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 در زنـدگی، افـزایش      بیمه محصولی اسـت مـدرن کـه کارکردهـای بـسیار مهمـی در ایجـاد امنیـت و آرامـش                     
ترین ارکـان توسـعه       صنعت بیمه یکی از مهم    . گذاری و رونق اقتصاد، مدیریت و توزیع عادالنه ریسک دارد          سرمایه

باشد، بیمه ابزاری مناسب برای مدیریت ریسک  ها زیاد می اقتصادی کشورها است و در کشورهایی که تنوع ریسک
و اثرگذاری محسوسی در توسعه و رشد مناسبات اقتـصادی و اجتمـاعی             شود   ها و فعاالن اقتصادی شناخته می      بنگاه

های اقتصادی  مین امنیت برای فعالیتأرسالت و ماموریت اصلی صنعت بیمه، تولید و عرضه اطمینان و ت. کشور دارد
داقل ها را پوشش داده و بـه حـ  ای، ریسک فعالیتو اجتماعی است که با ابزارها و محصوالت مناسب و متنوع بیمه     

عنوان یکی از اجزای مهم بازارهای مالی، به تدریج نقش و جایگاه خود را در                 صنعت بیمه کشور به   .رساند ممکن می 
قطع نیـاز بـه     طور    به  اما این رشد کند است که      ،باشد  فرایند رشد و توسعه اقتصادی پیدا نموده و در حال رشد می           

ین حال صنعت بیمه کشور هنوز سهم ناچیزی هم در سطح منطقه و با ا. ای دارد توجه بیشتر مسئولین سیاستگذار بیمه
هـای بـاالی      صنعت بیمه استان نیز با توجه به صنعتی بودن اسـتان و قابلیـت             . الملل دارد   هم در سطح جهانی و بین     

تولیدی و همچنین نزدیک بودن به تهران و باال بودن سطح دانش و آگاهی مردم سهم نـاچیزی در صـنعت بیمـه                       
بایست با     این موضوع مهم می    لذا. های استان سنخیت و سازگاری ندارد       ها و توانمندی    داراست که با قابلیت   کشور  

مدت و یا بلندمدت بتوانیم  ای استان قرار گیرد تا در یک برنامه میان ریزی دقیق مورد توجه مسئولین بیمه یک برنامه
  . درصد برسانیم2ضریب نفوذ بیمه استان را به سهم صنعت بیمه استان از کشور را ارتقا بخشیده و شاخص 

  
 ، بیمه امـوال   بیمه زندگی، بیمه اشخاص    صنعت بیمه، ضریب نفوذ، ضریب خسارت،      : کلیدی های  هواژ

   .، بیمه اتومبیلمسئولیت
  
  مقدمه. 1

توان مثلث توسعه مـالی نامیـد کـه در آن بانـک             بازارهای مالی متشکل از بیمه، بورس و بانک را می         
 نهاد بازار اطمینـان بـا ارتبـاط         عنوان  بهعنوان نهاد بازار سرمایه و بیمه        وان نهاد بازار پول، بورس به     عن به

 . و در نهایـت پویـایی و رشـد اقتـصادی را بـه همـراه دارنـد                  کننـد   مـی دوسویه به توسعه مالی کمک      
یـت بـرای    مین امن أو تـ    تولیـد و عرضـه اطمینـان        صنعت بیمه،  موریتأ و م  ترین رسالت وجودی   اصلی
ای ریـسک    بیمـه و متنوع    با ابزارها و محصوالت مناسب        در این غالب    که  است  اقتصادی های  فعالیت
   . اقتصادی را پوشش داده و به حداقل ممکن برساندهای فعالیت
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حرکت  بیمه خصوصی    های  شرکتبا صدور مجوز تأسیس     بازار بیمه کشور     1380از اوایل دهه    
 44 کلـی اصـل     هـای   سیاسـت  نموده و با ابـالغ قـانون         آغازسازی    خصوصی یومناسب و قابل قبولی را به س      

 2کـه بـا واگـذاری         به طوری  ،های این صنعت تکمیل گردید     سازی  خصوصی نیز زنجیره    قانون اساسی 
ــانون، شــاهد      ــه بخــش خــصوصی در راســتای ایــن ق ــرز ب ــزرگ آســیا و الب شــرکت بیمــه دولتــی ب

 جدی  های  ضعف .ش خصوصی در بازار بیمه هستیم     های گسترده و افزایش سهم بخ      سازی خصوصی
 آحاد جامعه و همچنین ضـعف       میان مناسب در    ای  بیمهصنعت بیمه در کشور ناشی از فقدان فرهنگ         

پـایین بـودن سـهم      . باشد  میگر    از سوی نهادهای بیمه    ای  بیمهرسانی و بازاریابی محصوالت      در اطالع 
در بـازار بیمـه کـشور از دیگـر     ...  خـرد، بیمـه تکافـل و     هـای   بیمـه  اعتبار،   های  بیمه زندگی،   های  بیمه

  .باشد میهای فراروی صنعت بیمه  چالش
  

  جایگاه صنعت بیمه بررسی وضعیت . 2
  جایگاه جهانی. 2-1

رتبـه  ) 2005-2009( سـال  5 تولیـدی بـازار بیمـه کـشور طـی         هـای   بیمـه  برابـر شـدن حـق        2با وجود   
این در حالی است که رتبه جهانی اقتصاد        ). 46رتبه  (  است کشورمان در بازار بیمه جهانی ثابت مانده      

 در  2007 این دوره ارتقا یافتـه و در سـال           طیجمهوری اسالمی ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی         
  . دنیا قرار گرفته است30مکان 

 کـه سـهم خاورمیانـه و        باشـد   مـی  میلیـارد دالر     1/4066حق بیمه تولیدی صنعت بیمه دنیا حدود        
هـای   میلیارد دالر مربوط به حق بیمـه       6/2331از این میزان بالغ بر      .  درصد است  6/28ی مرکزی   آسیا

مجموع حق بیمه تولیدی    .  غیرزندگی است  های  بیمه میلیارد دالر هم متعلق به حق        5/1734زندگی و   
میـزان  کـه از ایـن      باشـد     می میلیون دالر 6/4679 رقمی بالغ بر     1388صنعت بیمه اقتصاد ایران در سال       

 غیرزنـدگی   هـای   بیمه میلیون دالر هم حق      6/4356 زندگی و    های  بیمه میلیون دالر از آن حق       9/322
 سـهم  .باشد می 46رتبه جهانی صنعت بیمه کشور بر حسب میزان حق بیمه تولیدی در دنیا رتبه          . است

. باشد  دنیا می73 که حائز رتبه باشد می درصد 12/0 حدود 1388 جهان در سال های بیمهایران از حق 
 1388که حق بیمه سرانه در جهان در سال   در حالیاست دالر 5/63حق بیمه سرانه ایران در این سال       

 4/4 زنـدگی در ایـران       هـای   بیمهحق بیمه سرانه     .بوده است   برابر 5/9 دالر یعنی حدود     1/595حدود  
 زندگی در جهان های بیمه سرانه بیمه حق که در حالی ،باشد میدالر  1/59 غیرزندگی های بیمهدالر و 

ضریب نفوذ صـنعت بیمـه جهـانی در سـال            .باشد  می دالر   9/253زندگی    غیر های  بیمه دالر و    2/341
) GDPنـسبت حـق بیمـه بـه         ( درصد بوده، در حالی که ضریب نفوذ بیمه        98/6حدود  ) 2009( 1388
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 .باشـد   مـی  دنیـا    74 رتبـه     درصـد بـوده اسـت کـه دارای         39/1 حدود   1388ران در سال    ای  بیمهصنعت  
 .باشـد  مـی  درصـد    4 درصـد و ایـن ضـریب در جهـان            10/0 زنـدگی در ایـران       های  بیمهضریب نفوذ   
  . باشد می 98/2 و این ضریب در جهان 29/1ندگی در ایران  غیرزهای بیمهضریب نفوذ 

تر از  زنـدگی بـاال  هـای  بیمـه ضریب نفوذ های سرانه و  حق بیمهنکته ظریف اینجاست که در دنیا  
 اهمیت و ضرورت  که   در حالی  غیرزندگی است و در ایران عکس این موضوع صادق است            های  بیمه
 عبارت دیگر به.  مورد غفلت قرار گرفته است این امر  در کشورمان    و باشد  میباال   زندگی در دنیا     های  بیمه

 مـدنظر   بایـست   مـی وع   قرار دارد که این موض     پایینی زندگی در جایگاه بسیار      های  بیمهایران به لحاظ    
  .مسئولین صنعت بیمه کشور قرار گیرد

بـازنگری و اصـالح     بایـست     مـی تر دیگر اینکه، در محاسبه شاخص ضریب نفـوذ بیمـه             نکته مهم 
کنـیم کـه      هایی را در محاسبه ضریب نفوذ بیمه لحاظ می          بیمه  حق تنها کشوردر   صورت گیرد چراکه  

کنـون ضـریب نفـوذ بیمـه بـا مبنـا قـرار دادن عملکـرد             ا .شـود   های بازرگانی وصول مـی      سوی بیمه  از
 که این روند    آید  دست می  به بیمه بازرگانی و از تقسیم حق بیمه بر تولید ناخالص داخلی             های  شرکت

هایی باید در محاسبه ضریب نفوذ بیمه وارد          بیمه حقکه   در حالی  .گردد بازنگری و اصالح     بایست  می
هـای بازرگـانی      هایی که بیمـه     بیمه  حق تنهاشود نه     پرداخت می  دولت   بجزشود که از سوی هر فردی       

 درصد  7تغییرکند ضریب نفوذ بیمه حدود       شکل این به محاسبه که روند  صورتی در .کنند  دریافت می 
 با 1388 تولیدی در جهان در سال های بیمهنرخ رشد حق . آید دست می که معادل میانگین جهانی است به

در سال  اند در حالی که حق بیمه تولیدی در کشور بر حسب ریال             وبرو بوده  درصد ر  6/3افتی معادل   
 سـهم   1388در سـال    .  درصد رشد نموده است    8/8درصد و بر حسب دالر      5/14 نسبت به سال قبل      1388

کـه ایـن سـهم در        درصـد بـوده در حـالی       3/57 زندگی در صنعت بیمه جهانی حدود        های  بیمه از حق 
  .باشد مید درص 9/6ران ای بیمهصنعت 

  

  ای جایگاه منطقه. 2-2
 کـه   باشـد   مـی ) آسـیای جنـوب غربـی     (انـداز    ه در این بخش، کشورهای منطقـه چـشم        منظور از منطق  

قطـر،  عودی، امـارات متحـده عربـی، کویـت،     عربستان س( فارس  کشور در منطقه خلیج   25متشکل از   
 ،)یلیمصر، ترکیه، قبرس، فلسطین و اسرا     ایران، عراق، سوریه،    ( ، منطقه خاورمیانه کوچک   )عمان، بحرین، یمن  

 ، منطقـه قفقـاز    )ترکمنـستان، ازبکـستان، تاجیکـستان، قزاقـستان و قرقیزسـتان          ( منطقه آسیای مرکـزی   
  .باشد می) افغانستان و پاکستان( قاره و منطقه غربی شبه) آذربایجان، ارمنستان و گرجستان(
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واحـد   15/0 درصد بوده که حدود 54/1ود  حدانداز چشم ضریب نفوذ بیمه در منطقه 1388در سال  
 دالر  65/80 در این سال حـدود       انداز  چشمحق بیمه سرانه در منطقه       .ران باالتر است  ای  بیمهاز ضریب نفوذ    

 منطقـه در سـال      هـای   بیمـه سهم ایران از حق     . باشد  می دالر باالتر    5/63بوده که از حق بیمه سرانه ایران با         
 با افتـی معـادل      انداز  چشم تولیدی منطقه    های  بیمه حق   1388در سال    .دباش  میدرصد  24/12 حدود   1388

 های بیمهسهم از حق  .اند داشته تولیدی کشور رشد های بیمهحق که    در حالی  ،اند  بوده درصد مواجه    20/1
  . که بسیار باالتر از ایران استباشد میدرصد 63/23 انداز چشمزندگی در منطقه 

  

  ی صنعت بیمه ده  وضعیت خدماتبررسی. 3
ذینفعان بیمه . دلیل وسعت عملکرد در جامعه با دامنه وسیع و متفاوتی از ذینفعان روبرو است صنعت بیمه به

، نیروی انتظـامی و  ها شهرداری، دولت، گذاران بیمهشامل سهامداران، کارکنان، نمایندگان و کارگزاران،  
تـر و بـازار فـروش        یگـر صـنایع، فعالیـت گـسترده       صـنعت در مقایـسه بـا د       ایـن   . باشند  می... قوه قضائیه و    

  مجموعـه اسـت از عوامـل حقیقـی یـا حقـوقی مـشتمل بـر شـعب                   ای  بیمهشبکه فروش   . تری دارد  پیچیده
  . باشند می ای بیمه و کارگزاران بیمه که مجاز به عرضه خدمات  بیمه و نمایندگی بیمههای شرکت

 شرکت بیمه دولتی و خصوصی در کشور، در         20ه   بیمه ب  های  شرکتبر این اساس، با افزایش تعداد       
) اعم از حقیقی و حقوقی    (  کارگزاری رسمی  228و    نمایندگی 15221 شعبه بیمه با     731 تعداد   1388سال  

 ارائـه  گـذاران  بیمـه  ای را بـه  زار بیمه فعال بوده و خدمات بیمـه      نقطه شهری کشور در با     1450در بیش از    
 و استان ایالم با نخست نمایندگی حائز رتبه 4347 شعبه و 123هران با که در این بین استان تاند  نموده

  . نمایندگی در رده آخر قرار دارند79 شعبه و استان کهگیلویه و بویراحمد با 9
 نمایندگی متعلق 1386،  قزوین بیمه استانهای شرکت نمایندگی 225 از مجموع 1388در سال 

ران با ای بیمه که شرکت دولتی باشد می بخش غیردولتی  بهمتعلق نمایندگی نیز 139به بخش دولتی و 
 دارای نیز دیگر شرکت بیمه دولتی ، و بیمه داناباشد می نمایندگی دارای بیشترین نمایندگی بیمه 3

 های سیاست اخیر دولت های سالنماییم که طی  بنابراین مالحظه می. باشد می نمایندگی 23
 44 کلی و قانون اصل های سیاستاستای تحقق اهداف صنعت بیمه در ررا در  سازی خصوصی
 خصوصی در کشور و استان شاهد های بیمهنموده است رشد چشمگیری را در توسعه پیگیری 
 بخشی 44 شرکت بیمه آسیا و البرز که در راستای اجرای قانون اصل دو همچنین در این سال ،هستیم

طبق  .اند  آمار بخش غیردولتی منظور شدهءزاز سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گردیده است ج
 بیمه و شبکه های شرکت در توسعه مؤثر عوامل ترین مهم از  یک مطالعهپژوهشیهای   و یافتهنتایج

یابی، استفاده بهینه و مناسب از تبلیغات و بازاریابی و همچنین آموزش کارکنان فروش فروش و بازار
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 دوریزی صحیح و اصولی در   برنامهبایست میبنابراین  ،)1383، پور همتی( و بازاریابی بیمه است
  .  بیمه مدنظر قرار گیردهای شرکتمقوله تبلیغات و آموزش کارکنان از سوی 

  

  در مقایسه با کشورهای کلیدی صنعت بیمه استان صبررسی شاخ. 4
  ها بیمه ها و حق نامه بیمههای  شاخص. 4-1
   صادرهنامه بیمه .4-1-1

تعـداد کـل   .  از تقاضـای بیمـه بـه حـساب آورد    یتوان شاخص  صادره در صنعت بیمه را می هنام  بیمهتعداد  
 نامـه   بیمـه  فقـره    647 هـزار و     712 میلیـون و     32  حـدود  1388صنعت بیمه کشور در سـال         صادره نامه  بیمه
صـادره  های   نامه  بیمهتعداد  در این بین    . دهد  می نشان   1387 درصد رشد در مقایسه با سال        7/6 که   باشد  می

صـادره اسـتان قـزوین      هـای     نامـه   بیمـه  تعـداد    کـه   حالی، در   باشد  می فقره   16676422بخش دولتی   توسط  
   .باشد می درصد 2صادره قزوین از کشور بیش از های  نامه بیمه سهم تعداد  بنابراین،باشد می فقره 342167

  

  حق بیمه تولیدی.4-1-2
 شاخصی از تولید و عرضه اطمینان در بازار بیمه لحاظ         نوانع  به توان  میبیمه تولیدی در صنعت بیمه را        حق
 مجموع کل حـق بیمـه تولیـدی    1388در سال   . دهد  میدست    عرضه بیمه را به     به نوعی  این شاخص . نمود

 سال بیشترین سهم حق بیمه کشور متعلق به  ایندر .باشد میمیلیارد ریال  7/46459بازار بیمه کشور بالغ بر 
 7/5 و   6رضـوی هـر یـک بـا سـهم             استان اصفهان و خراسـان    .  درصد است  48همی در حدود    استان تهران با س   

 درصـد   60ت دیگر نزدیک بـه      عبار به. های دوم و سوم قرار دارند       های کشور در مکان      از حق بیمه   درصد
 40 اسـتان کـشور تنهـا        27 سایرنمایند و     استان تولید می   3های تولیدی صنعت بیمه کشور را این         حق بیمه 

کمترین . باشد می که نشان از عدم توزیع مناسب صنعت در کشور      نمایند  می را تولید    ها  بیمهدرصد از حق    
  . درصد است4/0های ایالم و کهگیلویه و بویر احمد با  سهم از حق بیمه تولیدی برای استان

 آن  میلیارد ریال5/24277  میلیارد ریال حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در اقتصاد ملی حدود46460از مجموع 
 بیمه  های  شرکت میلیارد ریال در بخش غیردولتی و توسط         2/22182در بخش دولتی و مابقی حدود       

درصـد سـهم بـازار بیمـه کـشور در اختیـار              3/52 حدود   ، دیگر عبارت  به. خصوصی تولید شده است   
د نـشانگر اجـرای     توانـ   مـی  درصـد نیـز در دسـت بخـش خـصوصی اسـت کـه                 7/47بخش دولتـی و     

  . در صنعت بیمه باشد44 کلی و قانون اصل های سیاستآمیز  وفقیتم
  

  )صنعت بیمه( نرخ رشد حق بیمه 4-1-3
 نرخ  1388در سال    .نرخ رشد صنعت بیمه لحاظ نمود     عنوان    به توان  میشاخص نرخ رشد حق بیمه را       

اهش به  واحد درصد ک4/5 بوده که با  درصد9/19 حدود )حق بیمه تولیدی( کشوررشد صنعت بیمه
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پـذیری از وضـعیت بحرانـی    تأثیرد دالیلـی نظیـر    توانـ   می رسیده است که     1388 درصد در سال     5/14
 درصد رشد عرضه اطمینـان در       5/14 حدود   1388 دیگر در سال     عبارت  به .اقتصاد جهانی داشته باشد   

این در   . دارد  که نشان از توان باال و بالقوه صنعت بیمه در اقتصاد کشور            بودیماقتصاد کشور را شاهد     
 درصـد   4/22 حـدود    1387در سـال    ) بیمـه تولیـدی    حق(  صنعت بیمه استان   حالی است که نرخ رشد    

   . رسیده است1388 در سال  درصد6/7 بوده است که با کاهشی چشمگیر به رقم
  

  حق بیمه سرانه 4-1-4
 و  )سبت حق بیمه بـه جمعیـت      ن( آید دست می   از تقسیم حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بر جمعیت به          حق بیمه سرانه  

صنعت بیمه کـشور    حق بیمه سرانه     . است نمودهطور متوسط هر نفر پرداخت        است که به   ای  بیمهبیانگر مقدار حق    
 حق بیمـه سـرانه   که  حالیدر  .  درصد رشد داشته است    2/13 هزار ریال بوده است که       8/630 بالغ بر    1388در سال   

 رشد نموده است    گذشته درصد نسبت به سال      6 که   باشد  میزار ریال    ه 5/460 حدود   1388استان قزوین در سال     
ـال   6/354البته حق بیمه سرانه در بخش دولتـی حـدود   . باشد می از این حیث حائز رتبه هفتم در کشور      و  هـزار ری

ـا                .  که تقریباً نصف سرانه کشور است      باشد  می ـتان تهـران ب  7/1547باالترین حق بیمه سرانه در کشور متعلق بـه اس
  .باشد می هزار ریال 7/186 استان کردستان با متعلق بههزار ریال و کمترین حق بیمه سرانه هم 

  

   صادرهنامه بیمهسرانه تعداد  4-1-5
در نامـه    انه تعداد بیمـه   سر. آید دست می  ه ب صادره به جمعیت  های    نامه  بیمهاین شاخص از نسبت تعداد      

 در سـال  کـه  حـالی  در ، بـوده اسـت   42/0 این رقم    1387 که در سال     باشد  می 44/0 حدود 1388سال  
 بهبود   که نشان از    است 24/0این رقم    1387 در سال    و  بوده 28/0 این شاخص     در استان قزوین   1388

   .به لحاظ تعدادی بوده است  سطح تقاضا برای محصول اطمینان و امنیتافزایش شاخص و
  

  ضریب نفوذ بیمه 4-1-6
آیـد،    دسـت مـی   ه بـ )GDP(  تولید ناخالص داخلی به تولیدی حق بیمهنسبت که از   1ضریب نفوذ بیمه  

 و   که بیانگر سهم صنعت بیمه در اقتـصاد        استای  های بیمه   شاخص و سنجه فعالیت    ترین  مهم عنوان  به
صـنعت  ) تـر  آهـسته ( تر  سریع  حرکت  و همچنین نشانگر   باشد  می همچنین شاخص توسعه صنعت بیمه    

برای مقایسه وضعیت صنعت بیمه با کل اقتصاد از این           .قتصاد کشور است  بیمه در مقایسه با مجموعه ا     
دهنده جایگاه صـنعت بیمـه در مقایـسه بـا اقتـصاد ملـی و                 ضریب نفوذ نشان   .شود  میشاخص استفاده   

  . دیگر سهم تقاضا برای بیمه نسبت به کل تقاضای جامعه استعبارت بهای است و  منطقه

                                                 
1. Insurance Penetration  
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 با ضریب 1387 در مقایسه با سال و درصد بوده 39/1 حدود 1388 در سال صنعت بیمه کشورضریب نفوذ بیمه 
ضـریب نفـوذ     .شـود   می واحد افزایش داشته است که برای صنعت بیمه کشور رشد مناسبی تلقی ن             4/0 درصد،   35/1

ـاالترین . باشد می را در کشور دارا 20 که رتبه باشد می درصد 09/1 حدود   1388بیمه استان قزوین در سال       ب ی ضـر ب
ـائز رتبـه دوم        45/2ن هم یزد با      از تهرا  پس. باشد  درصد دارا می   73/2نفوذ بیمه در کشور را استان تهران با           درصـد ح

  .باشد می درصد 14/0حمد با  استان کهگیلویه و بویر امربوط بهب نفوذ بیمه یکمترین ضر. باشد می
  

  ها خسارتهای  شاخص. 4-2
  تعداد خسارت پرداختی .4-2-1

نـسبت   کـه  باشد می فقره 4013631دود  ح 1388صنعت بیمه کشور در سال       د کل خسارت پرداختی   تعدا
 بیمـه دولتـی   هـای  شرکتتعداد خسارت پرداختی توسط  .درصد افزایش داشته است   2/10 ،1387به سال   

 ،است فقره   54110 تعداد خسارت پرداختی استان قزوین       که  حالی، در   باشد  می فقره   2301710کشور هم   
 35/2 ،یعبـارت  بـه  .باشـد  مـی  درصـد  35/2سهم تعداد خسارت پرداختی قزوین از کشور بـیش از     ابراین  بن

  . در استان قزوین پرداخت شده است1388 صنعت بیمه در سال یها خسارتدرصد از کل 
  

  خسارت پرداختیمبلغ  .4-2-2
یال است که در مقایسه با سـال         میلیارد ر  3/30752 مجموع خسارت پرداختی بازار بیمه بالغ بر         1388در سال   

ی پرداختی نیز در این سال متعلـق بـه    ها  خسارتبیشترین سهم از    .  درصد افزایش یافته است    2/24قبل حدود   
قرار   درصد 9/5 با    اصفهان  درصد و  4/6 با   رضوی  های خراسان    درصد است و پس از آن استان       44استان تهران با حدود     

 صـنعت بیمـه را در ایـن سـال پرداخـت      یهـا  خـسارت  درصد 56ن بیش از     استا 3 دیگر این    عبارت  به .دارند
  .باشد می درصد 5/0کمترین سهم از خسارت پرداختی متعلق به استان ایالم با . اند نموده

، در  باشد  می میلیارد ریال    1/17781 بیمه دولتی کشور هم      های  شرکتمبلغ خسارت پرداختی توسط     
سـهم  بنابراین   ،باشد  می هزار ریال    333165459بیمه استان قزوین     مبلغ خسارت پرداختی صنعت      که  حالی

 و با احتساب سـایر      باشد  می شرکت بیمه    4 با    درصد 87/1مبلغ خسارت پرداختی قزوین از کشور بیش از         
  .باشد می برخوردار 15 که از این حیث نیز از رتبه یابد می درصد ارتقا 2/1 خصوصی این سهم به های بیمه

  

  نه خسارتسرا .4-2-3
طور متوسط میزان خـسارت پرداختـی بـه ازای            شاخصی است که به    شاخص سرانه خسارت پرداختی   

 341 بـالغ بـر     1387کشور در سال    سرانه خسارت پرداختی     .دهد  نشان می هر نفر از جمعیت کشور را       
افتـه   هـزار ریـال افـزایش ی    5/417 درصدی به رقم     4/22 با رشد    1388 که در سال     باشد  میهزار ریال   
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 هـزار ریـال     7/278 بـالغ بـر      1387 همچنین شاخص سـرانه خـسارت پرداختـی اسـتان در سـال               ،است
  . هزار ریال رسیده است9/278 با اندکی رشد به رقم 1388 که در سال باشد می

  

  ضریب خسارت 4-2-4
 که  ه آن است  دهند  و نشان  باشد   می ه حق بیمه عاید شده    ب  حاصل نسبت خسارت واقع شده     2ضریب خسارت 

گـذاران برگـشت داده شـده و یـا           ت خسارت خطرهای تحـت پوشـش بـه بیمـه          ها باب  بیمه چند درصد از حق   
.  نـدارد  1387 درصد است که تفـاوت چنـدانی بـا سـال             7/74ضریب خسارت بازار بیمه حدود      . خواهد شد 

  . گیریم که در حال حاضر صنعت بیمه صنعتی سودده است بنابراین نتیجه می
  

  مسئولیت -های اموال های اشخاص و بیمه تحلیل بیمه. 5
مـسئولیت شـامل    - اموالهای بیمهباشد و  ، حادثه و درمان می)عمر( زندگیهای  بیمه اشخاص شامل    های  بیمه

   .استمهندسی و ولیت ئ، مس)ثالث، سرنشین و بدنه( سوزی، باربری، اتومبیل های بیمه یعنی آتش سایر رشته
  

  های اشخاص بیمه. 5-1
گـر    اشـخاص، موضـوع تعهـد بیمـه        هـای   بیمـه  اشخاص تابع اصل غرامت نیـست چراکـه در           های بیمه

شده، ارتباطی با غرامت ناشی از بروز واقعه         گر یعنی مبلغ بیمه    میزان تعهد بیمه  . شده است   شخص بیمه 
ر  عمـ  هـای   بیمه اشخاص خواه در     های  بیمه و در    گردد  میگذار تعیین    شده ندارد و به پیشنهاد بیمه      بیمه

شـده در ایجـاد صـدمه وجـود           حوادث اشخاص و درمان احتمال عمل عمدی بیمـه         های  بیمهخواه در   
  . )البته بجز خودکشی از موضوع این بیمه خارج است( ندارد

 میلیارد ریال بوده است که      6/9457 بالغ بر    1388 اشخاص کشور در سال      های  بیمهبیمه تولیدی    کل حق 
 اشـخاص  هـای  بیمهکل خسارت پرداختی . اند ر را به خود اختصاص داده درصد بازار بیمه کشو 4/20حدود  

 بـازار بیمـه را   یهـا  خـسارت درصد از  4/21 میلیارد ریال بوده است که 1/6593 بالغ بر 1388کشور در سال    
  .باشد می درصد 7/69 اشخاص کشور های بیمهضریب خسارت . شود میشامل 

 فقـره   25265 اشـخاص در صـنعت بیمـه اسـتان حـدود             صادرههای    نامه  بیمه تعداد   1388در سال   
اشخاص از های  نامه بیمهسهم .  درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است7/16 که باشد می نامه بیمه

شـاخص نــسبت تعـداد جمعیــت بـه تعــداد     .باشــد مـی  درصــد 4/7اســتان حـدود  هـای   نامــه بیمـه کـل  

                                                 
 همچنین خسارت واقع شـده  ،بیمه عاید شده شامل مجموع حق بیمه تولیدی و تفاضل ذخیره حق بیمه ابتدا و پایان سال است         حق. 1

 .های معوق انتها و ابتدای هر سال است های پرداختی و تفاوت بین خسارت جمع خسارت عبارت از حاصل

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             8 / 26

http://ejip.ir/article-1-40-fa.html


  ...تحلیل اقتصادی ساختار صنعت بیمه 

 

89

 نفر در استان یـک فقـره   47نی تقریباً به ازای هر  یع؛باشد می 2/47اشخاص استان حدود  های    نامه  بیمه
  . اشخاص در صنعت بیمه استان صادر گردیده استنامه بیمه

 درصد نسبت یک که بیش از باشد می میلیون ریال 75434 اشخاص استان های بیمهمجموع حق بیمه تولیدی 
ـنعت بیمـه       های  بیمه ق اشخاص از کل ح    های  بیمهسهم حق بیمه تولیدی     . به سال قبل رشد داشته است       تولیـدی ص

ـای   بیمـه  دیگـر    عبارت  به. باشد  می درصد   8/17حدود   ـتان را بـه خـود       8/17 اشـخاص  ه ـازار بیمـه اس  درصـد از ب
 عنـوان   بـه  اشـخاص    های  بیمه. باشد  می هزار ریال    1/63 اشخاص استان    های  بیمهحق بیمه سرانه    . اند  دادهاختصاص  

 عوامـل  تـأثیر   اشـخاص تحـت  های بیمهتقاضای . ای دارد  اهمیت ویژهای بیمهیک شاخه ممتاز و مهم از تقسیمات  
 متغیرهای کالن اقتصادی بر     تأثیربررسی  "عنوان    کارشناسی ارشد تحت   نامه  پایانبر اساس نتایج    . باشد  میمتعددی  
 مـورد بررسـی   ) 1350-1380( اقتصادسنجی طـی دوره      های  تکنیک که با استفاده از      " اشخاص های  بیمهتقاضای  

ـاری و سـرانه        قرار گرفته است، تغییرات درآمد سرانه و نرخ        ـا   خـسارت بیک ـای   بیمـه  پرداختـی    یه  اشـخاص و    ه
 اشخاص با درآمد سرانه و های بیمهکه تقاضای   اشخاص اثرگذارند به نحویهای بیمه بر تقاضای ها قیمتشاخص 

   . رابطه معکوس داردها قیمتاخص گر رابطه مستقیم و با ش  پرداختی بیمهیها خسارتنرخ بیکاری و سرانه 
ال  درصد نسبت به س2/16 که باشد می فقره 33121 اشخاص استان    های  بیمهشده   تعداد خسارت واقع  

 بیمـه اسـتان     یها  خسارت اشخاص از کل     های  بیمهشده    واقع یها  خسارتسهم  .  رشد نموده است   گذشته
 کـه   باشـد   می میلیون ریال    62566 بالغ بر   اشخاص استان  های  بیمهخسارت پرداختی    .باشد  می درصد   2/61

 اشـخاص   های  بیمهسهم خسارت پرداختی    .  درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است        7/30بیش از   
ضـریب خـسارت    . باشـد   مـی  درصـد    8/18 پرداختی صـنعت بیمـه اسـتان حـدود           یها  خسارتاز کل   
 این ضریب در سـال      که  حالیدر  . باشد  می درصد   9/82 حدود   1388 اشخاص استان در سال      های  بیمه

  . واحد افزوده شده است8/18یعنی ضریب خسارت حدود .  درصد بوده است1/64 حدود 1387
 کـه ایـن نـوع       دهد  می در کل بازار بیمه و بازار بیمه اشخاص نشان           ها  بیمهمقایسه روند رشد حق     

اده فراوانـی در اسـتان       استف بدونهای    اما هنوز ظرفیت   ،های اخیر رشد خوبی داشته است      بیمه در سال  
در مجمـوع   . موجود است و تا رسیدن به جایگاه مطلوب در اقتصاد استان راه درازی در پـیش اسـت                 

 هـای   بیمـه نیـافتگی     موانـع توسـعه    تـرین   مهـم  اینگونه تصور نمود که عوامل کـالن اقتـصادی           توان  می
  . عمر هستندهای بیمهویژه  اشخاص و به

  

  مسئولیت - اموالهای بیمه .5-2
 مـسئولیت   های  بیمه زیان مالی و     های  بیمه اشیاء،   های  بیمه  گروه بزرگ  3مسئولیت به    - اموال های  بیمه

 بـالغ بـر     1388مـسئولیت کـشور در سـال         - امـوال  هـای   بیمـه کل حق بیمـه تولیـدی        .شوند  میتقسیم  
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  درصـد بـازار بیمـه کـشور را بـه خـود اختـصاص               5/79 میلیارد ریال بوده است که حـدود         1/36969
 5/24105 بـالغ بـر      1388مـسئولیت کـشور در سـال        - امـوال  هـای   بیمهکل خسارت پرداختی    . اند  داده

ضریب خـسارت  . شود می بازار بیمه را شامل  یها  خسارت درصد از    4/78میلیارد ریال بوده است که      
  .باشد می درصد 2/65مسئولیت کشور  -های اموال بیمه

  فقـره 316902مسئولیت در صنعت بیمه استان حدود     -اموالهای صادره    نامه  تعداد بیمه  1388در سال   
 مـسئولیت  - اموال های  نامه  بیمهسهم  .  رشد داشته است   گذشتهدرصد نسبت به سال     3/25باشد که     می نامه  بیمه

 مـسئولیت  - امـوال هـای  بیمـه مجموع حق بیمـه تولیـدی        .باشد  می درصد   6/92استان حدود   های    نامه  بیمهاز کل   
. رشـد داشـته اسـت     گذشته  درصد نسبت به سال      1/9 که بیش از     باشد  میلیون ریال    می 348245استان  

  درصـد  2/82 تولیدی صنعت بیمـه حـدود        های  بیمهمسئولیت از کل حق     - اموال های  بیمهسهم حق بیمه تولیدی     
 درصـد از بـازار بیمـه اسـتان را بـه خـود               2/82مـسئولیت    - امـوال  هـای   بیمـه  دیگر   عبارت  به. باشد  می

  .باشد می هزار ریال 5/291مسئولیت استان  - اموالهای بیمهحق بیمه سرانه . اند دادهاختصاص 
 درصـد نـسبت بـه    6/1 کـه  باشـد  می فقره 20989مسئولیت استان  - اموالهای بیمهشده   تعداد خسارت واقع  

بیمـه   یها  خسارتمسئولیت از کل    - اموال های  بیمه واقع شده    یها  خسارتسهم  . رشد نموده است  گذشته  سال  
 میلیـون ریـال     270599مـسئولیت اسـتان بـالغ بـر       - اموال های  بیمهخسارت پرداختی    .باشد  می درصد   8/38استان  
 هـای   بیمـه سـهم خـسارت پرداختـی       . کـاهش یافتـه اسـت     گذشته   درصد نسبت به سال      4/3 که حدود    باشد  می

ضریب خسارت  . باشد  می درصد   2/81 پرداختی صنعت بیمه استان حدود       یها  خسارتمسئولیت از کل    -اموال
 1387 ایـن ضـریب در سـال    کـه  حالیدر . باشد می درصد   7/77 حدود   1388مسئولیت در سال    - اموال های  بیمه

  . واحد کاسته شده است1/10یعنی ضریب خسارت حدود .  درصد بوده است8/87حدود 
  

   های اتومبیل و غیراتومبیل تحلیل بیمه. 6
   اتومبیلهای بیمه. 6-1

 بسیار مهم در صنعت بیمه هستند که ضمن ارائه خـدمات بـسیار              ای  بیمه های  رشتهبیل از   های اتوم  بیمه
 از پرتفـوی  ای  عمـده  که بر رفاه رانندگان اتومبیل دارنـد سـهم           ای  عمده تأثیرگسترده به عامه مردم و      

سـهم  هـای اتومبیـل در ایـران از           بازار بیمـه   ، دیگر عبارت  به. اند  داده را به خود اختصاص      های  شرکت
  .باشد میباالیی در صنعت بیمه برخوردار 

وسیله نقلیه موتوری زمینی است که با توجه به نوع وسیله و نحوه             های اتومبیل     در بیمه موضوع یا مورد بیمه     
بـار، تریلـر و      بوس، کامیون، کامیونت، انواع وانـت      استفاده از آن به انواع مختلف از قبیل سواری، اتوبوس، مینی          

نـشانی، تراکتـور، جرثقیـل و واپکـو          هـای آتـش    ا وسایل نقلیه تخصصی نظیر آمبوالنس، ماشین      موتورسیکلت ی 
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ـیان عرضـه                    انواع پوشش . شود  میتقسیم    شـوند   مـی های بیمه اتومبیل که اکنون در بـازار بیمـه کـشور بـه متقاض
  .حوادث سرنشینعبارتند از بیمه بدنه، بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و بیمه 

 میلیـارد ریـال بـوده       3/27894 بالغ بر    1388های اتومبیل کشور در سال       بیمه تولیدی بیمه   کل حق 
کـل خـسارت پرداختـی    . انـد  داده درصد بازار بیمه کشور را به خـود اختـصاص   60است که بیش از     

 درصـد از  9/67  میلیارد ریال بـوده اسـت کـه   5/20889 بالغ بر 1388 اتومبیل کشور در سال      های  بیمه
  .گردد می بازار بیمه را شامل یها خسارت

در ایـن  صـادره اتومبیـل   های  نامه بیمهتعداد  .باشد می درصد 9/74 اتومبیل کشور های بیمهضریب خسارت   
 رشـد   گذشـته  درصد نسبت بـه سـال        2/26 که   باشد  می نامه  بیمه فقره   292114در صنعت بیمه استان حدود      سال  

  .باشد می درصد 4/85استان حدود های  نامه بیمهاتومبیل از کل های  نامه هبیمسهم . داشته است
 2/12 کـه بـیش از       باشـد   مـی  میلیون ریـال     301601 اتومبیل استان    های  بیمهمجموع حق بیمه تولیدی     

 های بیمه  اتومبیل از کل حقهای بیمهسهم حق بیمه تولیدی . رشد داشته استگذشته درصد نسبت به سال 
درصـد از بـازار      2/71 اتومبیـل    های  بیمه دیگر   عبارت  به. باشد  می درصد   2/71عت بیمه حدود    تولیدی صن 

. باشـد   می هزار ریال    4/252 اتومبیل استان    های  بیمهبیمه سرانه    حق. اند  دادهبیمه استان را به خود اختصاص       
رخ حـق بیمـه اتومبیـل        افـزایش نـ    برابـر  مردم در    مثالعنوان    بههای خاصی دارد،      اتومبیل ویژگی  های  بیمه

  . دارندای بیمه های رشتهحساسیت بیشتری نسبت به سایر 
 درصـد نـسبت بـه       8/0 که   باشد  می فقره   20011 اتومبیل استان    های  بیمهتعداد خسارت واقع شده     

 بیمـه  یهـا  خـسارت  اتومبیل از کـل   های  بیمه واقع شده    یها  خسارتسهم  . سال قبل رشد نموده است    
 میلیـون ریـال     247814 اتومبیـل اسـتان بـالغ بـر        هـای   بیمـه خسارت پرداختی   .شدبا  می درصد   37استان  
 هـای  بیمـه سـهم خـسارت پرداختـی    . کـاهش یافتـه اسـت   گذشته   درصد نسبت به سال      6 که   باشد  می

ضـریب  . باشـد   مـی  درصـد    4/74 پرداختـی صـنعت بیمـه اسـتان حـدود            یهـا   خسارتاتومبیل از کل    
 ایـن ضـریب در      کـه   حـالی در  . باشـد   می درصد   2/82 حدود   1388 اتومبیل در سال     های  بیمهخسارت  

 واحد کاسته شـده اسـت کـه         9/15 یعنی ضریب خسارت     ؛ درصد بوده است   1/98 حدود   1387سال  
 بنـابراین بـا مقایـسه سـهم از بـازار و             ،باشد  میای در سطح استان      بیانگر کاهش تعداد تصادفات جاده    

ن، به وضوح مـشخص اسـت کـه صـنعت بیمـه اسـتان        اتومبیل در کشور و استا   های  بیمه یها  خسارت
  . اتومبیل در مقایسه با صنعت بیمه کشور داردهای بیمهوابستگی بیشتری به 

 بیمه  های  شرکت اتومبیل که زیان هنگفتی را بر        های  بیمهدالیل اصلی باال بودن ضریب خسارت       
   :)1382مقدم،  غیاثی( کند عبارتند از تحمیل می
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ثیرگذار در ضریب أیکی از عوامل ت. رشته بیمه اتومبیل از میزان رقم دیه در کشورثیرپذیری باالی أ ت-
 باشد که هر ساله از سوی ستاد دیه کشور وابسته به قوه قضائیه تعیین های اتومبیل مقوله دیه می خسارت بیمه
  .های اخیر روندی صعودی را طی نموده است گردد که در سال و ابالغ می

  های پرداختی به اشخاص ثالث از نظر تعداد و میزان و غرامتها   فزونی خسارت-
 تدریجی دلیل وجود تورم، باال رفتن دستمزدها، افزایش های تعمیر وسایل نقلیه به افزایش هزینه -

  قیمت قطعات یدکی و باال رفتن سطح انتظارها و توقعات افراد جامعه از بیمه
 افزایش تعداد  روزافزونرشد. انجامد  فزونی حوادث رانندگی میافزایش ترافیک و تعداد وسایل نقلیه که به -

که طبق آمارهای  های اخیر بسیار قابل مالحظه و چشمگیر بوده است؛ به نحوی خودروها در کشور که طی سال
  . سال گذشته خودرو در کشور تولید شده است40 سال اخیر به اندازه 4رسمی موجود در کشور طی 

افزون وسایل نقلیه  اند از پس فشار روز ها که نتوانسته های مناسب و بزرگراه  رشد ناکافی جاده-
  .زای موجود برآیند و از شمار حوادث و شدت آنها بکاهند ترافیک

  ها بیمه در مقابل افزایش روزافزون میزان خسارت  حقکافی نبودن -
 از یمه کشور عبارتندهای اتومبیل در صنعت ب ترین راهکارهای کاهش ضریب خسارت بیمه از مهم

ثیرگذار یعنی مجلس شورای اسالمی در مقام أانجام اقدامات اصلی و اساسی از سوی نهادهای کلیدی و ت
گران جهت بهبود و اصالح  قانونگذار، وزارت راه و ترابری، راهنمایی و رانندگی و خودروسازان و بیمه

  . شود ینقل کشور که در ذیل به آنها اشاره م و های حمل زیرساخت
  

  گیر اقدامات نهادهای قانونگذار و تصمیم. 6-1-1
نامه راهنمایی و رانندگی کشور با مشارکت و همکاری پلیس راهور در  اصالح و بروزرسانی قانون و آیین

   .راستای افزایش قدرت بازدارندگی قانون در رسیدگی به تخلفات رانندگی
های رانندگی،  نامه محور در قوانین و آیین  جریمهایجاد رویکرد امتیازمحور عالوه بر رویکرد صرف

انحصارزدایی از صنعت خودروی کشور، تسهیل ورود خودرهای وارداتی با کیفیت و ایمنی باال به داخل کشور 
های  از طریق تصویب طرح کاهش ساالنه و پلکانی تعرفه و عوارض گمرکی واردات خودرو و کاهش حمایت

  . ها  موتورسیکلتویژه بهنامه   وسایل نقلیه به دریافت بیمهتماملزام صاحبان ای از صنعت خودرو، ا تعرفه
یکی از راهکارهای اصلی کاهش میزان تصادفات رانندگی در کشور، اصالح قانون بیمه شاخص ثالث 

گردد که  محور بوده و برای خودرو صادر می ای که اکنون بیمه شخص ثالث خودرو گونه  باشد، به می
ای آن و همچنین سوابق رانندگی مالک آن  ای را در نقل و انتقاالت خودرو و سوابق بیمه یدهمشکالت عد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            12 / 26

http://ejip.ir/article-1-40-fa.html


  ...تحلیل اقتصادی ساختار صنعت بیمه 

 

93

محور بوده و با توجه به سوابق رانندگی  بایست راننده که بیمه شخص ثالث می در حالی. آورد به وجود می
  . فات رانندگیای باشد برای کاهش میزان تخلفات و تصاد  انگیزهتواند میمالک خودرو صادر گردد که 
ای اصالح شود که رانندگان را تشویق کند از رفتار پرخطر هنگام  گونه  تواند به صدور بیمه شاخص ثالث می

 بتوانند رانندگان را براساس نحوه بایست میگر  های بیمه شرکت. رانندگی پرهیز و با احتیاط بیشتری رانندگی کنند
. بندی نمود خطر و پرخطر دسته دسته کم دوبه توان رانندگان را  می ،طور کلی به. بندی کنند شان دسته رانندگی

 مبالغ بیشتری بابت خسارت بایست میهای بیمه رانندگان پرخطر بیشتر در معرض تصادف قرار داشته و شرکت
ال نمایند با احتم خطر که با احتیاط رانندگی می این دسته از رانندگان پرداخت نمایند، در مقابل رانندگان کم

های بیمه باید براساس خطرپذیری رانندگان نرخ  از این رو شرکت. گیرند کمتری در معرض تصادف قرار می
. عبارتی افراد پرخطر باید حق بیمه بیشتر و افراد با احتیاط حق بیمه کمتری پرداخت نمایند بیمه را تعیین کنند؛ به

ای بیمه ه  شرکتاکثرپذیر نیست و  ر به آسانی امکان گروه مذکو2بندی رانندگان براساس خطرپذیریشان به  طبقه
جهت شناسایی خطرپذیری  بایست میدر این راستا . اطالعات دقیقی در خصوص این موضوع در اختیار ندارند

. اندازی گردد رانندگان سازوکاری سیستمی از طریق اطالعات و سوابق تخلفات گواهینامه راننده، ایجاد و راه
اش ثبت و  انین جدید راهنمایی و رانندگی که تخلفات رانندگی هر فرد در سوابق گواهینامهخوشبختانه طبق قو

  .گردد تا درخصوص شناسایی رانندگان اقدام نمود شود این امکان فراهم می ضبط می
و نیز با نقل و انتقال خودر. تواند از بیمه آن خودرو استفاده کندای می خودرویی بیمه باشد، هر رانندهکه زمانی

شود و اگر خودرو در گذشته تصادفی داشته، از سابقه راننده قبلی به سابقه  سابقه بیمه همراه با خودرو منتقل می
در این شرایط این امکان برای . تواند از تخفیف بیمه استفاده کندشود و راننده جدید نمیراننده جدید منتقل می

که برای تشویق  در حالی. ا تعویض خودرو سابقه خود را پنهان کنندشود تا برانندگان بدسابقه و پرخطر فراهم می
عنوان  بهتوان از بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه خودرو رانندگان به دوری از رفتارهای پرخطر هنگام رانندگی می

 دیگر با نقل و انتقال خودرو تغییری )و نه خودرو(نامه برای راننده  در صورت صدور بیمه. یک ابزار استفاده نمود
انگیزه بیشتری به راننده این . تواند گذشته را تغییر دهد گیرد و راننده نمیدر سابقه رانندگی شخص صورت نمی

 سابقه رانندگی خود را سالم نگهدارد و خود را نمایددهد تا با دوری از رفتار پرخطر در هنگام رانندگی تالش  می
  . خطر معرفی کند  کمرانندهعنوان  به

بایست برای خود  می رانندگان تمامدر این صورت .  صدور بیمه برای رانندگان مزیت دیگری نیز داردسوییاز 
شده   بیمهیوانند از خودروت بیمه چندین راننده می  در حال حاضر با پرداخت یک حق،مثال عنوان به .بیمه تهیه کنند

 زیرا هرچه تعداد رانندگان یک وسیله بیشتر باشد ،کند بازار بیمه را مختل میاستفاده کنند و این عامل کارایی در
 تعداد بیشتری گردد می موجب همچنین صدور بیمه برای رانندگان ،یابداحتمال تصادف با آن خودرو افزایش می

  .شود  منجرهای پرداختی توسط هر راننده تواند به کاهش حق بیمه نامه فروخته شود که حتی می بیمه
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های فردی هر  نامه ویژگی های بیمه باید همانند دیگر کشورها، در هنگام صدور بیمهدر نهایت اینکه شرکت
 استفاده نامه بیمههایی که از مزایای سال) سال اخذ گواهینامه(راننده نظیر سن، جنسیت، سواد، تجربه رانندگی 

.  صادر نمایند- و نه خودرو–یمه شخص ثالث را برای رانندهکار گیرند و ب را در تعیین حق بیمه به... نکرده است و 
  .های بیمه داده شود که حق بیمه بیشتری از رانندگان پرخطر دریافت نمایندهمچنین باید این اختیار به شرکت

  

  اقدامات راهنمایی و رانندگی . 6-1-2
سانی در تصادفات و سوانح رسانی بیشتر جهت بهبود عملکرد و کاهش نقش عامل ان سازی و اطالع فرهنگ

های نامحسوس بیشتر و برخورد جدی با متخلفان، سختگیری بیشتر در اعطای  رانندگی، اعمال کنترل
نامه و دستورالعمل مشخص جهت اعمال  های رانندگی و تدوین آیین ها و گواهینامه مجوزهای آموزشگاه

  .اهینامه آنهاامتیازات مثبت و منفی در رانندگی افراد و حفظ در سوابق گو
  

  اقدامات وزارت راه و ترابری . 6-1-3
 هزار کیلومتر 10ونقلی ارزان و ایمن از  حملعنوان  بهنقل ریلی  و ونقل نظیر توسعه حمل های حمل توسعه زیرساخت

های مواصالتی کشور و   ضریب ایمنی راهیای، ارتقا جادهنقل  و حملفعلی به اهداف مندرج در برنامه، توسعه 
  ... .های درون و برون شهری و  در جادهخیز ح نقاط حادثهاصال

  

  اقدامات خودروسازان. 6-1-4
کشور در خودروهای ای  جادهنقل  و حمل عمر ناوگان یافزایش کیفیت خودروهای تولیدی داخل، ارتقا

، )ABS( سبک و سنگین، افزایش ضریب ایمنی خودروها از طریق نصب تجهیزاتی چون ترمز ضدقفل
  . کاهد که از بروز حوادث فوتی و جرحی در سوانح رانندگی می...  و )AirBag( یسه هوانصب ک

  

  گر  های بیمه اقدامات شرکت. 6-1-5
های  ثر در کاهش ضریب خسارت بیمهؤتوان اذعان نمود که یک راهکار اجرایی و عملیاتی م در این خصوص می

گر  های بیمه ا یک دستورالعمل مشخص و از سوی شرکتصورت قانونی و ب  بهبایست میاتومبیل در بلندمدت که 
اعم شخص ثالث، حوادث ( های اتومبیل گذار در بیمه نامه بیمه) مثبت و منفی( مدنظر قرار گیرد، اعمال سوابق رانندگی

های  یمهبیک اهرم تشویقی و یا تنبیهی در فروش عنوان  بهتواند  باشد که می در محاسبه نرخ حق بیمه می) سرنشین و بدنه
های دریافتی خود بخشی را توانند از محل درآمد حق بیمه گر می های بیمه  مثال شرکتعنوان به. اتومبیل عمل نماید

صورت مشارکتی با راه و ترابری و بخشی را در صنعت خودرو با مشارکت  بهنقل  و حملهای  جهت بهبود زیرساخت
 گذاری نمایند تا در بلندمدت شاهد بازده آن در قالب خودروسازان جهت افزایش ضریب ایمنی خودرو سرمایه

  .باشند... تبع آن کاهش چشمگیر تلفات و حوادث فوتی و جرحی و  کاهش میزان تصادفات و سوانح رانندگی و به
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   غیراتومبیلهای بیمه. 6-2
 بوده است که نزدیک  میلیارد ریال4/18565 بالغ بر 1388 غیراتومبیل کشور در سال های بیمهبیمه تولیدی  کل حق

 غیراتومبیل کشور در سال های بیمهکل خسارت پرداختی . اند داده درصد بازار بیمه کشور را به خود اختصاص 40به 
. شود می بازار بیمه را شامل یها خسارت درصد از 30 میلیارد ریال بوده است که بیش از 8/9862 بالغ بر 1388

  .باشد می درصد 1/53ور های غیر اتومبیل کشضریب خسارت بیمه
 که باشد می نامه بیمه فقره 50053صادره غیراتومبیل در صنعت بیمه استان حدود های  نامه بیمه تعداد 1388در سال 

استان حدود های  نامه بیمهغیراتومبیل از کل های  نامه بیمهسهم .  کاهش داشته استگذشته درصد نسبت به سال 3/3
 که بیش از باشد می میلیون ریال 122078 غیراتومبیل استان های بیمهق بیمه تولیدی مجموع ح .باشد می درصد 6/14
 های بیمه غیراتومبیل از کل حق های بیمهسهم حق بیمه تولیدی . کاهش یافته استگذشته  درصد نسبت به سال 3/2

درصد از بازار بیمه استان  8/28های غیراتومبیل  دیگر بیمهعبارت به. باشد می درصد 8/28تولیدی صنعت بیمه حدود 
تعداد خسارت واقع  .باشد می هزار ریال 2/102های غیراتومبیل استان حق بیمه سرانه بیمه. اند دادهرا به خود اختصاص 

سهم . رشد نموده استگذشته  درصد نسبت به سال 3/16 که باشد می فقره 34099 غیراتومبیل استان های بیمهشده 
خسارت پرداختی  .باشد می درصد 63 بیمه استان یها خسارت غیراتومبیل از کل های هبیم واقع شده یها خسارت

افزایش یافته گذشته  درصد نسبت به سال 7/32 که باشد می میلیون ریال 85352 غیراتومبیل استان بالغ برهای بیمه
 6/25ستان حدود  پرداختی صنعت بیمه ایها خسارت غیراتومبیل از کل های بیمهسهم خسارت پرداختی . است

 این که حالی، در باشد می درصد 9/69 حدود 1388های غیراتومبیل در سال  ضریب خسارت بیمه. باشد میدرصد 
  . واحد افزوده شده است4/18 درصد بوده است یعنی ضریب خسارت 5/51 حدود 1387ضریب در سال 

71.2 ;بیمه های اتومبیل

28.8 ;بیمه های غیر اتومبیل

1388سهم از بازار بیمه های اتومبیل و غیر اتومبیل استان در سال 1. نمودار

بیمه های اتومبیل

بیمه های غیر اتومبیل
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هزار ریال

رشته های بیمه ای

1388حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی استان به تفکیک بیمه های اتومبیل و غیر اتومبیل در سال .   2نمودار  

حق بیمه تولیدی

خسارت پرداختی

  
   زندگی و غیرزندگی  های بیمهتحلیل . 7
  های زندگی بیمه. 7-1

، )حیات یا فوت بیمه شده( نامه د بر حسب شرط دریافت مزایای بیمهتوان میگذار  های زندگی بیمه در بیمه
حق بیمه، هر نوع ، زمان دریافت مزایا و نحوه پرداخت )صورت مستمری یکجا یا به( نحوه دریافت مزایا

 صورت انفرادی و دوهای زندگی به  نامه بیمه. نمایدای که پاسخگوی نیازش باشد خریداری  نامه بیمه
،  انفرادی در این رشتهنامه بیمهترین  رایج .دهند شدگان را تحت پوشش قرار می گروهی صادر شده و بیمه

 و تشکیل سرمایه خطر فوت را تحت پوشش قرار اندازانداز است که عالوه بر جنبه پس  عمر و پسنامه بیمه
تعلق ) نامه بیمه ذینفع یا(وی د به شرط فوت بیمه شده به بازماندگان توان می انفرادی نامه بیمهمزایای . دهد می
 عمر کارکنان دولت است که کارمندان یک نامه بیمهگروهی های  نامه بیمههای  یکی از نمونه. یابد

  .دهد میوشش قرار سازمان دولتی را تحت پ
انداز، عمر مانده بدهکار، عمر کارکنان دولت،   زندگی شامل بیمه عمر زمانی، عمر و پسهای بیمهانواع 

 پرداخت گذاران بیمهی که های بیمه ذخایر بیمه زندگی از محل حق. باشد می...  عمر گروهی و های بیمهسایر 
سود . کنند گذاری می ای سرمایه های گسترده  در زمینهاین مبالغ را مدیران متخصص. شود می جمع نمایند می

  .شود می افزوده  زندگینامه بیمهها به سرمایه  گذاری حاصل از این سرمایه
 میلیارد ریال بوده است 2/3206 بالغ بر 1388 زندگی کشور در سال های بیمهبیمه تولیدی  کل حق

 زندگی های بیمهکل خسارت پرداختی . اند داده درصد بازار بیمه کشور را به خود اختصاص 9/6که 
 بازار یها خسارت درصد از 4/4 میلیارد ریال بوده است که حدود 8/1347 بالغ بر 1388کشور در سال 

  . درصد بوده است48/124 زندگی کشور های بیمهضریب خسارت . شود میبیمه را شامل 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            16 / 26

http://ejip.ir/article-1-40-fa.html


  ...تحلیل اقتصادی ساختار صنعت بیمه 

 

97

 که باشد می نامه بیمه فقره 3528ه استان حدود صادره زندگی در صنعت بیمهای  نامه بیمه تعداد 1388در سال 
صنعت های  نامه بیمهصادره زندگی به کل های  نامه بیمهنسبت .  استنمودهرشد گذشته  درصد نسبت به سال 36

  .است درصد یک کمی بیش از باشد میزندگی در صنعت بیمه استان های  نامه بیمهکه بیانگر سهم 
شاخص نرخ رشد . باشد می میلیون ریال 8918زندگی استان  های بیمهبیمه تولیدی  مجموع حق

نسبت .  زندگی داردهای بیمه که نشان از کاهش پرتفوی باشد می -46 زندگی استان های بیمه حق
 زندگی در های بیمه صنعت که بیانگر سهم حق بیمه تولیدی های بیمه  زندگی به کل حقهای بیمه حق

 درصد از بازار 2 زندگی تنها های بیمه دیگر عبارت به. باشد می درصد 1/2صنعت بیمه دارد حدود 
بیمه  حق. باشد می واحد درصد کمتر از سهم کشور 5 که اند دادهبیمه استان را به خود اختصاص 

 زندگی های بیمهتعداد خسارت واقع شده  .باشد می هزار ریال 5/7 زندگی استان های بیمهسرانه 
 یها خسارتسهم . رشد نموده استگذشته  درصد نسبت به سال 5/71 که باشد می فقره 494استان 
   .باشد می درصد 91/0 بیمه استان یها خسارت زندگی از کل های بیمهشده  واقع

 درصد 7/18 که بیش از باشد می میلیون ریال 4831 زندگی استان بالغ بر های بیمهخسارت پرداختی 
 پرداختی یها خسارت زندگی از کل های بیمهپرداختی سهم خسارت . نسبت به سال قبل کاهش یافته است

 2/54 حدود 1388 زندگی در سال های بیمهضریب خسارت . باشد می درصد 5/1صنعت بیمه استان حدود 
 درصد بوده است یعنی ضریب خسارت 36 حدود 1387 این ضریب در سال که حالی در ،باشد میدرصد 

 زندگی استان با کشور بیانگر زیانده بودن های بیمهخسارت مقایسه ضریب .  واحد افزوده شده است2/18
  .باشند می زندگی در کشور های بیمه

های تحقیقی در خصوص تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران که با استفاده از الگوهای  بر اساس یافته
کننده  عوامل تعیینترین  دست آمده است عمده هب) 1345 -1382(های   طی سالARDLهای  زمانی و مدل سری

های درآمدی تابع  نحوی که ضریب کشش های عمر در ایران درآمد و میزان تحصیالت است؛ به تقاضای بیمه
 است که بیانگر ضروری بودن این کاال در سبد 06/0 و در بلندمدت 03/0مدت  تقاضای بیمه عمر در کوتاه

های عمر در ایران است و با افزایش  ر بیمهتحصیالت یکی دیگر از متغیرهای مؤثر ب. مصرفی خانوار است
  . )1385رجبیان، (یابد  های عمر افزایش می تحصیالت خانوارها تقاضای آنها برای بیمه

امید به زندگی از شاخص های بلندمدت، قیمت بیمه، درآمد، بازده سهام بورس اوراق بهادار و  نرخ سپرده
در این راستا قیمت بیمه رابطه معکوس قوی و . باشد در ایران میتقاضا برای بیمه عمر  ثر برؤترین عوامل م مهم

این یافته کاربرد بسیار زیادی برای سیاستگذاری دارد؛ زیرا از این نتیجه . مهمی با تقاضا برای بیمه عمر دارد
   .نمودگذاری برای بیمه عمر را تنظیم  های قیمت توان استراتژی می

 تواند می های عمر و زندگی در صنعت بیمه کشور و استان اه بیمه پایین بودن سهم و جایگطور قطع به
گران در ارائه و معرفی مناسب و   این موضوع بیانگر ضعف بیمهعنوان مثال به. دالیل متفاوتی داشته باشد
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 و )اندازی و دیگر مزایا های پس به لحاظ جنبه(های زندگی و نقش آن در رفاه و زندگی خانوارها  صحیح بیمه
های زندگی  بیمه  در ارتباط باویژه به) مردم استان(گذاران  ای بیمه نین پایین بودن سطح فرهنگ بیمههمچ
ازپیش سنگین  گر بیش در مقام نهاد بیمه، ای را های بیمه طور قطع مسئولیت شرکت  این موضوع به.تاس
گذاران در خصوص  ی به بیمها های گسترده این رشته بیمه رسانی ها و اطالع نماید تا با ارائه آموزش می
  .های زندگی بیش از گذشته فعالیت نمایند  در بیمهویژه بهای   فرهنگ بیمهیارتقا

های عمر که ماهیت  اندازی و تشکیل سرمایه بیمه های پس دلیل جنبه البته الزم بذکر است که به
های  گذاران از جذابیت ی بیمه برابایست  میباشند این بیمه انداز بلندمدت را برای خانوارها دارا می پس

برخوردار ... های بانکی بلندمدت و ردهپاندازی نظیر س الزم در قبال سایر رقبا در ارائه محصوالت پس
 که این جذابیت          گردند) زندگی( انداز پس و های عمر گذاران عمر ترغیب به خرید بیمه باشد تا بیمه

  .های بلندمدت بانکی تعریف گردد  در مقایسه با سپردهتواند در ارائه سود و مزایای بیشتر می
نامه  توان به مواردی نظیر اصالح آیین های عمر و زندگی در صنعت بیمه می از دیگر راهکارهای اساسی توسعه بیمه

اندازی  عنوان نهاد ناظر و متولی اصلی بیمه در کشور و همچنین تأسیس و راه های زندگی توسط بیمه مرکزی ایران به بیمه
  .زندگی در صنعت بیمه اشاره نمود و های عمر های عمر برای ارتقای جایگاه بیمه های تخصصی بیمه شرکت

  

   غیرزندگیهای بیمه. 7-2
 میلیارد ریال بوده است که 5/43253 بالغ بر 1388های غیرزندگی کشور در سال  بیمه تولیدی بیمه کل حق

 غیرزندگی کشور های بیمهکل خسارت پرداختی . اند دادهتصاص  درصد بازار بیمه کشور را به خود اخ1/93
 بازار بیمه را یها خسارت درصد از 6/95 میلیارد ریال بوده است که حدود 5/29404 بالغ بر 1388در سال 

  .باشد می درصد 9/67 غیرزندگی کشور های بیمهضریب خسارت . شود میشامل 
 درصد نسبت 6/20 که باشد می فقره 338639رزندگی در صنعت بیمه استان حدود صادره غیهای  نامه بیمه تعداد 1388در سال 

  .باشد میدرصد  9/98صنعت استان حدود های  نامه بیمهغیرزندگی از کل های  نامه بیمهسهم .  استنموده رشد گذشتهبه سال 
درصد  9/9ش از  که بیباشد می میلیون ریال 414761 غیرزندگی استان های بیمهمجموع حق بیمه تولیدی 

 تولیدی های بیمه  غیرزندگی از کل حقهای بیمهبیمه تولیدی  سهم حق. افزایش یافته استگذشته نسبت به سال 
 درصد از بازار بیمه استان را به 98های غیرزندگی   دیگر بیمهعبارت به. باشد می درصد 98صنعت بیمه حدود 

  .باشد می هزار ریال 1/374رزندگی استان  غیهای بیمهحق بیمه سرانه . اند دادهخود اختصاص 
رشد گذشته  درصد نسبت به سال 7/9 که باشد می فقره 53616های غیرزندگی استان  تعداد خسارت واقع شده بیمه

 درصد 99 بیمه استان کمی بیش از یها خسارتهای غیرزندگی از کل  شده بیمه  واقعیها خسارتسهم . نموده است
  .باشد می
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 درصد نسبت به سال 9/1 که بیش از باشد می میلیون ریال 328335های غیرزندگی استان بالغ بر   بیمهخسارت پرداختی
 پرداختی صنعت بیمه استان حدود یها خسارت غیرزندگی از کل های بیمهسهم خسارت پرداختی . قبل افزایش یافته است

 این که حالیدر . باشد می درصد 2/79ود  حد1388 غیرزندگی در سال های بیمهضریب خسارت . باشد میدرصد  5/98
  . واحد کاسته شده است2/6 یعنی ضریب خسارت ؛ درصد بوده است4/85 حدود 1387ضریب در سال 

های   زندگی در قیاس با بیمههای بیمه صنعت بیمه استان به لحاظ شود مشاهده میهمانطور که 
های زندگی چه به لحاظ ای بیمه؛ به نحوی که غالب سهم هباشد میغیرزندگی دچار ضعف مفرط 

 و چه به لحاظ خسارات واقع شده و پرداختی از صنعت و بازار بیمه استان بسیار ها بیمه و حق نامه بیمه
  . باشد می درصد یک ود حدگاهی درصد و 2ناچیز و کمتر از 

تواند  میان های عمر و زندگی در صنعت بیمه کشور و است  پایین بودن سهم و جایگاه بیمهقطعطور  به
گران در ارائه و معرفی مناسب و   این موضوع بیانگر ضعف بیمهمثالعنوان  به. دالیل متفاوتی داشته باشد

) اندازی و دیگر مزایا های پس به لحاظ جنبه(های زندگی و نقش آن در رفاه و زندگی خانوارها  صحیح بیمه
های زندگی   ارتباط با بیمهدر ویژه به) ردم استانم(گذاران  ای بیمه و همچنین پایین بودن سطح فرهنگ بیمه

گر، بیش از پیش سنگین  ای را در مقام نهاد بیمه  بیمههای شرکتمسئولیت قطع طور  بهاین موضوع، . است
گذاران در خصوص  ای به بیمه های گسترده این رشته بیمه رسانی ها و اطالع نماید تا با ارائه آموزش می
  . زندگی بیش از گذشته فعالیت نمایندهای بیمه در ژهویبه  ای  فرهنگ بیمهیارتقا

های تحقیقی در خصوص تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران که با استفاده از الگوهای  بر اساس یافته
کننده  ترین عوامل تعیین دست آمده است عمده به) 1345-1382( های سال طی ARDLهای  زمانی و مدل سری

های درآمدی تابع   عمر در ایران درآمد و میزان تحصیالت است؛ به نحوی که ضریب کششهای بیمهتقاضای 
 است که بیانگر ضروری بودن این کاال در سبد 06/0 و در بلندمدت 03/0مدت  تقاضای بیمه عمر در کوتاه

افزایش  عمر در ایران است و با های بیمه بر مؤثرتحصیالت یکی دیگر از متغیرهای . مصرفی خانوار است
   .یابد می عمر افزایش های بیمهتحصیالت خانوارها تقاضای آنها برای 

انداز بلندمدت را  های عمر که ماهیت پس اندازی و تشکیل سرمایه بیمه های پس دلیل جنبه البته الزم بذکر است که به
الزم در قبال سایر رقبا در ارائه محصوالت های   از جذابیتگذاران بیمهبرای بایست  میباشند، این بیمه  برای خانوارها دارا می

 انداز های عمروپس گذاران عمر، ترغیب به خرید بیمه برخوردار باشد تا بیمه... های بانکی بلندمدت و ردهپاندازی نظیر س پس
  . تعریف گرددهای بلندمدت بانکی د در ارائه سود و مزایای بیشتر در مقایسه با سپردهتوان مینمایند که این جذابیت ) زندگی(

 به مواردی توان می عمر و زندگی در صنعت بیمه های بیمهاز دیگر راهکارهای اساسی توسعه 
 نهاد ناظر و متولی اصلی عنوان به ایرانهای زندگی توسط بیمه مرکزی  نامه بیمه نظیر اصالح آیین

 یارتقاای های عمر بر  تخصصی بیمههای شرکتاندازی  سیس و راهأبیمه در کشور و همچنین ت
  . عمر و زندگی در صنعت بیمه اشاره نمودهای بیمهجایگاه 
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نمودار(10-13) سهم از بازار بیمه های زندگی و غیر زندگی استان در سال            1388

بیمه های زندگی  ; 2

بیمه های غیرزندگی  ; 98
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نمودار (10-12) حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی استان به تفکیک بیمه های زندگی و غیر زندگی در سال          1388

حق بیمه تولیدی
خسارت پرداختی

  
  

  های کارایی عملکرد صنعت بیمه شاخص. 8
  ها هبیم نامه و حق های کارایی بیمه شاخص.8-1
   به شعبنامه بیمهنسبت شاخص . 8-1-1

 درصد تنزل به 4/3زای هر شعبه بوده است که با     به ا  نامه  بیمه فقره   23608 حدود   1387 در سال    استان به شعب    نامه  بیمهنسبت  شاخص  
 درصد 2/5زای هر شعبه بوده است که با         فقره به ا   44751که این نسبت در کشور        رسیده است؛ در حالی    1388 فقره در سال     22811

  .اند  صادر نمودهنامه بیمه برابر شعب استان 2 دیگر هر شعبه بیمه در کشور حدود عبارت به .تنزل روبرو شده است
  

   به نمایندگینامه بیمهشاخص نسبت . 8-1-2
ـادره   نامه  بیمه فقره   1521متوسط حدود   طور    به بیمه استان    های  شرکتهای    هر یک از نمایندگی    1388در سال     ص
 فقـره   2149هـای کـشور      هـر یـک از نماینـدگی       .است  درصد تنزل داشته   3/9که در مقایسه با سال قبل       اند    نموده
  . که از شاخص استان باالتر است درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است2/19که اند  ودهنم صادر نامه بیمه
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   به کارگزارینامه بیمهشاخص نسبت . 8-1-3
انـد   نموده صادره نامه بیمه فقره 114056متوسط حدود طور  به بیمه استان های شرکتهای  هر یک از کارگزاری 

 نامه  بیمه فقره   113586 این نسبت در کشور      که  حالی در   . داشته است   درصد رشد  8/20که در مقایسه با سال قبل       
  .دهد مینشان نیز درصد کاهش را  4/1 و باشد میتر  به ازای هر کارگزاری بوده است که از استان پایین

هـای   های بیمه از دیگـر شـاخص       شاخص نسبت حق بیمه تولیدی به شعب، نمایندگی و کارگزاری         
گران را در خـصوص       که عملکرد بیمه   باشد  می بیمه   های  شرکتیی عملکرد   مهم و اساسی سنجش کارا    

   :ازند  که عبارتدهد می نشان ها بیمه تولید حق
  

  نسبت حق بیمه تولیدی به شعبشاخص . 8-1-4
 میلیون ریال به ازای هر شـعبه بـوده اسـت کـه بـا                32816 بالغ بر    1387 در سال    استاناین شاخص در    

ایـن شـاخص در      . رسـیده اسـت    1388 میلیون ریـال در سـال        28245 به    درصد کاهش  14نزدیک به   
  .باشد می برابر استان 2 که بیش از است میلیون ریال 63556  درصد رشد7/1 با کشور
  

  بیمه به نمایندگی نسبت حقشاخص . 8-1-5
  کـه  باشـد   مـی  میلیون ریال بـه ازای هـر نماینـدگی           1883 بالغ بر    1388در سال    استاناین شاخص در    

 هر نمایندگی در کشور     که  حالی تجربه نموده است؛ در      گذشتهسبت به سال     درصد کاهش را ن    2/19
  . میلیون ریال حق بیمه تولید نموده که از استان باالتر است3052طور متوسط  به

  
  نسبت حق بیمه به کارگزاریشاخص . 8-1-6

درصد رشد داشته  6/7 که اشدب می میلیون ریال 141226 استانشاخص نسبت حق بیمه به کارگزاری     
 میلیـون ریـال     161318درصد رشـد     8/5که نسبت حق بیمه به کارگزاری کشور با           در صورتی  .است

  .باشد میون ریال از استان باالتر ی میل20است که بیش از 
  

  ها خسارتهای کارایی پرداخت  شاخص. 8-2
  شاخص نسبت خسارت پرداختی به شعب. 8-2-1

 میلیون ریـال خـسارت      27341 حدود   1387 در سال     استان  به شعب  داختینسبت خسارت پر  شاخص  
 رسـیده   1388 در سـال      میلیـون ریـال    22211 درصد تنـزل بـه       8/18به ازای هر شعبه بوده است که با         

 میلیـون ریـال    42069طـور متوسـط       درصـد رشـد بـه      3/10 هر شـعبه در کـشور بـا          که  حالیدر   ،است
  .باشد می برابر استان 2حدود خسارت پرداخت نموده است که چیزی 
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  نمایندگیشاخص نسبت خسارت پرداختی به . 8-2-2
  میلیون ریـال   1481متوسط حدود   طور    به بیمه استان    های  شرکتهای    هر یک از نمایندگی    1388در سال   

ایـن نـسبت در     .  درصد تنزل داشـته اسـت      7/23که در مقایسه با سال قبل       اند    نموده خسارت پرداخت 
  . میلیون ریال بوده که از استان باالتر است2020  درصد تنزل6نزدیک به  با کشور
  

  ها کارگزاریشاخص نسبت خسارت پرداختی به . 8-2-3
 میلیـون ریـال     111055متوسـط حـدود     طـور     بـه  بیمـه اسـتان      هـای   شرکتهای    کارگزاریهر یک از    

 هـر یـک از      .اشـته اسـت   درصد رشـد د    5/1 گذشتهکه در مقایسه با سال      اند    نموده خسارت پرداخت 
 درصـد   7/14که  اند    نموده میلیون ریال خسارت پرداخت      106779بیمه کشور حدود    های    کارگزاری

  .باشد میتر  پاییننسبت به سال قبل رشد داشته است و از شاخص استان 
وضـوح    و اسـتان بـه      کـارایی عملکـرد بیمـه در کـشور         هـای   شاخصبا مالحظه و مقایسه تطبیقی      

نـسبت حـق بیمـه تولیـدی بـه کـارگزاری و شـاخص نـسبت                  شـاخص    دودر   بجـز مشخص است که    
 کارایی ها شاخص سایر در   ) استان باالتر از کشور بوده     های  شاخص(خسارت پرداختی به کارگزاری     

نگر ضعف بازاریـابی    د بیا توان  می که   باشد  میتر    پایینصنعت بیمه استان از متوسط صنعت بیمه کشور         
  .  باشدنامه بیمهن در مقایسه با کشور در فروش گر استا  بیمههای شرکت

و هـا     دارایـی  صنعت بیمـه بـر سـاختار         سازی  خصوصیهای حاصل از بررسی آثار و پیامدهای         در پی یافته  
 نتـایجی از  سـازی  خـصوصی  بیمه پس از های  شرکتهای    بیمه، ترکیب دارایی   های  شرکتهای   گذاری سرمایه

هـا   گـذاری  همچنین ترکیب سـرمایه . داشته است... و تر  پایین های بیمهضع حق ، وها بیمهقبیل تنوع بیشتر در حق      
، هـا   بانـک صـورت موجـودی نـزد        هـا بـه    گـذاری   تـالش بـرای کـاهش سـرمایه        سـازی   خـصوصی نیز پـس از     

و هـا     دارایـی ایـن تغییـر در ترکیـب        قطـع   طـور     بـه  .شـود   مـی دیـده   ... پربـازده و    هـای     طـرح در  گـذاری     سرمایه
   .)1383، زاد حسینی(مه خواهد شد های کارایی عملکرد صنعت بی ها منجر به بهبود شاخص گذاری سرمایه

 صنعت بیمه در گذار از فضای دولتی حاکم بر صـنعت بیمـه              سازی  خصوصیبنابراین ادامه روند    
پـذیری در بـازار بیمـه و         کشور به سمت فضای رقابتی و پرهیز از انحصارات دولتی و افزایش رقابـت             

ی بـرای  مـؤثر راهکـار   ) 44مطابق قـانون اصـل      ( های آزادسازی و تسهیل مقررات     دن زمینه فراهم نمو 
  .باشد میافزایش کارایی این صنعت 

  

  های توسعه صنعت بیمه  چالش. 9
یکـی از   بـدون شـک     های فراروی صنعت بیمـه کـشور و اسـتان            یابی موانع و چالش    شناسی و عارضه   آسیب

 از سوی متخصـصین     بایست  می که   باشد  میضعیت و توسعه این صنعت      ناپذیر در بهبود و    ضروریات اجتناب 
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ضروری است همراه با تحول از اقتصاد دولتی به اقتـصاد           . ریزان و سیاستگذاران مدنظر قرار گیرد      امر و برنامه  
 واحدهایی تنها ها بیمهامروزه . صنعت بیمه هم متحول شود قانون اساسی، 44متکی به مردم مطابق قانون اصل 

 صنعت بیمه در استان و کـشور بـا         .باشد  میگذاری    سرمایهرای جبران خسارت نیستند، بلکه بیمه نهاد مشوق         ب
 نمـودن آنهـا از سـوی        برطـرف  راهکارهای متناسب با حل و       بایست  می که   استی روبرو   یها موانع و چالش  
   . اتخاذ گرددای همسئولین بیم

های کالن صنعت بیمـه     از چالش  متأثربیمه در استان،     عمده موانع و مشکالت فراروی صنعت        طور قطع  به
، انحصاری بـودن بـازار و    ای  بیمهدر سطوح ملی نظیر دولتی بودن ساختار صنعت بیمه، ضعف قوانین و مقررات              

ـند   می عوامل مسلط بر صنعت بیمه حاکم        عنوان  به که   باشد  می...   ایـن عوامـل کلـی و کـالن        امـا بـه همـراه     ،  باش
 کـه در ذیـل بـه        باشـد   مـی های این فصل با مشکالت و تنگناهایی روبرو           نیز با توجه به تحلیل     صنعت بیمه استان  

  .گردد برخی از آنها اشاره می
  به محصوالت این بازار استاناحساس نیاز مردمعدم  و ای بیمهحاکم نبودن فرهنگ  −

 زنـدگی از  یهـا   بیمـه که سهم    نامناسب بودن ترکیب پرتفوی صنعت بیمه کشور و استان به نحوی           −
 .باشد می اتومبیل باال های بیمهصنعت پایین و سهم 

طلبـد    زندگی از کل صنعت بیمه استان در مقایسه با کشور که می            های  بیمهپایین بودن نسبت سهم      −
های الزم را    سازی رسانی و فرهنگ    و اطالع  جدی وارد شوند  طور    بهگر استان     بیمه های  شرکتدر این حوزه    

 عمر، نارسایی   های  بیمه در زمینه    ای  بیمه های  شرکتمنظور فعالیت     تشویقی به  های  سیاست نفقدا .انجام دهند 
 ارائـه محـصوالت مـشترک       منظـور   بـه  بیمه   های  شرکت و   ها  بانک میانتعامل  فقدان  ها،   نامه در قوانین و آیین   

  .دنباش می تخصصی بیمه عمر از مشکالت موجود توسعه این بخش های شرکتبانک و بیمه و فقدان 
 باتوجه به اکثراً از صنعت بیمه کشور که پیروی اتومبیل به های بیمه بودن صنعت بیمه استان از متأثر −

 .شوند می زیانده محسوب های بیمه ءضرایب خسارت باال جز

   استانای بیمه های رشتهکم بودن طیف و تنوع محصوالت و  −
 استان بیمه های شرکت و پول در  اعتبارهای بیمهعدم توجه به  −

  در پرداخت خسارتگذاران بیمهگران و  اعتمادی بیمه بی −

 ضعف فناوری اطالعات در صنعت بیمه استان −

 یکـی از    عنـوان   بـه  کـه    گـران   از سـوی بیمـه     گـذاران   بیمهخسارت به   أخیر  با ت نامناسب و   پرداخت   −
 .گردد  جدی مقوله بازاریابی بیمه تلقی میهای ضعف

 متخصص بیمه در واحدهای پرداخت خسارتکمبود بازرسان مجرب و کارشناسان  −

 ای بیمه های رشته اکثرباال بودن ضرایب خسارت در  −
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 راهکارهای توسعه صنعت بیمه . 10
بایـست راهکارهـای اساسـی       های صنعت بیمه می    شناسی مشکالت و چالش    یابی و آسیب    عارضه اکنون پس از  

گـذار در   تأثیراز راهکارهـای اصـلی و       . ر گیـرد  سی و تحلیـل قـرا     رها ارائه گردیده و مورد بر      هر یک از چالش   
ـنعت بیمـه، نقـش بـسزایی در بهبـود وضـعیت                     عنوان  بهد  توان  میسطوح ملی که      یک عامل حاکم بر بـازار و ص

هـای   صنعت بیمه چه در سطح کشور و چه در سطح استان داشـته باشـد آزادسـازی و رفـع انحـصار از فعالیـت                        
 هـای   شرکت میانختار صنعت بیمه و با هدف گسترش و تعمیم رقابت در            ای در راستای اصالح و بهبود سا       بیمه

ـتور کـار قـرار گیـرد         ای  بیمـه  دغدغه جدی مـسئولین      عنوان  به بایست  میبیمه است که این عامل مهم        از .  در دس
  : به موارد ذیل اشاره نمودتوان میدیگر راهکارهای بهبود و توسعه صنعت بیمه 

  

 یمهنهادینه کردن فرهنگ ب. 10-1
ـاه،      موجببدون شک، آشنایی با بیمه و خدمات آن در سطح ملی  ـای سـطح زنـدگی، رف افزایش سطح آگاهی و ارتق

ـتقبال نمـی   . شود میتلقی  آرامش و آسایش انسانهاست و یک ضرورت کننـد بـه عملکـرد بیمـه      اینکه مردم از بیمـه اس
 گـردد  موجب مـی ناآگاهی  این. دهد میارائه بیمه که   است تعهدات و خدماتیبابلکه به عدم آشنایی آنها  گردد، برنمی
  .بازرگانی زیاد است و آنها توان پرداخت آن را ندارند های بیمه ، مربوط به حق بیمههای هزینه نمایندای تصور  که عده

  

  عمر و زندگیهای بیمهبسط و توسعه . 10-2
رسانی  سازی و اطالع ، فرهنگهای موجود بیمه عمر نامه  عمر و زندگی از طریق اصالح قوانین و آیینهای بیمهتوسعه 

  .گران قرار گیرد  در دستور کار بیمهبایست می...  تخصصی بیمه عمر و های شرکتاندازی  و ایجاد و راه
  

   خردهای بیمهبسط و توسعه . 10-3
ـای خـرد     بیمـه مقولـه    نقش صنعت بیمه در اقتصاد ملی و در اقتصاد استان، توجه بـه               یارتقایکی از راهکارهای اصلی       3ه

ـای سـودآوری     ند با انگیزه  توان  میگر    بیمه های  شرکتاست که   درآمد مطرح    ت از افراد کم   ی که با هدف حما    باشد  می ه
  . تلقی گرددای بیمههای جدید   یکی از پایهعنوان بهد توان میهای خرد  توسعه بیمه.در این بخش فعال باشند

  

  عت بیمهگران خارجی در صن حضور بیمه. 10-4
خـارجی در بـازار اطمینـان تلقـی         گـذاری     سـرمایه گران خارجی در صنعت بیمه کشور که به منزله          حضور بیمه 

  .داخلی بینجامدگر  بیمه های شرکت کارایی در نهایتپذیری و  ابت افزایش درجه رقهد بتوان می گردد می
  

                                                 
درآمد جامعه را در برابر خطرهای خاص در ازای پرداخت مبلغی معـین               بیمه خرد عبارت است از خدمات حمایتی که اقشار کم         . 1
  . دهد متناسب با هزینه و احتمال ریسک و خطر پوشش داده شده، مورد حمایت قرار می) حق بیمه(
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  ها ای و آزادسازی تعرفه اصالح نظام تعرفه. 10-5
  . انجام گردید 1388های تعرفه صنعت بیمه در سال   بحث اجرای طرح آزادسازی نرخالبته تا حدودی

  

  بسط و توسعه فناوری اطالعات در صنعت بیمه. 10-6
   نهاد مالی بانک و بورسدومین مالی کشور در کنار أمشارکت صنعت بیمه در نظام ت -
  مههای جدید نظیر ریسک نوسانات نرخ ارز توسط صنعت بی پوشش ریسک -

  .دهد ها را افزایش می نامه بیمهها که کاهش فوق تقاضا برای  ها در چارچوب تحول تعرفه اهش حق بیمه برخی رشته
 

 بندی جمع. 11
 یکی از اجزای مهم بازارهای مالی       عنوان  به صنعت بیمه کشور     گرفت نتیجه   توان  میبندی کلی    ک جمع در ی 
 این اما ،باشد میو توسعه اقتصادی پیدا نموده و در حال رشد یند رشد اتدریج نقش و جایگاه خود را در فر     به

 با این حـال صـنعت بیمـه         .دارد ای  بیمهنیاز به توجه بیشتر مسئولین سیاستگذار        قطعطور    به  که است کندرشد  
  .الملل دارد کشور هنوز سهم ناچیزی هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی و بین

 نموده آغاز 1380 دهه در سازی خصوصی سویرا به  مورد پذیرشی   و حرکت مناسب    بازار بیمه کشور  
های این صنعت تکمیـل      سازی  خصوصی قانون اساسی نیز زنجیره      44 کلی اصل    های  سیاستو با ابالغ قانون     

ستای این  شرکت بیمه دولتی بزرگ آسیا و البرز به بخش خصوصی در را2که با واگذاری  طوری  به،گردید
 هـای   ضعف .های گسترده و افزایش سهم بخش خصوصی در بازار بیمه هستیم           سازی قانون شاهد خصوصی  

 آحاد جامعه و همچنـین ضـعف        میان مناسب در    ای  بیمه فقدان فرهنگ     از جدی صنعت بیمه در کشور ناشی     
 هـای   بیمهپایین بودن سهم    . باشد  میگر    بیمه از سوی نهادهای     ای  بیمهرسانی و بازاریابی محصوالت      در اطالع 
هـای فـراروی     از دیگـر چـالش   در بازار بیمه کـشور ... خرد، بیمه تکافل و   های  بیمه اعتبار،   های  بیمهزندگی،  

  .باشد میصنعت بیمه 
یس جمهور در خصوص تشکیل کارگروه   ئای ر   ماده 10 شاهد صدور فرمان     1386صنعت بیمه در سال     

 نهادهـای   تمـام ایی بود کـه در ایـن راسـتا          برنامه تحول در صنعت بیمه کشور به وزارت امور اقتصادی و دار           
هـای فـرارو و      شناسـی موانـع و چـالش       کشور به هماهنگی وزارت اقتصاد نسبت بـه مطالعـه، آسـیب           گر    بیمه

  .راهکارهای تحول صنعت بیمه همت گماشتندارائه همچنین 
ـابتی     البته به بهب    شاهد آزادسازی تعرفه حق بیمه از سوی بیمه مرکزی بودیم که           1388در سال    ود وضعیت رق

 ای های انحصاری در بازار بیمه، این آزادسازی تعرفه        سالم در صنعت بیمه منجر نشد بلکه با توجه به وجود قدرت           
ای  بیمـه  هـای   شـرکت ای به وجود آورد کـه نتیجـه آن متـضرر شـدن                بیمه های  شرکت میانیک رقابت مخرب    

ران و ای بیمه دولتی و خصوصی نظیر ای بیمهزرگ  بهای شرکتخصوصی و کوچکتر در بازار بوده است؛ چراکه  
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ـازار، قـدرت رقابـت تعرفـه                آسیا به  ـته و در عـوض            دلیل توانایی مالی باال و همچنین سـهم ب ـاهش داش ای را در ک
ـازار از              و کم  اند  بودهای   فاقد این قدرت رقابت تعرفه    گر    بیمه خردپای   های  شرکت کم سهم ناچیز خـود را نیـز از ب

ای و   کارایی و اثربخشی اعمال سیاست آزادسازی تعرفه یارتقاگردد برای    بنابراین پیشنهاد می  . اددست خواهند د  
 انحـصارات موجـود در      44 های گسترده و اجرای اصـل        سازی  خصوصیای، ابتدا با     های تعرفه  کاستن از نظارت  

  .نماییمبازار بیمه را شکسته و تبدیل به بازار رقابتی کرده و بعد این سیاست را اجرا 
های باالی تولیدی و همچنین نزدیک بودن  صنعت بیمه استان نیز با توجه به صنعتی بودن استان و قابلیت     

 ها قابلیت که با گاهی مردم، سهم ناچیزی در صنعت بیمه کشور داراستآبه تهران و باال بودن سطح دانش و 
ریـزی دقیـق     با یک برنامهبایست  می  مهم  این موضوع  ،لذا . استان سنخیت و سازگاری ندارد     های  توانمندیو  

مدت و یا بلندمدت بتـوانیم سـهم صـنعت            استان قرار گیرد تا در یک برنامه میان        ای  بیمهمورد توجه مسئولین    
  . درصد برسانیم2 بخشیده و شاخص ضریب نفوذ بیمه استان را به ارتقابیمه استان از کشور را 
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