـی و خـصوصی     در مقاطع مختلـف در بخـش  .  نبوده استصنعت بیمه خود نیز باثبات  
متغیر بوده است، قوانین آن به صورت ساختاری تغییر یافته که این امـر باعـث شـده تـا صـنعت بیمـه                        

، در حـالی کـه در بیمـه ثبـات و            پیـدا نکنـد   و جامعه نیز دید مشخصی نسبت به آن         نداشته باشد   ثبات  
  .اصل مهمی استنگری  آینده

 هستند که خدمات    گران  بیمه مشاهده کرد،  شواهدی از آن را      توان  مییگر از مسائلی که     یکی د 
هـای    بـه جـایگزین    هـا   بیمه تا مردم به جای      شود  می این مسأله نیز باعث      .دهند  میبخشی ارائه ن   رضایت

  .های بادوام و از این قبیل مواردال استفاده از کا یاسیستم بانکییعنی آنها گرایش پیدا کنند 
 در ایـران    گـران   بیمهن اشاره داشتند این است که       وگرد نکته دیگری که وجود دارد و آقای تاج       

در .  پرداخـت کننـد   سود ببرند یعنی کمتر از حق بیمـه خـسارت          ای  بیمهخواهند از عملیات     عمدتاً می 
 و سـر    بیمه و خسارت تفاوتی وجود نـدارد      بین   کنیم معموالً  دنیا مشاهده می  در  حالی که اعدادی که     

ایـن مؤسـسات بیمـه عمـالً از         . گـاهی درکـشورهای پیـشرفته بیـشتر هـم هـست            حتـی    به سر اسـت و    
هـا اداره   گـذاری  سـرمایه برنـد و بنگـاه خـود را بـا سـود همـین               همین ذخایر سـود مـی      گذاری  سرمایه

  بـه صـورت     سـود ببرنـد کـه      ای  بیمهدر کشور ما گرایش مسلطی وجود دارد که از عملیات           . کنند  می
. شـود   مـی  خدمات دچـار مـشکل       دهد ارائه   رخ می  وقتی چنین اتفاقی      و  در حال بهبود است    ییجتدر

  .داشن این نوع بیمه ببه دنبال که دهد میاران اجازه نزگ مهی ب بههای منفی است که اینها همگی سیگنال
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طبیعـی اسـت    .  اسـت  گـذاری   سرمایه مالی و    تأمین پوشش ریسک فعاالن عرصه      ،موضوع دیگر 
های اقتـصادی و    مالی وجود دارد با قیمتتأمینهایی که در عرصه      ریسک  بتواند صنعت بیمه  اگرکه  

 باال گذاری سرمایههای خیلی باال پوشش دهد، ثبات و اطمینان در بازارهای مالی و بازارهای           نه قیمت 
 دلیـل آن ایـن اسـت کـه      . کنـد   مـی  مـالی گـسترش پیـدا        تـأمین  همچنـین  ،شـود   مـی  روانتـر     و رود می
گذار همیشه به دنبال اطمینان و اعتمـاد اسـت و صـنعت بیمـه یکـی از ابزارهـای مهـم در ایـن                          رمایهس

  .اعتماد و اطمینان است
 تسهیالت و همچنین صادرات و واردات کـه تحـت عنـوان             ءهای موجود در زمینه اعطا     ریسک

پوشـش داده   هـایی کـه      هـا هـستند ریـسک       از معروفتـرین ریـسک     شوند  میی اعتباری شناخته    ها  بیمه
شـده   صادر   1388های اعتباری که در سال       نامه تعداد بیمه . دهند  می مالی را گسترش     تأمین و   شوند  می

  . از آنها بیمه عمر بوده است1079 که بوده استنامه   میلیون بیمه32 است
 ایـن اعـداد نـشان       . تومـان بـوده اسـت       میلیـون  300 میلیـارد و     3حق بیمه تولیدی این رشـته نیـز         

 در ایـران در     هـا   بیمـه ضـریب نفـوذ ایـن       . ی اعتباری در ایران وضعیت محدودی دارد      ها  بیمهد  نده می
 و  045/0،  035/0همین شاخص در چند کشور، فرانسه، آلمان، اتـریش          .  درصد است  0005/0حدود  

  .شویم که این فاصله چقدر زیاد است باشد که در مقایسه با ایران متوجه می میدرصد  039/0
پـیش از  روند .  جدی آغاز شده است بسیاری اعتباری   ها  بیمه بحث ارزی    1381  یا 1380سال  از  

 افزایش 1386  و1385 های  تا سالها بیمهحق .  کاهش یافته است   اما به مرور  روبه رشد بوده است     این  
 بـه  امـا ی اعتباری را فروختنـد،   ها  بیمهی بیمه، حق    ها  شرکتدر واقع   .  است کاهش یافته یافته و سپس    

 بوده است  و زیان و شامل ضررداردمشکل این موضوع اند که  گردد، متوجه شده یلی که ذکر میدال
 تـوان   میای که برای آن      دالیل عمده .  کم شده است   های اعتباری  نامه در نتیجه گرایش به عرضه بیمه     

 خواهـد    مـی  ای به عنوان وثیقه    نامه  بیمه،  دهد برشمرد این است که سیستم بانکی که تسهیالت ارائه می         
 طبیعـی اسـت     . است نامه  بیمهیش برای وثیقه    ها  یکی از انتخاب   کند  مییعنی هر کس به بانک مراجعه       

خواهنـد از    هـا هنگـامی کـه مـی         بانـک   اما یابند،ی اعتباری گسترش    ها  بیمه که   شود  می باعث    امر این
ای را   گیرنده  یعنی وام  کنند میگیرندگان نامساعد را انتخاب      ، وام دریافت کنند  نامه  بیمهگیرندگان   وام

مـشتریان  . آینـد    و بـه سـراغ شـرکت بیمـه مـی           ندنک  میسوزد را انتخاب     که به احتمال زیاد وامش می     
 توزیـع   بایـست    بخرند در حالی که در صنعت بیمـه مـی          نامه  بیمه که   ندنک  میرا ترغیب ن  حساب    خوش

 گونـه   ایـن . نرمالی بین کسانی که حادثه خواهند دید و کسانی که حادثه نخواهنـد دیـد برقـرار باشـد                  
صـنعت بیمـه     در آن صـورت       کسانی که حادثـه خواهنـد دیـد بـه سـراغ بیمـه بیاینـد                  تمامنیست که   
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.  تـسهیالت خیلـی رقـابتی نیـست        ءنکته دیگری کـه وجـود دارد، بـازار اعطـا          . خواهد شد ورشکست  
 کـه بـازار رقـابتی       دهـد   مـی تا وام بگیرند، ایـن نـشان         اند  گویی انتخاب شده   گیرند  میکسانی که وام    

   .روند  به چنین تسهیالتی نمینامه بیمه ء نیز به سراغ اعطاها بیمه طبیعی است که  ونیست
  

  :پرسش و پاسخ
  .استم  تور بحث،باشد میعوامل مؤثری که بر انگیزه مردم تأثیرگذار از یکی  :پرسش

در کــشورهای دیگــر عمــدتاً در کــشورهای پیــشرفته، خــدمات درمــانی بــه صــورت کامــل صــورت 
 تمام خدمات درمـانی بـا       شود  می در یک کشور اروپایی وقتی یک نفر بیمار          ، مثال ه عنوان ب. گیرد  می

 5یا   2  تنها  و گیرد  انجام می   به صورت ناقص    موضوع  در کشور ما این    اما شود  میهمان دفترچه انجام    
 تا خدمات تکمیلـی دریافـت      داردبخش بزرگی از جامعه نیاز      . شود  می هزینه درمانی پرداخت     درصد
  .دهند بجای بیمه عمر خدمات تکمیلی را دریافت نمایند و لذا ترجیح می کنند

 کـه خـانوار آن را پرداخـت     اسـت ای دارای هزینـه  ماننـد بیمـه عمـر       هـای تکمیلـی        بیمه :پاسخ
  تفاوت .ی عمر است  ها  بیمه با   بیمه تکمیلی   است، تفاوت   مطرح ه در این معقوله   یک بحثی ک   .کند  می
خریـد یـک برنامـه        بیمـه عمـر را مـی       کـه   زمـانی شما  . باشد  می  آن مانایی و   ی عمر در پایداری   ها  بیمه

. کنـد   مـی بازار صنعت بیمه از دید مالی نیـز ایـن را تنظـیم              . کنید  ساله برای خود تنظیم می     20حداقل  
در صـورتی کـه    .دهـد  ارائـه مـی  های الزم را   به شما پوشش نیاز در موقعدارد  میریالی را نگه    ذخیره  

 ضـریب خـسارت بـسیار     و نیست و بیمه درمان مانند شخص ثالث یکـساله اسـت     گونه  بیمه درمان این  
 ددهنـ  ارائـه مـی  اما اینکه کشورهای دیگر با پرداخت حق بیمه یک دفترچه یا کارتی              .باالیی نیز دارد  

  اما،صحیح است  کند  دریافت می  با استفاده از آن یک پوشش کامل          دارنده کارت  که در مواقع الزم   
دهید  بیمه پایه می  حق  شما به عنوان کارمند یک      . کند  میکه پرداخت   است  متناسب با آن سهمی     این  

 جـدا  یک بیمـه تکمیلـی نیـز   . پردازید  و یک نسبتی را خود شما می       دهد  میکه یک نسبتش را دولت      
. کنـد   مـی نه تنها ما بلکه کل سیستم اعتقاد دارد که بیمه پایه کشور به صورت ناقص عمـل                  . خرید می

 ایـم   بررسـی کـرده   در برآوردهایمان    .این امر مورد توجه قرار گرفته است      اتفاقاً در بحث برنامه پنجم      
 اما ،دهیم  پوشش می   نیز در حال حاضر    و که با همین هزینه بیمه تکمیلی، بیمه پایه را نیز پوشش دهیم           

افـراد حاضـر     وصـل اسـت     خـدمات درمـانی     یک بدنه دولتی سنگینی مانند      بیمه پایه به   که از آنجایی 
  .نیستید آن را رها کنید
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سؤال دیگـر    ؟صنعتیک   یایکی اینکه بیمه یک خدمت است       . ال مطرح شد  ؤ چند س  :پرسش
 بیـشتر  شـود  ارائـه مـی  هـایی کـه    اخصگیری به این نحو به چه ترتیب است؟ در ش           شکل ست که  ا این

ی خـدمات درمـانی ارائـه    ها بیمه در بینیم مثالً  در صورتی که می   . دهد  میگر را نشان     نقطه ضعف بیمه  
. ین اسـت  ی سایرکـشورها بـسیار پـا      در مقایـسه بـا     شـود   اخـذ مـی    که   ای  بیمهحق  خدمات نسبت به آن     

ی هـا   بیمـه ی اجتمـاعی و     هـا   بیمـه  بـه    ا گـاهی  امـ  . به صورت بیمه عمر و غیرعمر بود       ها  بیمهبندی   طبقه
  اینکـه  الؤجایگاه حق بیمه کارگر و بیمه بیکاری کجاست؟ و آخرین سـ           . شده است  اشاره بازرگانی
 مـالی   تـأمین یم  یگـو  دیگـر مـی   سـوی    از   امـا  مالی است    تأمین جایگاه صنعت بیمه در      نشستاسم این   

  ؟سوا این  بیشتر اهمیت دارد تسوکنم آن  من فکر می. صنعت بیمه
 صنعت بیمه   اما شود  می خدمات محسوب    ء بیمه جز  ،های اقتصادی  بندی فعالیت   در طبقه  :پاسخ

باشد   صنعت نمی  ء بیمه جز  ISCبندی   یم بیشتر رایج شده است و نه به مفهوم اینکه در طبقه           گوی  که می 
 ، نقطـه ضـعف    ینفرمودیـد بیـشتر   . باشد  این کلمه صنعت بیمه عرف شده است و مورد استفاده می           اما
رسـانی توسـط    خـدمات بیـشترین تمرکـز   . ار بـوده اسـت  زگـ  راً منظورتـان بیمـه     ظـاه  امـا گر است    بیمه

 است یعنی بخـشی از حـق بیمـه را بـه عنـوان سـود                  استوار ای  بیمهی بیمه برسود از عملیات      ها  شرکت
. سـر بـه سـر اسـت       آنهـا    ای  بیمـه  و عملیـات     دهنـد   میدر حالی که در دنیا این کار را انجام ن         . برداریم

 از   زمـانی کـه    .باشـد   مـی های آنها معادل همـین حـق بیمـه اسـت و گاهـاً منفـی نیـز                    خسارت و هزینه  
. گـزاران اسـت    رسـانی نـامطلوب بـه بیمـه         نتـایج آن نیـز خـدمات       ی عایـد نـشود     سـود  گذاری  سرمایه

اً بـا تبلیغـات و       دهیم و نه لزومـ     توسعهرسانی بهتر    پذیریم که باید فرهنگ بیمه را از طریق خدمات         می
 توسـعه فرهنـگ بیمـه از طریـق توسـعه       درصـد 70 یـا  80بنده شخصاً معتقدم که شـاید       . رسانی اطالع

 خـسارت پرداخـت     میلیـون مـورد    6، نزدیک بـه     1389ال   در س  به عنوان مثال،  . افتد خدمات اتفاق می  
 نفر لشکر تبلیغاتی     میلیون 2همین  .  میلیون نفر پرداخت شده باشد     2شما فرض کنید که به      . شده است 

رسـانی و تبلیـغ       اطـالع  کنند  میبیمه هستند که اگر خدمات خوبی دریافت کرده باشند تبلیغات مثبت            
 اسـت کـه    صـحیحی ایـن نکتـه     . میلیون نفر تبدیل شود   ...  و   8،  6 میلیون نفر به     2 تا این    شود  میباعث  

.  دو نـوع هـستند  هـا  بیمـه نیـد کـه   توجـه ک  . بندی عمر و غیرعمر را داشـتید       ید بحث طبقه  یفرما شما می 
ای هستند که دولـت بخـشی از حـق           ی اجتماعی یارانه  ها  بیمه. ی بازرگانی ها  بیمهی اجتماعی و    ها  بیمه

گذار به میل و اداره خـود    هستند که در آن بیمه     ها  بیمهبازرگانی آن دسته از     . کند  میبیمه را پرداخت    
های بازرگـانی محاسـبه حـق         در بیمه  .کند  ن اقدام می  های آ   صورت آزادانه نسبت به انواع پوشش       و به 
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ی هـا   بیمـه  اخـل در د . گردد  گذار اخذ می    گردد و کالً از بیمه      بیمه متناسب با خطر بیمه شده تعیین می       
  .باشند عمر می ی غیرها بیمهی عمر و ها بیمه داریم که  دیگریبندی بازرگانی طبقه

ی اجتمـاعی پوشـش داده      هـا   بیمـه اً در غالـب     بیمه بیکاری و چند موردی که ذکر کردید عمدت        
یک نکته را نیـز     . دهند  می اجتماعی آنها را پوشش      تأمین که سازمان بیمه خدمات درمانی و        شوند  می

 4/1ی بازرگـانی    هـا   بیمـه در  .  اسـت   درصـد  7ی اجتمـاعی    هـا   بیمه اینکه ضریب نفوذ      و آن  ذکر کنم 
  .دهند می اجتماعی ارائه تأمینه ت ببسی بازرگانی خدمات بهتری نها بیمه  است،درصد

 متناسـب بـا     ، امـا  دنکن  می جامعه را جذب     ای  بیمه اجتماعی بخش زیادی از منابع       تأمینی  ها  بیمه
ی بازرگانی خدمات بهتری را دریافت      ها  بیمهکه ممکن است در       در حالی  دهند  میآن خدمات ارائه ن   

 مـالی  تـأمین بحـث  . ی عمـر نمایـد    ها  بیمه کمک زیادی به توسعه      تواند  می از آن جهت      این امر  .کنیم
 مـالی کمـک نمایـد     تـأمین  بـه    توانـد   مـی طور که صنعت بیمـه       صنعت بیمه نیز نکته مهمی است همان      

ی بیمه، منابع مـالی     ها  شرکتترین پایه     دیگر، مهم  سویاز  . کننده منابع مالی است    خودش نیز مصرف  
کنـیم،   ت مهم که در صنعت بیمه بیان می  یکی از موضوعا    و ها را پوشش دهد    است که بتواند ریسک   

هـای   توانگری مالی است یعنی آن شرکت بیمه آنقدر توانایی مـالی داشـته باشـد کـه بتوانـد ریـسک                    
یکـی از کارهـایی کـه مـا انجـام           . مختلفی که در طول زمان ممکن اسـت اتفـاق بیفتـد پوشـش دهـد               

ی بیمـه   هـا   شرکت بحث ورود     است  همراه ها و افت و خیزهای گوناگون       همواره با چالش    و دهیم می
  .به بازار است

گذاران گوناگونی در جامعه وجود دارنـد کـه          سرمایه. در واقع این کانال ورود منابع مالی است       
سـوی   مـانع وجـود دارد و از یـک           سـو ، از یـک     در حال حاضر  . ایجاد کنند خواهند شرکت بیمه     می

 را متنـوع    هـا   بیمـه م انجام دهیم این است که       خواهی کاری که ما می   .  تسهیالتی فراهم شده است    دیگر
ی هـا   شـرکت  در حال حاضر  . کنیم شاید از این طریق بتوانیم منابع مالی را به صنعت بیمه جذب کنیم             

که  در حالیفروشند،  عمر می  هم بیمه غیر   و هم بیمه عمر     جنرال شرکت بیمه    تنهاهستند  بیمه یک نوع    
یمـه  سـوزی، شـرکت ب      شـرکت بیمـه آتـش      اننـد د م نـ  دار ای متنوعی در دنیـا وجـود        های بیمه   شرکت

هـای   ریـسک  تنهـا  باشد   ای  بیمهیک شرکت     حتی  ممکن است  کهای   تخصصی یا شرکت بیمه منطقه    
یـک ضـرورت تلقـی     ای  بیمـه ی  هـا   شـرکت سـازی    متنـوع  ،بنـابراین . استان اصـفهان را پوشـش دهـد       

  .گردد می
 استفاده کـردیم    بسیار خوبی بود و     شاهی مطرح کردند مطالب     خسرو آقای مطالبی که    :پرسش

 تـأمین ی بیمه در ها شرکتدر بحث اثرگذاری مستقیم . نمایم  چند نکته وجود دارد که عرض می تنها
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ی عمـر   هـا   بیمـه  خصوصدر  . ی عمر تأکید گردید   ها  بیمه بحث   برطور که اشاره شد بیشتر       مالی همان 
گـذاری در سیـستم       جـایگزین سـپرده    ی عمـر بـصورت    ها  بیمهچند نکته وجود دارد یکی اینکه چون        

 بـا  گرفته استی عمر در چندین سال متوالی تعلق  ها  بیمه، نرخ سودی که به      دنشو  میبانکی محسوب   
 عمر را خریداری نماید بـا  نامه بیمه یعنی کسی که بخواهد گیرد مینرخ سود بانکی مورد مقایسه قرار     
 بـه آن    بایـست   مـی  این نکته مهمی است کـه        .کند  مینماید مقایسه    نرخ سودی که بانک پرداخت می     

  . اشاره شود
هایی که مطرح شد این بود که سیستم بانکی مشتریان پرریسک را   نکته دیگر در یکی از چالش     

بنـدی    بایـد یـک سیـستم رتبـه      نیـز ی بیمـه    هـا   شـرکت اینجا خـود    . کند به سمت بازار بیمه هدایت می     
 نامـه  بیمـه  تـا  شـود  مـی  ای بیمـه اری که وارد شرکت    گز  هاعتباری داشته باشند یعنی به اصطالح آن بیم       
 از ایـن    .شود  میبندی اعتباری نداشته باشد دچار خسارت        خریداری نماید خود شرکت بیمه اگر رتبه      

هـا بـرای     های اعتباری درست است کـه بانـک        نامه  بیمهمستقیم در بحث     بابت در روش اثرگذاری غیر    
ها نیز چیزی    در سایر حوزه  اما  د،  ن ندار نامه  بیمه چیزی به نام      به عنوان ضمانت    خود پرداخت تسهیالت 

 اعتباری وجود   نامه  بیمه نوع   10ی اعتباری چند نوع است یعنی       ها  بیمه البته.  وجود ندارد  نامه  بیمهبه نام   
 در  بـه عنـوان مثـال،     . کنـیم   آن تأکید مـی    بر اعتبار تسهیالت را داریم و بیشتر        نامه  بیمه تنهادارد که ما    

 در سیـستم بـانکی البتـه نـه بـه            سـت کـه    ا دلیل آن این  اند   های اعتباری رشد داشته    نامه  بیمه 1389سال  
. گردد میها یک مبلغی به عنوان بیمه از متقاضی سپرده دریافت             سپرده ءصورت رسمی در ازای اعطا    

 های اعتباری نامه مهبی با این حال از انواع   امای اعتباری در کشور جای رشد و پیشرفت را دارند           ها  بیمه
 کنـد  میخواهد یک کاالی با دوام خریداری کند چک پرداخت    چرا کسی که می   . شود  میاستفاده ن 

  .  به آنها توجه شودبایست می؟ اینها مسائلی هستند که کند می پرداخت ننامه بیمهو به جای آن 
ی عمـر در  هـا  بیمـه  سـهم  ،ی عمـر هـا  بیمـه نکته دیگری که وجود دارد این است کـه در بحـث        

 امـا  اسـت    صـحیح ین است این بحـث      ر مقایسه با سایر کشورها بسیار پای      پرتفوی صنعت بیمه کشور د    
 ی خـدمات اجتمـاعی    هـا   بیمـه ای که وجود دارد این است که در کشورهای دیگر یک سری از               نکته

 پـس انـداز   ی عمرها بیمه شامل تنهای عمر ها بیمه  ماحال در کشور. های بیمه عمر هستند  زیرمجموعه
رو آورند از ایـن      کشورهای دیگر، خدمات اجتماعی را نیز در بیمه عمر می          رکه د است، در صورتی    

 با این حال هنوز سهم بیمـه عمـر در           اما یابدافزایش    سهم بیمه عمر در پرتفوی صنعت بیمه       بایست  می
  .ین است و باید به آن توجه بیشتری شودی پابسیارپرتفوی صنعت بیمه کشور ما 
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 هـا   بیمـه گـذاری در بانـک را بـا           که مردم نرخ سود سپرده      شما فرمایش اول در ارتباط با   :پاسخ
 به بانـک مراجعـه      توان  میتر است و راحتتر      الوصول سهلبه این دلیل است که این امر       کنند  میمقایسه  

 بـه بیمـه      برای رفـتن   اماگذاری کرد و بیرون آمد        پول خود را سپرده    توان  میکرد و در کمترین زمان      
 روی؟ پیش چه کسی بروی؟ پیش کدام نمایندگی بروی؟ توان گفت که چگونه به بیمه می     حتی نمی 

یـک ضـعف    . گـذاری کنـی    پول را سـپرده   دهی    ترجیح می محاسبه چگونه است؟ در نتیجه به راحتی        
تفاده چگونه از آن اسـ    هنوز رونق نیافته است و اینکه        فرهنگ آن    عمر آن است که    نامه  بیمه در   هدعم

آیـا کـسی در اینجـا    . شـود  مـی  ریسک است که خرید و فروش   این  حقیقت جا نیفتاده است در   کنیم  
 عمر نداشـتم و چنـد سـالی اسـت           نامه  بیمه عمر دارد یا خیر؟ من خود نیز قبل از ورود به بیمه              نامه  بیمه

طی کـه خـودت     روی شما آینـده خـود را بـا شـرای           هنگامی که برای خرید بیمه عمر می      . ام تهیه کرده 
 30خـواهم     سال سـن دارم و مـی       30 من االن    گویی مثالً  نمایی و پیش خود می     کنی بیمه می   تنظیم می 

 که نرخ ریسک    کنند  سؤال می  آنها    و وجود دارد  یک نرخ سود تضمینی      اوالً. سال آینده را بیمه کنم    
 انتخـاب    سال 10ی  برا خواهی؟ شما ریسک را خودت     خواهی؟ یا ریسک متوسط می     ین می یباال یا پا  

ایـن ده  نامه عمر در  در بیمه. کنی در بانک اینگونه نیست و ریسک را خودت انتخاب نمی   اما  کنی   می
 سـپس از شـما      دهنـد   مـی د یعنی بـا یـک قیمـت معینـی بـه شـما               نفروش سال این ریسک را به شما می      

 سوم بخـواهی یـا سـال         اگر سال دوم بخواهی یا     خواهی؟ مثالً  د که چه زمانی پول خود را می       نپرس می
 اگـر خـدای نـاکرده در ایـن فاصـله فـوت کـردی چنـد برابـر          بنـابراین . ام مقادیر متفـاوتی اسـت     سی
 شـوند  می نجومی ادعدا چهار برابر سرمایه؟ بنابراین   یا، سه   شودتو پرداخت   بازمانده  خواهی که به     می

 دیگـر، همـراه آن   سـوی  از .اردد مـی  شـرایط را بـه شـما اعـالم      تمامسپس بعد از بیان همه این موارد     
 کسی کـه بیننـده تلویزیـون اسـت اینهـا را             اما دهد  می پوشش ازکارافتادگی را به شما       ،پوشش درمان 

 این مطالب و محاسبات را خیلی ساده برای مـردم بیـان             باشد زیرا   نیز می پس ضعف از سایر     . داند نمی
   .کنیم نمی

 هزار تومـان اگـر در سـن         100 با ماهی    دم مثالً  بخرم دی   عمر وقتی خودم تصمیم گرفتم که بیمه     
. دوشـ  ام یا وراثم یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان عایدشان می            خانواده  فوت کنم   سالگی 70 یا   65

وقتی این جدول را دیدم انتخاب نکردم گفتند برای چه؟ گفتم شـاید یـک نـوه نـاخلفی مـا را درون                       
  .اب کند تا این پول عایدش شود دره پرتبه بگذارد و ی میلیون5یک پراید 

 بسیارخبررسانی ما   . کند  می فرق   بسیار گذاری  سپردهخواستم بیان کنم که بیمه با        با این مثال می   
 و بـه آن     داننـد   را خوب مـی     موارد  ولی در دنیا همه این     ،ضعیف است و مردم نیز خیلی مشتاق نیستند       
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دچـار اشـتباه    مردم را در تصمیم درسـت گـرفتن         نرخ نامناسب تورم نیز ذهن      متأسفانه  . کنند  میتوجه  
بنـدی را     این رتبه  بایست  می بانک   اماکنیم   بندی نمی   رتبه مشتریان را  های اعتباری ما   در بحث . کند  می

 بـه همـین     دهند  میها نیز به دلیل نداشتن مقررات کامل این کار را انجام ن             متأسفانه بانک  انجام دهد و  
هـا وارد کـار       تشکیل داد و با بانک     م سریع یک کنسرسیو   ای  بیمهت  بینیم یک شرک   دلیل است که می   

 کـه   دهند  می نشان    مارقا اعداد و    ،اکنون نیز آمارها  . کنند  میها اینگونه کار     شد و متوجه شد که بانک     
 ، این کار یعنی انتقال ریسک معوقات فعلی بـه صـنعت بیمـه              و معوقات سیستم بانکی آنقدر باال است     

 و حالـت تـدافعی      کنـد   مـی  بازار نگاه     و به  ت بیمه نیز یک صنعت اقتصادی است      صنعمسلم است که    
فرستد و آن چیزی که مطلوب        می  بیمه  ریسکش را با یک هزینه کم به سیستم         و بانک عمالً   گیرد  می

  .دهد می این اتفاقی است که رخ  ودارد میاست خود بر 
بـه عـرایض بنـده توجـه دقیقـی           کـه    دهـد   مـی ال را یکی از دوستان فرمودند که نـشان          ؤیک س 

 گـذاری  سـرمایه هـای    نـسبت  کـه ام   هـایم گفتـه     بنـده در صـحبت     .ال کردند ؤ س  که  ممنونم وفرمودید  
 ای بیش از حد محتـاط  های بیمه در حال حاضر شرکت  . است  درصد 30 و حداقل     درصد 40حداکثر  

 در  اسـت بیمـه مرکـزی  حاکمیـت  به دلیـل   و آن ناشی از فرهنگ بیمه دولتی است و عمدتاً           باشند  می
 امـا  کند و در آتیه بـه مـردم پوشـش دهـد              گذاری  سرمایهبیمه نیز باید به درون بازار برود و          که    حالی
  .ترسد می

ی هـا   شرکت اما   ، یک روند صعودی داشته است     1389و   1388 های   بورس ما در سال    :پرسش
 مـا یـک     ای  بیمهی  ها  شرکتد یعنی   ان  نداشته  در این بحث   گذاری  سرمایه تمایلی برای     ما اصالً  ای  بیمه

  در خـود را گذاری سرمایهاند که به آنها بگوید که به این سمت حرکت کنند و         مدیریت مالی نداشته  
  درصـد  13،  1388که در سـال      به طوری  این سهم ثابت مانده است        در نتیجه  ، افزایش دهند   سمت این

ت یک روند فزاینده را طی کرده اس       بوده است در صورتی که بورس ما          درصد 14،  1389و در سال    
جامعه این توقع را    نیز   در حال حاضر  . ستند سهمشان را افزایش دهند    توان  می ای  های بیمه   شرکتیعنی  

 ای بیمـه ی هـا  شـرکت ایـن توقـع را از   کـه   در حالی بورس در حال رشد است    چرا که از بورس دارند    
  ندارند؟

یـد در صـنعت بیمـه مـا      دان  طور که می   ن هما .من عرض کردم فرمایش شما درست است       :پاسخ
.  هـستند یهای جدیـد   که بنگاه ها  جز معدود بنگاه  ب.  مدیریت مالی قوی وجود ندارد     ها، یعنی در بنگاه  

کـل صـنعت بیمـه مـا        . دهنـد   می روی کارکنان خود مانور      تنهای ما اوالً    ها  بیمهاین است که    آن  دلیل  
 و شوند میاند بعد بازنشسته  ران کارکردهای بیمه سال در   40 تا 30  مثالً  افراد بیمه دولتی است یعنی همه    
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  در آنجـا اصـالً     زیرا ،دانند ها را می   روند که اینها فقط تکنیک      می ای  بیمهی  ها  شرکتبه سراغ تشکیل    
بقی همـه  ما  و چند شرکت وجود دارندتنها بازارهای مالی   با در ارتباط . بحث بازار مالی مطرح نیست    

 خـسارت ندهنـد،    و که هـدف آنهـا ایـن اسـت کـه خـدمت را خـوب بفروشـند                  بازنشستگانی هستند 
  .  ما است خوداز که ضعف این فرهنگ خسارتشان کمتر باشد و مسائلی از این قبیل

ای در صنعت بیمه وجود دارد که در حـال تـضعیف              یک پدیده   که  شد ذکردر بحث بیمه عمر     
ای  د که به آن نظارت تعرفه     نتر بیای  ینیداقلی پا  نباید از یک ح    ها  بیمهاست و آن هم این است که حق         

اش بسیار باال است و ضـریب خـسارتش          ای حق بیمه    یک رشته  شود  می مشاهدهند یعنی بعضاً    ویگ می
در بیمـه عمـر     . مانـد  گر می   آن برای بیمه    درصد 80 گیرد  می که   ای  بیمه درصد است و از کل حق        20
 کنار گذاشـته شـده اسـت و        این امر عمر یکسالی است که      ری غی ها  بیمهدر  .  این وجود داشته است    نیز

ی هـا   بیمه. ین بیاورند ی را پا  ها  بیمه حق   توانند میی بیمه   ها  شرکتحداقل حق بیمه حذف شده است و        
ی عمـر نیـز ایـن    هـا  بیمهاگر در مورد . دنبر  با احتیاط پیش می     را عمر به دلیل حساسیت زیاد این عمل      

محـدودیتی  این هـم    . ها رقابت کنند    با بانک  مدت   در یک میان   توانند  می ی بیمه ها  شرکتاتفاق بیفتد   
  .داردکه وجود است 

 کـه  باشـد  بازرگـانی  در دنیا ی است یک بیمه خاصی ممکن است    عتمای اج ها  بیمه ،بحث دیگر 
ولـی  . در نتیجه مقایسه آن اعداد مقداری دچار ایراد است        . همان ممکن است در ایران اجتماعی باشد      

ی بازرگـانی   هـا   بیمه ایران است و     مانندی اجتماعی در فرانسه     ها  بیمه که   دهد  میطالعات نشان   ی م رخب
د اعـد ا عمالً. تفاوت ما با بعضی کشورها به دلیل تفاوت در ساختارها است          .  ایران است  شابهآنها نیز م  

ری نیـز   در مـورد بیمـه اعتبـا      .  یکـسان شـود    ادعـد اواقعی نیست اگر ساختارها را یکسان کنـیم شـاید           
گـسترش پیـدا نکـرده اسـت ولـی یـک نکتـه        خیلـی  ی اعتبـاری  هـا  بیمـه . فرمایش شما صحیح اسـت   

 ایـن   .داشته باشـد  وجود  فروشید باید ضمانت      می نامه  بیمه و آن هم این است که شما وقتی          دارد  میمه
  .وجود نداشته باشدها گرایشی  نامه بیمه به سمت این شود میهم دلیلی است که باعث 

 در بحـث هـایی کـه شـما          . تأثیر دارد  به روش غیرمستقیمی    مالی تأمینصنعت بیمه در     :پرسش
 سیستم نرخ حاال درست است که مثالً. وجود دارد نرخ ارز و بیمه سپرده هم های فرمودید بیمه نوسان

 توسـط بانـک      آن تقریبـاً   هـای   ارز ایران یک سیستم نرخ ارز شناور مدیریت شـده اسـت کـه نوسـان               
 های  زیادی داشته است بیمه نوسانهای   با این حال در چند ماه اخیر نوسان        اما ،شود  میل  کزی کنتر رم

بیمه سپرده نیز توسط بانک مرکزی اعمال       .  جای خود را در صنعت بیمه باز کند        تواند  مینرخ ارز نیز    
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هـیم سـوال    توانیم این دو ابزار را مورد استفاده قرار د          لذا برای افزایش نقش صنعت بیمه می      گردد    می
   .دیگر این است

 اجتماعی گسترده در ایران است؟      تأمین ،اشاره کردید که یکی از دالیل عدم رشد صنعت بیمه         
 ایـن دو همـدیگر را تـضعیف         آیـا  ؟بینیـد   اجتماعی در مقابـل هـم مـی        تأمینآیا شما صنعت بیمه را با       

  تفکیک شده باشد؟هایشان باید از یکدیگر   یا اعتقاد دارید که این دو فعالیتکنند می
 هـیچ   الزم بـذکر اسـت     پوشش اسـناد ارز      و ارز    نرخ های   نوسان  در ارتباط با مسأله    ابتدا :پاسخ

 در دسـت دولـت       نـرخ ارز کـامالً     های   نوسان  مدیریت زیرا ، منطقا نباید این را بپذیرد     ای  بیمهشرکت  
احتمـال   د یعنـی هـر اتفـاقی      گوید که ارز قرار است باال بـرو       از قبل ب    مثالً تواند  میاست و دولت هم ن    

هـای نـسبتاً     طـرح گـذاری  سرمایهطرح های   . به وضعیت دولت دارد   د و بستگی    صورت پذیر  دارد که 
 کنیم که این کـار  کنترل و تأمین نرخ ارز را های  باید نوسان و لذا  ساله 7  یا  ساله 6مدت هستند و     میان
 آن پوشـشی کـه      امـا ز وجـود دارد     اگرچـه بحـث آن نیـ      . ت اسـ  بـسیار مـشکل   در اقتـصاد ایـران       فعالً
 کرد مگر اینکه چند تبصره و قیـد  تأمین از صنعت بیمه برای نرخ ارز  توان  می داده شود را ن    بایست  می

 برای تبدیل دالر بـه       نرخ ارز را مثالً    های   نوسان دنتوا  می ای  بیمه به نظر من شرکت      .به آن اضافه کنیم   
  . یورو در بازار جهانی پوشش دهد

 گفت ایـن    توان  میی، اجتماعی و بازرگانی ن    ها  بیمه در ارتباط با      دوم یعنی   با فرمایش  در ارتباط 
 وظـایف آنهـا و      در امـا  ندوشـ   اعمـال مـی   در تمـام دنیـا نیـز هـر دو           و  هـستند   مهـم    هـر دو      زیرا یا آن 

اعتقادمان بر این است کـه برخـی از ایـن    .  اختالف وجود دارددهند  می انجام    که های مشابهی  پوشش
هـای اجتمـاعی کنـار        از پوشـش   بایـست   مـی  دهـد   مـی ها متناسب با آن چیزی که دولت انجام          یتفعال

دهید مشتری ید اجازه توان می ی راحت  به در بیمه پایه شما   . اش همان بیمه پایه است     نمونه. دنگذاشته شو 
 هـایی جمـع شـده اسـت و کـارایی            اجتماعی به دالیل متعددی پول     تأمین در   اماخودش انتخاب کند    

 اجتماعی سـوخت شـده      تأمینگذاران یا صاحبان      پول سرمایه   و خوبی در دوران گذشته نداشته است     
 از  شـود   مـی  اجتمـاعی بیـشتر      تـأمین  دولت به    های   بدهکاری  اگر در بودجه بنگریم سال به سال       .است
 تـأمین . اینهـا اشـکال دارنـد     . گـردد   اجتماعی باز می   تأمینهای بسیار زیادی به سیستم        هم بنگاه  سویی

 کـس   بایـست   مـی  را   هـا   بیمـه  فعالیـت اقتـصادی و        و کـار . هـد دبایست پوشش اجتماعی      میاجتماعی  
ی بازرگانی یارانـه کـه      ها  بیمه در حال حاضر   . انجام دهد   یارانه ندارد   پرداخت طی به تبارادیگری که   

لی در هـر صـورت مـا تقـاب        .  کـه ایـن بایـد بـرعکس شـود          پردازنـد   می چیزی هم به دولت      گیرند  مین
  .کنیم احساس نمی
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 در بازارهای خارجی دارند؟ تنگناهـا در        گذاری  سرمایه امکان   ای  بیمهی  ها  شرکت آیا   :پرسش
 ایـران تـا چـه انـدازه از لحـاظ      ای بیمـه ی هـا  شـرکت  مالی  تأمینکارکرد  لحاظ  این زمینه کدامند؟ از     

  ی خارجی اتکا کنند؟ها بیمه به توانند می ساختار داخلی و یقانون
 در حال حاضر به دلیل .ی اتکایی داریمها بیمه ما یک بیمه مستقیم و یک سری  دانید  یم :پاسخ

 واین ارتباط خارجی ما اسـت       . ی خارجی بیمه اتکایی کنیم    ها  شرکت با   توانیم  می ن مشکالت تحریم   
در ضمن بیمه مرکزی و دولت اجـازه        .  کنند فعالیت توانند  میی داخلی ما بدون این رابطه ن      ها  شرکت

ی هـا   شـرکت  مـالی    تـأمین  کارکرد   لحاظاز  . اند  خارجی در سیستم داخلی را هم داده       گذاری  مایهسر
قـرار  ینـد اتکـایی     ای خـارجی کـار کننـد در همـین فر          هـا   شـرکت  بـا    توانند  می و اینکه چقدر     ای  بیمه
  تحریم اینالبته در شرایط. دهند میهای یکدیگر را پوشش   و ریسکشود میکه پول مبادله گیرد    می

  .  و قانونی همین روش است منطقاًاما شده است مکانیزم مقداری جابجا
 کـه شـما اشـاره کردیـد تـا چـه انـدازه بـه دلیـل ماهیـت دولتـی و                        گـران   بیمـه  احتیاط   :پرسش

  های دولت در بیمه است و تا چه اندازه ناشی از خطر اخالقی در صنعت بیمه است؟ دخالت
 دالیل دیگـری نیـز وجـود        تواند  می اما استلت دولت    ماهیت دولتی و دخا    دلیلبه  این   :پاسخ

وقتـی محـیط باثبـات نباشـد       . ت اقتـصادی اسـت    اثبـ  ترین دالیل محیط بی    باشد که یکی از مهم    داشته  
نکته دیگر این اسـت کـه فعالیـت در صـنعت     . کند می راحت تصمیم بگیرد و احتیاط تواند میکسی ن 

یـک  . شـوند   مـی اندیشانه انتخاب     بسیار مصلحت  شوند  میبیمه و در واقع کسانی که وارد صنعت بیمه          
 بایـست بـا     مـی فعالیت اقتصادی باید ضوابطی داشته باشد یعنی خـروج از صـنعت و ورود بـه صـنعت                   

  .انجام پذیرداندیشی  مصلحت
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  )ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی(فراخوان پذیرش مقاله جهت مجله اقتصادی 
  

  معرفی و اهداف . 1
 با هدف انتـشار     1364های اقتصادی از سال    له اقتصادی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست      مج

های تابعه، اساتید دانشگاهها و  مقاالت کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان      
سایر کارشناسان در زمینـه موضـوعات اقتـصادی در دسـت بررسـی محافـل سیاسـتگذاری                  

ظور اثربخشی مقاالت در سیاستگذاریهای اقتصادی اسـتفاده از         به من . کشور منتشـر می شود   
  . آخرین اطالعات و آمار با رویکرد کاربردی و ترویجی مورد تأکید است

  
  شرایط پذیرش مقاله ها و نحوه ارسال آن  .2

  : مقاالت از لحاظ محتوی شرایط زیر را داشته باشند)الف

  .ن آن دقیقاً به موضوع مقاله محدود شودموضوع مقاله مرتبط با رشته اقتصاد باشد و مت .1
 .  داشته باشد ترویجی–کاربردی مقاالت جنبه  .2
 . در مقاالت از آخرین آمارها و اطالعات که متناسب با عنوان مقاله باشد، استفاده شود .3

 

  راهنمای تدوین مقاالت ) ب

  رنامــهارســال یــک نــسخه از مقالــه تایــپ شــده همــراه بــا فایــل آن در لــوح فــشرده بــا ب  .1
 xp-word     به انضمام فایل ،pdf             هـای       آن و ارسال یک نـسخه از خروجـی کـامپیوتری مـدل

  .ارائه شده در مقاله و فایل آن
 واژه  5 کلمه به زبان فارسـی و انگلیـسی بـه همـراه حـداکثر                200تهیه چکیده با حداکثر      .2
 . کلیدی
  . فحات آنصفحه آرایی مقاله با حاشیه مناسب و شماره گذاری پیاپی ص .3
ها کوتاه باشند و منـابع در صـفحه مـستقل و در انتهـای مقالـه ذکـر               ها و زیر نویس     عنوان .4
 . شوند
های مقالـه کـه شـامل مطالعـات تجربـی اسـت ضـرورت دارد، بـه                ارائه کامل مأخذ داده    .5

 تهیـه   داده هایی که بـه سـهولت قابـل        . طوری که خواننده بتواند نتایج مقاله را دوباره تولید کند         
ها را    در صورت افزایش حجم مقاله، نویسنده کپی از داده        . نیستند نیز در ضمیمه مقاله ارائه شود      

 . در صورت لزوم به دفتر نشریه ارسال نماید
گـذاری    ها و معادالت مقاله به صورت پیاپی در سمت راست آن به فارسی شماره               فرمول .6
شود، روابط کامل آنها جهت تـسریع         ه می در صورتی که استخراج روابط ریاضی خالص      . شوند

 . روند داوری در صفحه مجزا ارائه شود
های تخصصی مورد استفاده در مقاله در پانوشت همان صـفحه             ذکر معادل انگلیسی واژه    .7

 . عالوه بر این، ذکر انگلیسی اسامی غیر فارسی در پانوشت نیز ضرورت دارد. ارائه شود
 مقالـه  آتـی  هـای   معرفی بخـش   مقاله برای  ، نحوه سازماندهی  آخرین پاراگراف مقدمه   در .8
 . شود ارائه
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ای ارائه شوند تا امکان اصالحات جزئـی          ضرورت دارد فایل جداول و نمودارها به گونه        .9
شـود جـداول راسـت چـین، فارسـی و دارای       یـادآوری مـی  . و تغییر اندازه آن امکان پذیر باشد    

در صورت تنوع . ر باالی جدول و در سمت چپ آن قید شودها د مقیاس. عناوین و مأخذ باشند
عـالوه بـر ایـن،    . مقیاس ها، پیشنهاد می شود هر کدام از آنها در باالی ستون مربوط ذکـر شـود        

  . عنوان نمودارها در زیر آنها قید شود و واحدها مشخص باشند
 wordدر برنامــه   و فاصله سطر یک سانـت 13 فونت  (ZAR)متن فارسی مقاله با قلم زر .10

xpهای انگلیسی با قلم معادالت و نماد متغیرها و زیرنویس.  تایپ شودTimes New Roman  و بـا 
 .  تایپ شوند10فونت 

منابع مقاله اعم از کتاب یا مقاله، به ترتیب الفبایی بر حسب نام خـانوادگی نویـسندگان                  .11
  . های زیر تنظیم شود مطابق مثال

   :نمونه کتاب   
  .انتشارات شروین، چاپ دوم: ، تمرکززدایی مالی در کشورهای در حال توسعه و ایران، تهران)1383(رضویان، تقی    
   
  :نمونه مقاله  
  ، فصلنامه بانک "آثار کاهش یارانه مواد غذایی بر شاخصهای فقر"، )1383(زاده، زکریا و بهاء الدین نجفی  فرج 
  .177-190، صص 3و کشاورزی، شماره  
  
  : نمونه مجموعه مقاله  
  مطالعه موردی (جهانی شدن اقتصاد و آثار آن بر بخش کشاورزی ایران ")1379(نوری، کیومرث و سعید یزدانی   
  .، مجموعه مقاالت سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد")برنج و خرما  
  
  :نمونه انگلیسی کتاب  

Gramlich, Edward (1998), Is It Time to Reform Social Security? New York, University 
of Michigan Press. 

  :نمونه انگلیسی مجموعه مقاله 
  Diamond, Peter A.(2000), "Administrative Costs and Equilibrium Charges with 

Individual Accounts", in Administrative Costs and Social Security Privatization. John 
Shoven, ed. Chicago: University of Chicago Press, Chapter 4.  

 
  : نمونه انگلیسی مقاله در مجله  

Erosa, Andres and Mattin Gervais (2002),"Optimal Taxation in Life-Cycle  
Economies", Journal of Economic Theory, Vol. 105, No. 2, PP.338-369. 

  

  . شود چنانچه مقاالت در چارچوب پیشنهادی تنظیم نشود، پیش از بررسی و داوری جهت اصالح عودت داده می. 1یادآوری 
  . شود و در نهایت پس از تایید هیئت تحریریه، چاپ خواهد شد مقاله حداقل توسط سه نفر داوری می. 2   
  . شود قاله ارسال می نسخه نشریه برای نویسنده م5پس از چاپ مقاالت، . 3   
  :  ارسال مقالهنشانی

  ، معاونــــت امــــور اقتــــصادی، 31تهــــران، پاســــداران، خیابــــان شــــهید حجــــت ســــوری، میــــدان احتــــشامیه، شــــماره  
  ، دفتر مجالت و نشریات 19448-41-441کد پستی 

  Email: EJ@Econo.ir              27662385: فکس      22771897:نتلف
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