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عنـوان یکـی از     بیمـه بـه   . های پیشرو در بازار سرمایه اسـت      اقتصاد کنونی جهان یکی از بخش     صنعت بیمه در    

از یک سو سـبب گـسترش رفـاه اجتمـاعی            مین امنیت و آرامش خاطر    أابزارهای کارای مدیریت ریسک و ت     
 و   آن، تولید با سرعت بیشتری رشـد نمـوده         گذاری شده و در پی     گردیده و از سوی دیگر باعث رشد سرمایه       

 )1384-1392(لکرد صنعت بیمه در بازه زمـانی  در گزارش حاضر با رویکرد ارزیابی عم      .گیرداقتصاد رونق می  
این نوشـتار از بعـد هـدف کـاربردی و دارای            .ایمانداز آینده پرداخته  به بررسی وضع موجود و تشریح چشم      

هـای جهـانی پرداختـه،    صباشد و طی آن به جایگاه عملکردی صنعت بیمـه طبـق شـاخ           ماهیت توصیفی می  
یندهای موجـود در صـنعت      ا اصالح فر  .تحلیل گردید ) 1384-1392(های صنعت بیمه در بازه زمانی       دستاورد

نهایت   قانون اساسی ذکر و در44های کلی اصل  بررسی شده، اقدامات بیمه مرکزی ایران در اجرای سیاست        
  .تبیین شده است1404انداز صنعت بیمه در افق چشم

  
  .JEL: M11, L25, L23 بندی طبقه
  .انداز چشم عملکرد، ارزیابی ایران، مرکزی بیمه :کلیدی های واژه

  
  
  

  

  
                                                            

  15/4/1392:                                تاریخ پذیرش14/2/1392: تاریخ دریافت *
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184 2   شماره های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست                    

   مقدمه.1
 بنابراین ،زندالمللی آن را رقم می    در جهان امروز رشد وتوسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین         

آینـد  مـی  بـر  المللـی جایگـاهی داشـته باشـند درصـدد         کشورها برای آنکه بتوانند در عرصـه بـین        
یافتگی خود را بهبود بخشیده و از این طریق موجب تقویـت اقتـصاد و ایفـاء                 های توسعه شاخص

  .نقش تأثیرگذاری در صحنه جهانی شوند
عنـوان یکـی از    یـافتگی از یـک سـو بـه        هـای توسـعه   عنوان یکـی از شـاخص      صنعت بیمه به  

یـت سـایر نهادهـا را پـشتیبانی         ترین نهادهای اقتـصادی مطـرح بـوده و از سـوی دیگـر فعال              عمده
ای مستمر با رویکرد مـدل  با برنامه )1384-1392(ایران در بازه زمانی .ا.بیمه مرکزی ج . نمایدمی

یندهای موازی را ادغام و جهت توسعه صنعت بیمه و بهبود           ایندهای زائد را حذف، فر    اکایزن فر 
 بررسی عملکـرد ایـن بخـش        ، بنابراین یندهای جدید تعریف نموده است    اهای کلیدی فر  شاخص

  .بسیار حائز اهمیت است
و یکـی از وجـوه مـدیریت عملکـرد           ارزیابی عملکرد یکی از وظایف اصـلی هـر سـازمان          

ی متـوازن بـه ارزیـابی       زهـای امتیـا   با اسـتفاده از روش کـارت      ) 2006(چن و همکاران    . باشدمی
ستمی تعریف شود که توسـط آن       عنوان سی  تواند به گیری عملکرد می  اندازه. اندعملکرد پرداخته 

امـروزه  ). 2009 یـی وو،  هانـگ (یابـد یـا خیـر       یابد که آیا بـه اهـدافش دسـت مـی          سازمان درمی 
ناپـذیر بـرای تحقـق اهـداف اسـتراتژیک          عنوان ضرورت اجتناب   گیری عملکرد سازمان به   اندازه
 ،عنـوان مثـال    هب. شودهای متنوعی جهت سنجش عملکرد بکار گرفته می        روش بنابراینباشد؛  می

های امتیـازی متـوازن در مراکـز آمـوزش          وو و همکاران به ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت         
  . اندعالی در تایوان پرداخته
 در تحقیقی به سنجش عملکرد مـالی بانـک پرداختنـد و بـه ایـن                 )2004 (داویس و البریت  

. یابـد لی بهبـود قابـل تـوجهی مـی        نتیجه دست یافتند که با اجرای نقشه استراتژیک، عملکـرد مـا           
هــای امتیـازی متــوازن کــه یکــی از  ســازی کــارت نتــایج پیـاده )2008 (یــی وو ودیگــرانهانـگ 

باشد را در سه بانک مقایسه کردند و بـا اسـتفاده از             های ارزیابی عملکرد می   پرکاربردترین شیوه 
 دیگری محققین به ارائـه      در تحقیق . بندی آنها پرداختند  گیری فازی به اولویت   های تصمیم روش

  . اند مدلی جهت ارزیابی آزمایشگاه تحقیقات صنعتی پرداخته
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پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی همواره مالزم بوده وبا ترمیم وضع اقتـصادی یـک کـشور،               
گـذاری موجـب پیـشرفت و نیـز بـا بهبـود        افزایش مبادالت، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه       

 ، بنابراین نمایداندازهای بزرگ کمک می   فظ ثروت ملی و تشکیل پس     وضع معیشت افراد، به ح    
انـدازی روشـن بـه بررسـی وضـعیت           با رویکرد ارزیابی عملکرد و دستیابی به چشم        مقالهدر این   

  .سازی کایزن در صنعت بیمه پرداختیمصنعت بیمه و پیاده
  

  شناسی  روش.2
 بـه یافتـه   هـای معتبـر و قابـل اطمینـان و نظـم           ر و راه  ای از قواعد، ابزا    استفاده از مجموعه   این مقاله با  

 مقالـه هدف از ایـن     . پردازد  میحل مشکالت   ها، کشف مجهوالت و دستیابی به راه      بررسی واقعیت 
منظور بهبود مستمر فرایندهای داخلـی       به) 1384-1392(بررسی عملکرد صنعت بیمه در بازه زمانی        

ای و  هـای بیمـه   های عملیاتی و شـرکت    ایران به الیه  .ا.جهای بیمه مرکزی    بازخورد فعالیت  و تسریع 
انداز که نیاز به تجدیدنظر در تعریف و مهندسی         وری و شناخت ابعادی ازچشم    همچنین ارتقاء بهره  

 مـاهیتی کـاربردی و توصـیفی دارد و بـا هـدف ارزیـابی             مقالـه ایـن   . باشـد مجدد فرایند دارنـد مـی     
 :بی به پاسخ سؤاالت زیر تدوین گردیده استسازی مراحل مدل کایزن و دستیاپیاده

  های جهانی بهبود یافته است؟ آیا جایگاه عملکردی صنعت بیمه طبق شاخص -
  صنعت بیمه در بازه زمانی مورد مطالعه چه دستاوردهایی داشته است؟ -
  اند؟  موجود در صنعت بازنگری و اصالح شدهییندهای ناکارااآیا فر -
   نفوذ بیمه چه عملکردی داشته است؟ جهت توسعه و گسترشبیمه مرکزی -
  قانون اساسی چه بوده است؟44های کلی اصل  در اجرای سیاستاقدامات بیمه مرکزی -

 چگونه است؟1404انداز صنعت بیمه در افق چشم -

جهت دستیابی به پاسخ سؤاالت فوق در مرحله اول به تبیین جایگاه عملکردی صنعت بیمه               
ی مرحلـه دوم دسـتاوردهای صـنعت بیمـه در بـازه زمـانی              های جهانی پرداختـه، طـ     طبق شاخص 

ینـدهای موجـود در صـنعت بررسـی گردیـد،           اتحلیل شد، مرحله سوم اصالح فر      )1392-1384(
مطرح شد، مرحله پنجم اقـدامات بیمـه         ایران.ا.مرحله چهارم اقدامات عملکردی بیمه مرکزی ج      
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 اساســی ذکــر و در نهایــت  قــانون44هــای کلــی اصــل ایــران در اجــرای سیاســت. ا.مرکــزی ج
 . ترسیم گردیده است1404انداز صنعت بیمه در افق چشم

  

 ها تجزیه و تحلیل داده.3
  های جهانیجایگاه عملکردی صنعت بیمه طبق شاخص. 3-1

بیمـه نیـز از   .  نموده اسـت  بسیاریسازی بازارهای جهانی به بهبود بازارهای مالی کمک         یکپارچه
  . به سرعت رشد کرده استاین قاعده مستثنی نبوده و

بیمـه تولیـدی   میـزان حـق   ری منتشر شـده اسـت،   براساس آماری که توسط مؤسسه سوئیس     
ت بیمـه کـشور   صـنع ). 2013سـیگما،  ( میلیارد دالر بوده اسـت  4600بالغ بر 2012جهان در سال  

 صـنعت   42هـای تولیـدی جهـان در رتبـه          بیمه درصدی از کل حق    18/0با سهم   ) 1391در سال   (
کـسب مقـام اول در دنیـا        . است 38آنکه رتبه کشور ترکیه در این زمینه         حال ،مه دنیا قرار دارد   بی

 52 و تداوم ایـن رشـد بـه        1390 درصد در سال     45بیمه تولیدی به میزان     بر مبنای رشد اسمی حق    
  .باشدالمللی صنعت بیمه میترین دستاوردهای بینازجمله مهم 1391درصد در سال 
این رقـم   .  دالر قرار دارد   656 دالر در برابر رقم سرانه جهان با         139 در ایران    بیمهسرانه حق 

فاصـله   چون ترکیه، عربستان، کویت، قطـر و امـارات        همبیمه کشورهایی   در مقایسه با سرانه حق    
  .قرار دارد 64ما در این مورد در رتبه  داشته و کشور

 کـشورها محاسـبه ضـریب    های بررسی وضعیت صـنعت بیمـه در  ترین شاخصیکی از مهم 
بـرای سـال     GDPبا توجه به عـدم اعـالم رقـم رسـمی            (این ضریب در ایران     . نفوذ بیمه آن است   

  . جهانی قرار دارد66 درصد است که در رتبه 2حدود )1391
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  دهم دولت پایان تا انقالب ابتدای از سرانه بیمه حق و بیمه نفوذ بضری های شاخص روند .1 نمودار

  

دهد سـهم ایـن بخـش از کـل     های زندگی در صنعت بیمه جهان نشان می  بررسی سهم بیمه  
ازکـل صـنعت    های زنـدگی که سهم بیمه حالی در  درصد است؛57صنعت بیمه در جهان حدود    

گـران  این امر حاکی از آن است که فعالیت بیمه        . باشد درصد می  8  تنها 1391بیمه ایران در سال     
  .های عمر و بازنشستگی بسیارکمرنگ استبیمههای ایرانی در زمینه

مشابه دیگر نهادهای اقتصادی کشور، در صنعت بیمه نیـز نقـش بخـش دولتـی بـسیار زیـاد                  
درصـد  4/54و ) دولتـی (  درصد بازار بیمه در اختیار شرکت بیمه ایران6/45که طوریباشد؛ به می

های اخیر بهبـود     وضعیت در سال   البته این . های بیمه خصوصی قرار دارد    دیگر در اختیار شرکت   
  .ای یافته استقابل مالحظه

 درصد بازار بیمه کشور مربوط به بیمه شـخص          5/45دهد  بررسی بازار بیمه کشور نشان می     
هـای  سـهم بیمـه    .شـود ای مربوط مـی    رشته بیمه  15 درصد دیگر به     5/54ثالث و مازاد اتومبیل و      

هـای تولیـدی صـنعت    بیمهراننده و بدنه از کل حقاتومبیل اعم از شخص ثالث و مازاد، حوادث         
هـای  البته جدیـدترین آمارهـای بـازار بیمـه کـشور در رشـته             .  درصد است  57بیمه کشور حدود    

هـای تولیـدی کـشور،کاهش      بیمههای اتومبیل از کل حق    مختلف نشان از آن دارد که سهم بیمه       
های درمان و زندگی، صـنعت      مل بیمه های بیمه شا  تدریج سهم برخی دیگر از رشته     ودر مقابل به  
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ای بـه سـمت تعـادل       های مختلف بیمه  بیمه کشور افزایش یافته وصنعت بیمه از لحاظ سهم رشته         
  .)1384-1390سالنامه آماری صنعت بیمه، (گرایش یافته است 

  

 )1384-1392( بررسی و تحلیل دستاوردهای صنعت بیمه در بازه زمانی .3-2

حـاکی از دسـتاوردهای    1391ت بیمه از ابتدای انقالب تـا پایـان سـال            بررسی آمار عملکرد صنع   
هـای  رشد در شـاخص   های قبل و روند روبه     نهم و دهم در مقایسه با دولت       های  قابل توجه دولت  

 بــه بعــد بــر مبنــای 1384بررســی عملکــرد صــنعت بیمــه از ســال . آمــاری مــورد بررســی اســت
 1392مدت تا ابتدای سال      به اهداف کالن میان    های کلیدی نشان از موفقیت در دستیابی      شاخص

 :بر این اساس. دارد

 میلیارد ریال بوده و در اولین سال فعالیت        27بیمه تولیدی صنعت بیمه در اول انقالب        حق •
 در   هزارمیلیـارد ریـال    1/131 درصدی بـه مبلـغ       609میلیارد ریال با رشد      530/21دولت نهم از    
سیس أ مجوز ت  ی این افزایش توسعه بازار بیمه، اعطا      یلدل.  رسیده است  1392ابتدای سال   

هـای  قـانون سیاسـت    های بیمه غیردولتی توسط بیمه مرکزی ایران، اجـرای مفـاد          شرکت
  .باشدای آحاد جامعه می فرهنگ بیمهی قانون اساسی و ارتقا44اصل 

  
 انقالب تا پایان دولت دهمروند مقدار و رشد حق بیمه تولیدی و صنعت بیمه کشور از ابتدای . 2نمودار 
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هـای بیمـه بـه      دهنده میزان ارائه خدمات شـرکت     خسارت پرداختی صنعت بیمه که نشان      •
 میلیـارد ریـال بـوده و بـا افـزایش            12باشد در ابتـدای انقـالب       گذاران و مشتریان می   بیمه

ه رسـید ) 1376سال  ( به کار دولت هفتم      آغاز میلیارد ریال در     994چندین برابری به مبلغ     
 و بـا  میلیـارد ریـال   535/14 از مبلـغ   1384لت نهم در سـال      در ادامه و با شروع به کار دو       . است
 امـا   ، رسیده است  1391 هزار میلیارد ریال در پایان سال        4/78 درصدی به مبلغ     439رشد  

توانـسته  ها صنعت بیمه با مدیریت ریسک و ابتکار الزم           برابر شدن خسارت   4/5 با وجود 
کـه نتیجـه آن ضـمن       ) درصد 68 تا   60بین  ( ثابت نگهدارد    اًرت را تقریب  است نسبت خسا  

  . استودهگذاران راضی نگهداشتن سهامداران و ثبات بازار سرمایه بارائه خدمات الزم به بیمه
 به  درصدی118 با رشد 1384 میلیارد ریال در سال  152/6های بیمه از  سرمایه پرداختی شرکت   •

 مجوزهـای الزم    ی عمـده آن تـسهیل اعطـا       دلیل. رسیده است  میلیارد ریال    427/13مبلغ  
باشـد  های بیمه جدید به بازار بیمه مـی ایران جهت ورود شرکت  . ا.توسط بیمه مرکزی ج   

بیمه که این امر نیز باعث ایجاد رقابت سالم و شفافیت در بازار صنعت بیمه و افزایش حق   
 . گردیده استتبع آن افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تولیدی و به

 درصـد تـا     4/54 بـه    1384 درصد در سال     8/13سهم بخش غیردولتی بازار بیمه کشور از       •
 . رسید1391پایان سال 

 نهم و دهم    های  درصد بود که در دوره دولت     2/1 معادل   1384ضریب نفوذ بیمه در سال       •
 . درصد ارتقاء یافت2به حدود 

 سـهم   یهـای بیمـه، ارتقـا     شـته هـای زنـدگی در کـل ر       صرفنظر از ناچیزبودن سـهم بیمـه       •
 درصـد در    8 و رسیدن آن بـه       1384 درصد در سال     6/6های زندگی از بازار بیمه از       بیمه

 .یکی از افتخارات صنعت بیمه کشور است1391سال 

 درصـد در سـال      7/56از)  بیمه اجباری شخص ثالث اتومبیل     بجز(های اختیاری   سهم بیمه  •
 . رسید1391 درصد تا پایان سال 5/54 به 1384

 و ازدیـاد    1384نسبت بـه سـال       )مجموع نمایندگان و کارگزاران بیمه    (رشد شبکه فروش   •
 درصـدی تعـداد     100رشد  )  درصد رشد  406( هزار نمایندگی    33نمایندگان بیمه بالغ بر     
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 کارگزاری حاکی از موفقیت صنعت بیمـه از         415کارگزاران بیمه و رسیدن آن به تعداد        
 .این نظر است

 بـه عـدد     1391در سـال    )  هیرشـمن  -برمبنای فرمول هرفینـدال   (ر در بازار بیمه     میزان انحصا 
بهبـود    درصد 29 واحد کاهش داشته و حدود       949 به میزان    1384 رسید که نسبت به سال       2340

 .یافته است

 

 یندهای موجود در صنعت ابازنگری و اصالح فر. 3-3
ی جهـت جامعیـت بخـشیدن بـه         اصالح قانون بیمه شخص ثالث وسـایل نقلیـه موتـور          . 3-3-1

 دیدگان حوادث رانندگیهای بیمه و تأمین حقوق زیانپوشش

هـای جـانی و    اشخاص ثالث که بر اثر حوادث رانندگی دچار خـسارت  تمام با اصالح این قانون   
 فرایند تـصویب در مجلـس       1387این قانون در سال     . گیرندشوند تحت پوشش قرار می    مالی می 

نامه اجرایی آن نیز در دولت بررسی و مـورد تـصویب   نمود و هشت آیینشورای اسالمی را طی  
هـای جـانی ناشـی از       ترین قوانین بیمه برای جبران خـسارت      این قانون یکی از جامع    . قرار گرفت 

 .شودحوادث رانندگی در مقایسه با کشورهای دیگر محسوب می

  
  های بدنیاصالح ساختار صندوق تأمین خسارت. 3-3-2

نامه شخص ثالث هستند، امـا      دارندگان وسایل نقلیه دارای بیمه    ه  ل بر این است که هم     اگرچه اص 
 بنابراینباشد؛ دیده از طریق شرکت بیمه قادر به دریافت خسارت بدنی نمیدر موارد نادری زیان

دیــدگان پرداخــت خــسارت بــه آنهــا از طریــق صــندوق تــأمین منظــور حمایــت از ایــن زیــان بــه
هـای بـدنی ایـن      بـا اصـالح سـاختار صـندوق تـأمین خـسارت            .شودنجام می های بدنی ا  خسارت

هـای مـشمول    های بیشتری را در تأمین خسارت     صندوق با ماهیت جدید و ساختار تازه مسئولیت       
 میلیارد ریال غرامت بـه      8300مقررات صندوق برعهده گرفته واز ابتدای فعالیت صندوق مذکور        

 نهـم و  هـای  ز حوادث رانندگی پرداخـت شـده و در دولـت    دیده ناشی ا   هزار نفر زیان   60حدود  
دیـدگان  زندانی ناشی از حوادث رانندگی شناسایی و با پرداخـت غرامـت بـه زیـان                12000دهم

  .اندآزاد شده
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  ایها و مقررات بیمهنامه آیینکثرروزرسانی و اصالح ابه. 3-3-3
ایت و راهبـری صـنعت بیمـه،        تحقق رسالت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایـران در زمینـه هـد            

گذاران و همچنین اعمال نظارت عالیه بر بازار بیمه کشور مستلزم تصویب            حمایت از حقوق بیمه   
عالی بیمه  بنابراین شورای،مقررات و در صورت لزوم اصالح ضوابط حاکم بر صنعت بیمه است      

عت بیمه کشور نقش     و مرجع تصویب مقررات صن     یرانا.ا.عنوان یکی از ارکان بیمه مرکزی ج       به
های نهـم و دهـم،    های فعالیت دولتطی سال. نمایدشدن این برنامه ایفاء می  محوری در عملیاتی  

 مورد موافقـت    7عالی بیمه و صدور   های مصوب شورای  نامه مورد تصویب یا اصالح در آیین      58
  .اصولی تأسیس شرکت بیمه صورت گرفته است

 
  یندهای الزم انمودن فردر تعریف و اجراییایران .ا. عملکرد بیمه مرکزی ج.4-3
  ونقل دریایی و هوایی کشورای حملهای بیمهاتخاذ تدابیر الزم برای مقابله با تحریم. 4-3-1

ای راطراحی و اقدامات مختلفـی را       های متنوع و گسترده   ای، برنامه های بیمه برای مقابله با تحریم   
توان به شرح زیر خالصه     ه برای مقابله با تحریم را می      نتیجه اقدامات صنعت بیم    .انجام داده است  

 :نمود

 درصدی صنعت بیمه کـشور بـه بازارهـای اتکـایی            53شده وابستگی   با تمهیدات انجام   -
نهایـت ایـن     اروپایی به صفر رسـیده اسـت؛درنتیجه تحـریم باعـث تقویـت اتکـایی داخلـی ودر                 

  . ی داخلی گردیده استاقدامات باعث کاهش خروج ارز از کشور و تقویت بازارها
هـا  ها، نفت و انرژی، کشتی    های اقتصادی کشور ازجمله هواپیمایی    یک از ظرفیت  هیچ -

 .ها بدون پوشش باقی نماندو نفتکش

 کلـوپ   13انـدآی مـالکین شـناورها کـه در انحـصار            هـای پـی   ظرفیت پوشش ریسک   -
 .  خود را تداوم دهندهای کشتیرانی بتوانند فعالیتخارجی بود در کشور ایجاد شد تا شرکت

بیمه خـالص   درصد حق1385در راستای کاهش خروج ارز از کشور الزم به ذکر است طی سال      
 باربری،کشتی، نفـت وانـرژی،     سوزی،های بیمه آتش  واگذارشده به خارج صنعت بیمه کشور در رشته       

ایـن  . ها بوده است  بیمه این رشته   درصد از مجموع حق    8/22مهندسی ومسافران عازم به خارج از کشور        
این کاهش ناشـی از اسـتفاده از ظرفیـت بـازار           .  درصد کاهش یافته است    61/2 به   1391درصد در سال    

  .باشدشده در داخل کشور میبیمه نگهداریبیمه وافزایش حق
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تقویت رویکرد نظـارت   ها جهتهای بازرگانی استان اندازی شورای هماهنگی بیمه   راه. 4-3-2
   مستمرمیدانی و بازدید

هـا یکـی از     های اجرایی در سطح استان    منظور برقراری ارتباط بیشتر بین صنعت بیمه و دستگاه         به
عنـوان رئـیس شـورای همـاهنگی      کل بیمه مرکزی بـه     رئیس سویای از   های بیمه مدیران شرکت 

انتخاب گردید تا زمینه ارتبـاط بـا اسـتانداران، مـدیران کـل دادگـستری و                  صنعت بیمه در استان   
هـای کـشور کارشـناس    هـا وشهرسـتان   اسـتان تمامنظر به اینکه در     . قضات کشور را فراهم نماید    

ای متخصص و متبحروجود ندارد، چنانچه قاضی نیاز به کارشـناس داشـته باشـد ایـن شـورا                   بیمه
همچنین این شـورا زمینـه      . دهدهای الزم را برای حضورکارشناس متخصص انجام می       هماهنگی

 استان، پزشکی قانونی، مدیریت ریسک، نظارت بر شبکه فروش و ارتباط مناسب ارتباط با پلیس
  .نمایدها را نیز فراهم میشرکت

  
  های بیمه فعال گذاران شرکتاجرای طرح سنجش رضایت بیمه. 4-3-3
مـداری و ارتقـاء رضـایت       گـذاران و تـرویج فرهنـگ مـشتری        منظور حمایـت از حقـوق بیمـه        به

گذاران طراحی و انجام شده است تـا        ای، طرح سنجش رضایت بیمه    ت بیمه گذاران از خدما  بیمه
هـای سراسـر کـشور      ای در سـطح شـرکت و اسـتان        گذاران از خـدمات بیمـه     میزان رضایت بیمه  

  . های بیمه در جلب رضایت مشتری افزایش یابدگیری شود و رقابت بین شرکتاندازه
 
  طبیعیتهیه الیحه تأسیس صندوق بیمه حوادث . 4-3-4

ساله حوادث متنوع و متعدد از قبیل سیل و زلزلـه، منـاطق مختلـف را بـا خـسارات                     در ایران همه  
دلیل تنوع و تکثر حوادث طبیعی و شدت ایـن خـسارات کـشور در                سازد و به  گسترده مواجه می  

گفته که راه جبرانی هم برای آن در نظر خسارات پیش. رده کشورهای پرحادثه قرار گرفته است
 بـه صـورت     ،شود و تنها اندکی از خسارات     دیدگان تحمیل می  فته نشده است همواره بر زیان     گر

مین منابع مالی خسارات أروش غالب برای ت  . گیردتسهیالت بانکی، تحت پوشش دولت قرار می      
توان به یک گروه واگـذار کـرد و نـه     حوادث طبیعی به دلیل ماهیت این نوع خسارات که نه می          

های حمایتی و دیدگان، دولت، بیمه، سازمانی آن را جبران کرد این است که زیانهاتمام هزینه
. طور مشترک در جبران خسارات حـوادث طبیعـی سـهیم شـوند             های داخلی و خارجی به    کمک
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مین منابع مالی خسارات حـوادث      أسیس صندوق بیمه همگانى حوادث طبیعى با هدف ت        أالیحه ت 
ایـران بـه تـصویب      . ا.دیدگان که به پیشنهاد بیمـه مرکـزی ج        طبیعی و جبران صدمات مالی زیان     

 بـرای طـی تـشریفات قـانونی تقـدیم           جمهـور  رئـیس  رسیده است از سـوی    ت محترم وزیران    أهی
  . است  شدهمجلس

  
  صدور پروانه فعالیت برای مؤسسات بیمه جدید و شبکه فروش جهت توسعه صنعت بیمه. 4-3-5

 27 دهه فعالیـت صـنعت بیمـه در کـشورمان از یـک شـرکت بیمـه دولتـی بـه                   8نگاهی به تقریباً    
 نشان ازروند روبه توسعه صنعت بیمه در        1391وصی در پایان سال     شرکت بیمه غیردولتی و خص    

  .باشدکشورمان می
 شرکت بیمه تجاری    27در حال حاضر صنعت بیمه کشور متشکل از یک نهاد حاکمیتی و             

در سراسـر کـشور اسـت کـه بیمـه           ) 1383 درصد رشد نـسبت بـه پایـان سـال            110( شعبه   861با  
توسـعه  . نمایـد اد حاکمیتی بازار بیمه کـشور را ایفـا مـی          مرکزی جمهوری اسالمی ایران نقش نه     

و ازدیـاد نماینـدگان   )  درصد رشد80( شرکت 27های بیمه به   بازار بیمه با افزایش تعداد شرکت     
 درصدی تعداد کارگزاران بیمـه و       100، رشد   ) درصد رشد  406( هزار نمایندگی    33بیمه بالغ بر    

 175ای و رسـیدن بـه تعـداد          ارزیابان خسارت بیمه    کارگزاری، تشکیل  415رسیدن آن به تعداد     
هـای فعالیـت    ترین دستاوردهای صنعت بیمه طـی سـال       جمله مهم  توان از ارزیاب خسارت را می   

  . نهم و دهم برشمردهای دولت
  

  ای در دو مرحله بندی مؤسسات بیمهرتبه. 4-3-6
تر شدن بازار بیمه    منظور حرکت به سوی رقابتی     در اجرای تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه و به        

. های بیمه به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران واگذار گردید         بندی شرکت کشور وظیفه رتبه  
هـای  بندی شرکت  مورد شاخص مالی و نیروی انسانی و فنی برای رتبه          40ین منظور قریب به     ابه  

گـر مناسـب    وند تا از این طریـق انتخـاب بیمـه         شبندی می های بیمه رتبه  بیمه تعیین و کلیه شرکت    
  . گذاران تسهیل گرددتوسط بیمه
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منظـور نظـارت     طراحی و استقرار سامانه یکپارچه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه بـه           . 4-3-7
  آنالین و هوشمند بر فعالیت مؤسسات بیمه 

امانه نظـارت و    یکی از بسترهای ضروری برای نظارت مـؤثر در صـنعت بیمـه کـشور، ایجـاد سـ                  
 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 1390در سال. بوده است) سنهاب(هدایت الکترونیکی بیمه 

شـده در آن، مجموعـه      انداز سـازمان و اهـداف تعیـین       با درنظرگرفتن اسناد باالدستی، سند چشم     
تظـار  شـده و حـصول نتـایج مـورد ان         های خود را متمرکز بر تحقق اهداف تعیـین        عملیات و اقدام  

) سـنهاب (ترین اقدامات، تهیه طرح سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمـه           یکی از مهم  . نمود
های گری شرکت  از آن کلیه عملیات از گردآوری اطالعات عملیات بیمه         پیشازآنجاکه  . است

 صـورت  Officeافزارهـای   صورت دستی و با استفاده از نرم بیمه تا تهیه و صدور صورتحساب به      
ــی ــذیرفت، م ــابراینپ ــرکت   بن ــای ش ــانیزه بردروه ــت مک ــش دریاف ــدور    بخ ــه و ص ــای بیم ه

سـازی و عملیـاتی قـرار داده    های اتکایی اجباری در اولویت نخست طراحی، پیـاده       صورتحساب
قابل ذیل اندازی شده و در پورتال بیمه مرکزی به آدرس اکنون این سیستم طراحی و راههم. شد

 1.دسترس است

های بیمـه بـود کـه       های اطالعاتی شرکت  بانک م، هدف دسترسی مستقیم به    در اولویت دو  
این . گرفت بانک اطالعاتی مختلف مورد تحلیل، بررسی و شناسایی قرارمی24بایست حدود می

 به تحقق پیوست و سامانه ذیربط توسط وزیـر محتـرم امـور    1391 ابتدای سال ههمهم در شش ما   
از اهداف سامانه سنهاب در بخش      . بیمه مرکزی رونمایی شد   اقتصادی و دارایی در جلسه مجمع       

سـرویس ثبـت احـوال از طریـق         مرتبط به هدایت، ایجاد امکان احراز هویت افراد از طریـق وب           
نامـه جهـت برقـراری ارتبـاط اطالعـاتی بیمـه مرکـزی بـا              ه که تفاهم  دمرکز داده بیمه مرکزی بو    

  .ین پروژه رونمایی خواهد شدزودی اسازمان ثبت احوال منعقد شده است و به
ایران با بانک   . ا.ترین اقدامات، اتصال بانک اطالعات بیمه مرکزی ج        یکی از مهم   ،عالوه به

سرویس تبادل اطالعات بین این دو بانک انجام        صورت آنالین و وب    نیروی انتظامی است که به    
هـا و نمـرات منفـی    کـی هـای صـادره و کرو   اطالعات کارت خودرو، گواهینامه    ویژهشود؛ به می

همچنین امکان استعالم . رانندگان برای ارزیابی ریسک در دسترس صنعت بیمه قرار گرفته است       

                                                            
1. www.Ceninsur.ir 
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های صادره از طریق ارسال پیام کوتاه برای آحاد مردم در پروژه سـنهاب فـراهم                نامهصحت بیمه 
  .شده است

  
  ای جدید توسعه و ترویج محصوالت بیمه. 4-3-8
 آن، ای جدیـد و استانداردسـازی     رزیابی و اظهارنظر در مورد محصوالت بیمه      منظور سهولت ا   به

های بیمـه   شرکت به اجرا برای ایبخشنامه طی جدید ایبیمه محصوالت عرضه و تدوین ضوابط
  ای جدیــد،پـس از صــدور بخـشنامه ضـوابط تـدوین و عرضــه محـصوالت بیمـه      . ابـالغ گردیـد  

 .اندایران مجوز صدور دریافت نموده.ا. جای از بیمه مرکزی محصول جدید بیمه32

  
  کاهش تدریجی اتکایی اجباری . 4-3-9

 ، کـاهش )1390گزیده قانون برنامه پنجم توسعه،  ( قانون برنامه پنجم توسعه)114(به استناد ماده    
تهیـه بـسته    . تدریجی اتکایی اجباری تکلیف دیگری است که برعهـده بیمـه مرکـزی قـرار دارد               

 درصـد کـاهش در    10کاهش درصد بیمه اتکـایی اجبـاری کـه منجـر بـه ابـالغ                پیشنهادی برای   
 1392همچنین از ابتدای سـال      .  شده است  1391از ابتدای سال    )  واحد 5معادل  (های زندگی بیمه

 واحـد کـاهش اتکـایی       5هـای غیرزنـدگی نیـز        واحد و در بیمـه     5های زندگی   مقرر شد در بیمه   
 و   درصـد  40هـای زنـدگی     های اتکایی اجباری بیمـه    هم بیمه ترتیب س به این . اجباری اعمال شود  

  . شده است درصد20های غیرزندگی سهم بیمه
 
  های بیمهافزایش حداقل سرمایه شرکت. 4-3-10
سـازی مؤسـسات بیمـه و       سـازی و تخصـصی    هـای بیمـه، شـفاف     منظور ایجاد تنوع در شـرکت      به

های بیمـه   ران حداقل سرمایه شرکت   ت محترم وزی  أافزایش توان نگهداری ریسک با تصویب هی      
ای واسـتقرار نظـام     برای اصـالح وتقویـت نظـام نظـارت تعرفـه           .افزایشی قابل توجهی یافته است    

عالی بیمه اقداماتی به شرح زیر صـورت گرفتـه          نظارت مالی با تصویب مقررات الزم در شورای       
 :است

  بیمه غیرزندگی مستقیمهای بیمه رشتهنامه ضوابط نحوه تعیین میزان حقتصویب آیین -

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            13 / 20

http://qjfep.ir/article-1-35-fa.html


196 2   شماره های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست                    

هـای  های بیمه موظفند ضمن معرفی مدیران واجد صالحیت در رشـته  نامه، شرکت طبق این آیین  
ییـد  أهـای مختلـف را پـس از ت        ییدیه بیمه مرکزی، مبانی تعیین نـرخ رشـته        أمختلف جهت اخذ ت   

مـشاهده  کمیته فنی خود برای بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ارسال نمایند که در صورت               
ضـمن  . های غیرفنی حسب مورد با مدیر فنی ذیربط و مسئولین شرکت برخورد خواهد شـد              نرخ

آنکه نتیجه نرخ غیرفنی در هر رشته در ضریب خسارت آن رشـته نمایـان شـده و بـرای ضـریب            
با تصویب . بینی شده استنامه پیشخسارت باالتر از حد مشخصی نیز برخورد الزم در این آیین       

گـران، تعیـین    نامه آکچوئران رسمی بیمه نقش جدی در فرایند ارزیـابی تعهـدات بیمـه             این آیین 
  . ای خواهند داشتهای فنی محصوالت بیمهذخیره ریاضی مورد نیاز، تعیین توانگری مالی و تعیین نرخ

  نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه تصویب آیین -
ییـد  أبایست نسبت تـوانگری خـود را محاسـبه و پـس از ت             ای بیمه می  هنامه شرکت طبق این آیین  

های نوعی دارایی  این نسبت به  . مدیره و اظهارنظر حسابرس برای بیمه مرکزی ارسال نمایند        تأهی
نماید که در صورت فزونـی آن از        شده از سوی شرکت مقایسه می     شرکت را با تعهدات پذیرفته    

هـای بـا نـسبت       برای شـرکت   امانگری مالی شرکت است؛      درصد نشانه وضعیت مناسب توا     100
بایـست  نامه تعریـف شـده و شـرکت مـی     درصد، سطوح مختلفی در آیین100توانگری کمتر از   

 سال 3شده نسبت به ترمیم وضعیت مالی یا افزایش سرمایه خود طی یک تا        بندیطی برنامه زمان  
بـار در سـال جـاری و بـا توجـه بـه مکاتبـات و         نخستیننامه فوق برای    با اجرای آیین  . اقدام نماید 

 درصـد اسـت عمـدتاً در        100هایی که نسبت توانگری آنـان زیـر         جلسات برگزارشده با شرکت   
  .صدد افزایش سرمایه یا ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی خود هستند

  نامه تعیین صالحیت اکچوئر رسمی بیمه تصویب آیین -
نمایـد، اسـتقرار    ای کمک می  لی به جای نظارت تعرفه    اقدام دیگری که به تحقق نظارت ما      

صـدور مجـوز فعالیـت      . نظام اکچوئری در صنعت بیمه است که مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت               
واجـد صـالحیت در قالـب اشـخاص حقیقـی و مؤسـسات حقـوقی                ) محاسبان فنی (اکچوئرهای  

 بیمه رسیده و اجرایـی خواهـد        عالییید شورای أنامه آن به ت   ازجمله اقداماتی است که اخیراً آیین     
ضمن آنکه در کشورهای پیشرو در امر بیمه این اشـخاص نقـش جـدی در فراینـد ارزیـابی                    . شد
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هـای فنـی   گران، تعیین ذخیره ریاضی مورد نیاز، تعیین توانگری مالی و تعیـین نـرخ             تعهدات بیمه 
 .ای دارندمحصوالت بیمه

  شدگان و صاحبان حقوق آنها بیمهگذاران،نامه حمایت از حقوق بیمهتصویب آیین -
شدگان و صاحبان حقوق آنهـا در راسـتای         گذاران، بیمه نامه حمایت از حقوق بیمه    همچنین آیین 

ای و شیوه عرضه تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه و افزایش آگاهی عمومی از خدمات بیمه          
نامـه بـه    بل و بعـد از صـدور بیمـه        موقع ق گران به ارائه اطالعات کامل، درست و به       آن، الزام بیمه  

گران به تسهیل فرایند بررسی و پرداخت خسارت و رسیدگی به شکایات            گذاران، الزام بیمه  بیمه
قـانون تأسـیس بیمـه      ) 17( مـاده    "5"و بنـد    ) 1(عالی بیمه با استناد به مـاده        ای توسط شورای  بیمه

نمـودن حقـوق    نامـه شـفاف   آیینهدف از تدوین این     . گری تصویب گردید  مرکزی ایران و بیمه   
گــذاران و نمــودن بیمــهگــر، تــسهیل در بررســی و پرداخــت خــسارت، آگــاهگــذار و بیمــهبیمــه
  .شدگان و صاحبان حقوق آنان به حقوق خود و درنهایت افزایش اعتماد مردم به صنعت بیمه استبیمه

  
   قانون اساسی در صنعت بیمه کشور44های کلی اصل  اجرای سیاست.5-3
ای و ایجـاد  های بیمـه منظور توانمندسازی بخش خصوصی و ساماندهی ورود به عرصه فعالیت        هب

شـده بـه   ترین اقدامات انجـام    دولت در صنعت بیمه مهم     -بسترهای الزم برای تحقق ساختار بازار     
  :شرح زیر است

  
  رو دانا ازطریق بورس اوراق بهادا واگذاری سه شرکت بیمه دولتی البرز، آسیا. 5-3-1

های بیمه دولتـی البرز،آسـیا و دانـا بـه بخـش غیردولتـی از                 درصد از سهام شرکت    80واگذاری  
 شرکت بیمه دولتی در بورس اوراق بهادار، صنعت         3طریق صدور مجوزهای الزم برای پذیرش       

در این راسـتا نیـز اقـدامات زیـر          . سازی تبدیل نمود  بیمه را به یکی از صنایع پیشرو در خصوصی        
 :فتصورت پذیر

هـای فـوق بـا      مدیره و مـدیران فنـی شـرکت       تطبیق شرایط مدیران عامل، اعضای هیئت      -
  انون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتیمقررات و ق

   شرکت فوق3 سرمایه الزم درباره اصالح نصاب تملک سهام و اساسنامه و حداقل -
  ده سهام بیمه دانا به سهام عدالتاختصاص بازمان -
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ولتی البرز، دانا و آسیا به بخش خصوصی تنها شرکت دولتـی فعـال               شرکت بیمه د   3با واگذاری   
هـای کلـی   در بازار بیمه کشور بیمه ایران است که ادامه فعالیت ایـن شـرکت در قـانون سیاسـت        

  .)1388-1389 بیمه ایران،(  قانون اساسی تصریح شده است44اصل 
 
  شرکت سهامی بیمه ایران لغو انحصار. 5-3-2
 قابت در صنعت بیمه وکاهش انحصار، براساس مصوبه مجلس شورای اسالمیمنظور افزایش ر به

صورت انحصاری با شـرکت سـهامی بیمـه ایـران در طـول               های اجرایی به  های دستگاه انجام بیمه 
  . االثر شد های اجرای برنامه ملغیسال

 
ی گـذار لغو ممنوعیت ایجاد نمایندگی، شعبه مؤسسات بیمه خـارجی وجـذب سـرمایه            . 5-3-3

  های بیمه در بازار بیمه کشورخارجی جهت مشارکت در تأسیس شرکت
های خارجی برای گسترش صـنعت بیمـه و         ها بحث و بررسی درخصوص ورود بیمه      پس از سال  

المللی در صنعت بیمه سرانجام نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی در بررسـی              توسعه روابط بین  
این الیحـه مـشارکت     ) 113(های بازرگانی در ماده     همواد الیحه برنامه پنجم توسعه در بخش بیم       

نماینـدگان مجلـس    . های بیمه تجاری داخلی را مجاز اعـالم نمودنـد         های خارجی با شرکت   بیمه
هـای  ای اعالم نمودند مشارکت شرکت    ایران در مصوبه  .ا.ضمن تصویب پیشنهاد بیمه مرکزی ج     

منظـور ایجـاد      بخـش غیردولتـی بـه      های بیمه تجـاری داخلـی بـا اولویـت         بیمه خارجی با شرکت   
هـای بیمـه    شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایـران، جـذب سـرمایه خـارجی از سـوی شـرکت                 

 . های بیمه بازرگانی خارجی مجاز استداخلی همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت
  
  1404انداز صنعت بیمه در افق چشم. 6-3

هـای   تبلـور اهـداف و آرمـان       1404المی ایران در افـق      انداز صنعت بیمه جمهوری اس    سند چشم 
برنامـه  . هـای بازرگـانی کـشور اسـت       ساله جمهوری اسالمی ایران در بخـش بیمـه        20انداز  چشم

ای ریاست محترم جمهور تدوین و در سال ماده10 تحول در صنعت بیمه کشور در اجرای فرمان
ز اجرای برنامه تحول در صنعت بیمه    سال ا  4پس از گذشت حدود     . ابالغ شد ) دولت نهم (1387

گانـه ابالغـی ریاسـت محتـرم        دههـای   گیـری کشور، لزوم ارزیابی عملکرد برنامه در قبال جهت       
جمهور، برنامه پنجم توسعه و همچنین توجه بـه تحـوالت اخیـر در صـنعت بیمـه و لـزوم ایجـاد                       
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صی کشور، مدیریت   های دولتی و خصو   مدت در کارکرد بیمه   مدت و میان  تغییرات جدی کوتاه  
عالی بیمه مرکزی را بر آن داشت تا برنامـه تحـول در صـنعت بیمـه کـشور را بـازنگری و سـند                         

عنـوان جـایگزین     به) دولت دهم (1391 را تدوین و در سال       1404انداز صنعت بیمه در افق      چشم
هـا و   رحها و طـ   در این سند سعی گردید راهبردها، سیاست      . برنامه تحول صنعت بیمه ابالغ نماید     

های اجرایی برنامه به نحوی اصالح شود که ضمن تقویت نقاط قوت برنامـه و رفـع نقـاط                   پروژه
گانـه ابالغـی و برنامـه       10شده در محورهـای     های تعیین گیریضعف آن، تطابق الزم را با جهت      

های زیر و بـا اتخـاذ رویکـردی         این سند براساس اصول و ارزش      .پنجم توسعه کشور داشته باشد    
  :تراتژیک تدوین شده استاس

  ایران. ا.ساله ج20انداز حرکت در مسیر تحقق چشم -
   قانون اساسی44های کلی اصل حرکت در مسیر سیاست -
  مه توسعه در ارتباط با صنعت بیمهحرکت در مسیر تحقق مفاد قوانین برنا -

  
  مأموریت صنعت بیمه. 4

های فعالیت تولیدی در عرصه فعالیتای کشور و اصول مربوط به       براساس قوانین و مقررات بیمه    
تولیـد و عرضـه اطمینـان بـرای چرخـه           ریت صنعت بیمه کشور عبـارت اسـت از          اقتصادی، مأمو 

های کشاورزی، صنعتی و خدماتی کشور و جریان زندگی آحـاد     های اقتصادی در بخش   فعالیت
  .ایدارجانبه، مکفی و پصورتی همهمردم با حداکثر کیفیت و قیمت متناسب با آن به

  
  انداز صنعت بیمه چشم. 5

سـاله ایـران    20انداز  انداز صنعت بیمه در افق چشم     گانه مزبور، چشم  با مدنظر قراردادن اصول سه    
  : عبارت است از

محـور، پایـدار، سـالم و        صنعتی است اقتصادی، عـدالت     1404ایران درافق    صنعت بیمه  -
ده با جامعه که اطمینان را برای روند طبیعـی          شای و عجین  قابل اعتماد، برخوردار از اخالق حرفه     

کـشور  ) کشاورزی، صنعتی و خـدماتی    (های اقتصادی   زندگی آحاد مردم ایران و چرخه فعالیت      
جانبـه تـأمین نمـوده و        مدار و با کمترین هزینه و به شـکلی همـه          ای آسان، سریع، مشتری   به شیوه 

 هگـران منطقـ   ه اول صنعت بیمه بین بیمه     الملل در جایگا  ضمن تعامل سازنده و مؤثر در سطح بین       
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200 2   شماره های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست                    

 قـرار دارد  ) شامل آسـیای میانـه، قفقـاز، خاورمیانـه و کـشورهای همـسایه             (آسیای جنوب غربی    
 .)1388برنامه تحول صنعت بیمه کشور، (

 

  1404انداز صنعت بیمه در افق اهداف کالن چشم. 6
 اهداف کالن صنعت    1404 افق   انداز صنعت بیمه کشور در    منظور موفقیت در دستیابی به چشم      به

  :بیمه به شرح زیرخواهد بود
از، شامل آسیای میانه، قفقـ    (کسب مقام اول در صنعت بیمه منطقه آسیای جنوب غربی            -

  )خاورمیانه و کشورهای همسایه
 ری و رقابتی برای صنعت بیمه کشورتحقق شرایط تجا -

ای در پوشـش بیمـه    ای و تعـادل     های پایین درآمدی از خـدمات بیمـه       مندی دهک بهره -
 مناطق مختلف کشور

 های اقتـصادی و مـشتریان خـارجی    ای به خانوارها، بنگاه   جانبه بیمه عرضه خدمات همه   -
 مدار و ارزانصورت آسان، سریع، مشتری به

 اد عمومی نسبت به صنعت بیمه کشور اعتمءارتقا -

 سالمی ایران بیمه مرکزی جمهوری ا نظارت در صنعت بیمه کشور با تقویت نظارتءارتقا -

  های اقتصادی کشور بیمه از ظرفیتبرداری مناسب صنعتبهره -
  اتکایی واگذاری با خارج از کشورهای اتکایی قبولی وتوازن بیمه -

 های ملیتقویت جایگاه صنعت بیمه در حفظ سرمایه -
 
 )1391-1394(انداز صنعت بیمه برای دوره های چشمراهبرد. 7

ر گرفتـه شـده بـرای صـنعت بیمـه کـشور و بـا توجـه بـه اصـول                      با توجه به اهداف کالن در نظـ       
منظور طی مسیر تحول در صـنعت بیمـه کـشور            ای که ذکر شد، راهبردهای متناظر زیر به       گانهسه

انـداز    سـند چـشم    (ساله ایران مدنظر خواهـد بـود      20انداز  چشم )1391-1394(برای دوره زمانی    
  :)1391صنعت بیمه ایران، 
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  گ بیمهعه فرهنتوس :راهبرد اول
  های زندگیای با تمرکز بر بیمه افزایش تنوع و توسعه محصوالت بیمه:راهبرد دوم
  قویت رقابت در بازار بیمه اتکایی ت:راهبرد سوم

  تنظیم استقرار نظام نوین نظارت هوشمند، نهادینه و خود:راهبرد چهارم
  ای در سطح منطقه و جهان گسترش همکاری بیمه:راهبرد پنجم

  گران خارجی در بازار بیمه تسهیل حضور بیمه:هبرد ششمرا
   بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران استقرار نظام مدیریت ریسک در مؤسسات بیمه و:راهبرد هفتم
  )Core Insuranceاندازی طراحی وراه(ای اندازی سامانه یکپارچه بیمه طراحی و راه:راهبرد هشتم
  های ملیهای وارده به سرمایهیمه در جبران خسارت ارتقاء سهم صنعت ب:راهبرد نهم

  
  گیرینتیجه. 8

 نهم و دهـم بـا همـت مـدیران و کارشناسـان            های  بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در دولت      
های علمی و عملی و اتخاذ تمهیدات کارشناسـانه و رویکـرد فرهنگـی            صنعت بیمه با ارائه روش    

یافتـه را   های زندگی در ایـران بـا کـشورهای توسـعه          وذ بیمه دار ضریب نف  اکوشیدند تا فاصله معن   
هـای  های زندگی را در راستای افزایش سطح رفاه عمومی که یکـی از مؤلفـه     کمتر نموده و بیمه   

  .مهم امید به آینده است توسعه و تعمیم دهند
های مـالی، ایجـاد واحـد حـسابرسی         سازی صورت ها، شفاف بندی شرکت  رتبه ،طورکلیبه
هـای ذیـربط و نهادهـای ذینفـع و          ها، تعامل گسترده با دسـتگاه     گذاریی، ساماندهی سرمایه  داخل

مجلس شورای اسالمی و ارتباط تنگاتنگ بـا راهنمـایی و راننـدگی از دسـتاوردهای مهـم بیمـه                    
  .رودشمار میهای اخیر بهایران در سال. ا.مرکزی ج

ــازنگری و اصــالح فر  ــا ب ــدهای ناکــارایابیمــه مرکــزی ب  موجــود در صــنعت و ایجــاد  ین
های جهانی را   های کلیدی جدید توانسته جایگاه عملکردی صنعت بیمه طبق شاخص         زیرساخت

 قـانون اساسـی از      44هـای کلـی اصـل       همچنین اقدامات مؤثری در اجرای سیاست      .ارتقاء بخشد 
افـزایش  دانـا ازطریـق بـورس اوراق بهـادار،         و  شرکت بیمه دولتی البـرز، آسـیا       3قبیل واگذاری   

های بیمه، لغو انحصارشرکت سـهامی بیمـه ایـران، لغـو ممنوعیـت ایجـاد                حداقل سرمایه شرکت  
گـذاری خـارجی جهـت مـشارکت در      نمایندگی، شعبه مؤسسات بیمه خارجی وجـذب سـرمایه        
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202 2   شماره های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست                    

دار نفـوذ بیمـه     اهای بیمه در بازار بیمه کشور انجام داده است که باعث توسـعه معنـ              تأسیس شرکت 
 با مدیریت ریسک سـبب گردیـد عـالوه بـر          در نهایت  . گردیده است  )1391-1394(های  طی سال 
از ایـن    مین گـردد و   أای نیز ت  های بیمه گذاران، منافع سهامداران شرکت   ثر به بیمه  ؤرسانی م خدمات

  .رهگذر موجبات تقویت صنعت و توسعه خدمت بیشتر برای مردم عزیز کشورمان فراهم شود
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