
 1صنعت بیمه در این برهه از زمان« ؟کرد چه باید»

 حسین عبده تبریزی

 

ر دو  رمایهبازار سها، بانکبارها آزمون شده است. در کشوری که  مالی هایبازار ی رشد اقتصادی و عمقرابطه .1

سه بازار، ی این رغم رابطهبهادی نیز باالتر است. عملکرد بهتری دارند، نرخ رشد اقتص هاتر بیمهی پایینمرتبه

. طلبندرشد می شرایط متفاوتی برایدر عین حال کنند و ی اقتصادی بازی میها نقش متفاوتی در توسعهبیمه

ترکیب بهتری از ی ( پاگیر2و  گذاریارتقا و بهبود فضای سرمایه( 1عبارت است از:  ی ملینقش بیمه در توسعه

 .غیبت ابزارهای مدیریت ریسک در دسترس نبودندکه در در اقتصاد ها فعالیت

الصه، خبه طور  . پسدهای زندگانی نقش باالتری در رشد دارنبیمه ،یافته و ثروتمندترالبته در کشورهای توسعه

مه و وه، بیاست. به عال ی مثبت بین رشد صنعت بیمه و رشد اقتصادرابطهتجربی حاکی از ی مطالعات همه

 اند.یگراند و برای این رشد الزم و ملزومبانکداری مکمل یکد

منطقی و  نرخ تورم( 2؛ ی در حال رشددرآمدهای سرانه( 1عبارتند از  های اصلی رشد صنعت بیمهمحرکه .2

 تعمیق مالی( 3؛ و متناسب

 اند.متأسفانه در شرایط جاری کشور هر سه محرکه در اقتصاد ایران غایب

( 1که دور از دسترس نیروی انسانی ایران نیست:  شناخته شده استباحثی در این رشته مهای علمی پایه واقعیت .3

مبتنی  Actuarialسنجی یا حسابات بیمه( دانش 3قانون اعداد بزرگ و ( اطالع از 2 ؛ی احتماالتدانش نظریه

                                                           
که از روی نوار استخراج شده  1396ماه دی 24ی کوثر، هتل سیمرغ تهران، شرکت بیمهی مدیریت ریسک و بیمه، . متن سخنرانی در چهارمین همایش سالیانه 1

 است.



های موردنیاز دادهتأمین و درست سنجی حسابات بیمهانجام های بیمه با چالش .های آمپریک مربوطبر پژوهش

گذاری وجوهی سرمایهکارا برای ی بعدی تشکیل سبد یا پرتفوی مسئله .شودمیبرای آن محاسبات پاسخ داده 

ی های بیمه در بازارهای مالی به مثابهشرکتاین به معنای مشارکت  .هاستاست که موقتاً در اختیار بیمه

نظری موضوعات مرتبط با بیمه، د دارد. بنابراین، از نظر دانش این دانش نیز در ایران وجو های مالی است.واسطه

 کشور با چالشی مواجه نیست.

ها ، و چگونه باید این چالشاستدر کشور ما در چه سطحی های صنعت بیمه با این مقدمات باید دید که چالش .4

فرصت خواهم داشتم که  نیم ساعتاز زمانی که دریافتم  ای چون ایران سامان داد.را در کشور درحال توسعه

 برای ارائه کار کردم. موضوعاتی چون  موضوعات مختلف، روی خدمت شما باشم

 Securitization  در صنعت بیمه اوراق بهادارسازییا 

 ابزارهای مالی برای پوشش ریسک 

 در صنعت بیمه بررسی ریسک عملیاتی 

 های بیمهریسک سیاسی خود شرکت 

  ریسک مقام ناظرRegulator ی مرکزییا بیمه 

 های بیمه در جهان سومویژگی 

 ذخیره فنی تکمیلی، ی برگشتیذخایر فنی حق بیمه، ذخایر فنی حق بیمهچون انواع ذخایر ی و نیز رابطه ،

با ریسک و  ی فنی مشارکتذخیرهو  ذخایر فنی خسارات طبیعی، ی فنی ریاضیذخیره، خسارات معوق

به جای موضوعات باال، ، مقدماتینهایتاً تصمیم گرفتم هر چند البته،  های بیمه.گذاری شرکتسبد سرمایه

 های صنعت بیمه صحبت کنم.  در مورد چالش



 ،ط دشوار امروزیدر شرابه این بپردازیم که صنعت بیمه در رشد اقتصادی تأثیر دارد، شاید بهتر باشد چون 

 را باید دنبال کنیم؟ هاییچه سیاستو بکنیم؟ چه باید ؟ در این صنعت چیستوضعمان 

 وضعمان چیست؟ .5

سال گذشته بسیار نازل بوده و عمالً درآمد سرانه رشدی نداشته  39در رشد اقتصادی نرخ  -

های ی نرخبودن همهبیانگر کاهشی تا امروز 86از سال اقتصادی نمودارهای است. به عالوه، 

اصالح مناسبی  هنتوانستکردن این روندهای کاهشی، رشد است و دولت یازدهم ضمن متوقف

 به عمل آورد، و دولت دوازدهم نیز در تالش است. 

ها را چه ی آنهای عمدهدارند، و روشن نیست که زیان های گستردهگرفتاری ی ایرانهابانک -

 کسی باید بپردازد؛ قطعاً دولت چنین امکانی را ندارد.

 برو هستند.های عمده رونیز با کسریها بازنشستگی -

              :از شرایط نامناسب این نهادهای مالی استهایی دارند که حاکی خود ویژگیها بیمه -

  کوچک استها بیمهحجم بازار. 

 های درستی بین خسارتهای دریافتی بهدهند. حق بیمهمیهای بیمه زیان بزرگی از شرکتوبیش بخش کم

 شود. دوره و ذخایر آتیه تقسیم نمی

های مالی بدون ذخایر کافی؛ توزیع سود موهوم؛ آرایش صورت» ی مرکزی،رئیس قبلی بیمه، به قول آقای امین

 «ی کشور است.های صنعت بیمهو ... از ویژگی ها بدون ذخایر کافیاحتساب هزینه

  کوچک استبسیار مسؤولیت هنوز های بیمهها مثل بعضی بیمهبازار. 

 هم بسیار بازار کوچکی دارد.ی زندگانی بیمه 



 ی اتکایی بیمه ارتباط(Re) المللی مناسب نیست.فضای بین ، چرا کهشودتر میبا خارج ضعیف 

 بخش بزرگی از بازار است.های اجباری بیمه 

 شده گذار هم ظلم به بیمهمشکل وجود دارد: هر دو طرف در معنی که بدینای کیفیت نازل محصوالت بیمه

شود. شده و در موارد زیادی به آنها اجحاف می گربه بیمهو هم ظلم شود و بعضی خسارات پرداخت نمی

 هاست.نامهبودن سطح کیفی بیمهها به دلیل نازلی اینهمه

 دقیق نیست. برآوردهاوجود ندارد و ها شناخت دقیقی از ریسک 

 ضعف بازاریابی 

  مقام ناظر ضعفRegulator  گوید:می 94. آقای امین در این مورد در سال 

 «شود.وقتی صنعت به بلوغ برسد، نظارت هم محدودتر میگسترده وجود دارد؛  یهاارتضرورت نظ»

 که اندک افرادی فکر  70ی های گروهی گسترده است. برخالف دههویژه در بیمهچاشنی فساد. فساد به

نشان  90و  80های کردند توسعه با چاشنی فساد اشکالی ندارد و حتی الزم است، اتفاقات بعدی در دههمی

اگر فساد  دالیل اخالقی( برای تحمل فساد وجود ندارد. بماندطور نیست و هیچ دلیل اقتصادی )داد که  این

 ند.دشیافته هم از این مجرا وارد فاز توسعه میابزار توسعه بود، حتماً کشورهای توسعه

ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شک، در این بخش کدام است؟ بی چه کنیم؟ مشکالت جهان سوم .6

. اگر گفتمان برای اصالح این ساختارها در سطح ملی صنعت بیمه تأثیر دارنداقتصاد ملی و از جمله ریزی برنامه

توانند این ع اصالح این ساختارها باشند. اما به طور مستقیم نمیدافبگیرد، طبعاً مدیران صنعت بیمه نیز باید م در

 مدت تغییر دهند.را در کوتاهساختارها 



نرخ ، و آیدی اقتصادی و افزایش نرخ رشد میبه کار توسعهو انداز بلندمدت است پس ابزار بیمه عمر. چون 1-6

های زندگانی ی بازار بیمهکند، باید از توسعهرا ممکن می تخصیص بهتر منابعرا ارتقا داده و  اندازپس

 حمایت کرد.

در دنیا وجود دارد که در ایران وجود خارجی ندارد. در چارچوب معمول با رشد در این عرصه مشکلی 

رود. در کشورهای در المللی میهای اتکایی به بازارهای بینهای زندگانی، پول بلندمدت از طریق بیمهبیمه

ع گردآورند. پس روند تا وام بگیرند و منابالمللی میها نیز به بازارهای مالی بینحال توسعه، دولت و شرکت

های بیمه افزایش یابد. به گذاری محلی در شرکتشود که باید سهم سرمایهمشکل مطروحه این می

آید و در کنار آن بحث حمایت از ( پیش میProblem of Localizationاصطالح مشکل محلی )

نگران است که شود. در ایران فعال این موضوع برعکس است. صنعت بیمه گذاران مطرح میحقوق بیمه

 تواند جهانی شود. قدر کافی نمیبه

های بیمه است که در آن توجه زیادی به مفهوم . از دیگر مشکالت صنعت بیمه در ایران ساختار شرکت2-6

های بیمه نیز مانند بسیاری از نهادهای مالی از وجوه شود. شرکت( نمیPublic Fundوجوه عمومی )

ها چندان با مفهوم وجوه عمومی آشنا نیستند، و از بیمه مدیریت و پرسنلویژه بهکنند. عمومی استفاده می

 ،ی زندگانیدر بیمهباالخص کنند. های مقام ناظر را دخالت در امور خود تلقی میرو گاهی نظارتاین

کند، شکایت هایی که مقام ناظر اعمال میها همواره از حجم محدودیتبیمه پرسنل .استجدی مشکل 

 دارند.

( برای تشکیل شرکت، جذب مشتری جدید و Capitalizationها نیازمند تأمین سرمایه )هر چند بیمه

های خود ندارند. به گمان سازی مدلبرای پیاده دست بازاند ذخایر احتیاطی خود هستند، اما مدعی



اید اطاعت کاملی از مقام ناظر بها ضمن بحث سازنده با مقام ناظر میجانب، در شرایط امروز ایران، بیمهاین

در میان باشد، حاکمیت از مقام وکیل مدافع صاحبان وجوه « وجوه عمومی»داشته باشند، چرا که هر جا پای 

ها، و در بسیاری از های بازنشستگی، در خیریهعمومی باید در موضوع وارد شود. نبود مقام ناظر در صندوق

 امروز کشور را دامن زده است.ی اقتصاداقتصاد ایران، مشکالت  هایبخش

 .ی کشور استهای بیمه مشکل دیگر صنعت بیمه. حجم پایین فعالیت هر شرکت بیمه و تعداد زیاد شرکت3-6

 های ستادی در صنعت بیمه جدی است.( و کاهش هزینهunit costهای واحد )ضرورت کاهش هزینه

این تعداد زیاد شرکت بیمه سرقفلی را از بین برده،  هاست.راز موفقیت بیمه« اعداد بزرگ»یادمان نرود که 

رود. در ایران مؤسسات کارگزاری، موفقیت باال میو هر جا سرقفلی فعالیت پایین باشد، خطر فساد و عدم

سسات کوچک فاقد ؤمتعدد های دیگری از ها، نمونهرسانهو  های اسناد رسمی، حسابداراندفترخانه

نمایند. ادغام در صنعت بیمه مسیر آینده است. باید در کشور تعداد کمتری میپذیر که آسیب اندسرقفلی

تر از تر از امروز، و پرحجمشرکت بیمه داشته باشیم و هر شرکت بیمه بسیار قدرتمندتر از امروز، بزرگ

ی کشور است. به امروز باشد، تا سالمت مالی و توانگری آن حفظ شود و ادغام مسیر آتی صنعت بیمه

تا  هفت دست(فتابه لگن تر شود )آای در هر بخش باید کمالوه، در شرایط امروز تعداد محصوالت بیمهع

گویم صنعت بیمه نباید شامل همه تر شود. اشتباه نشود. نمیکیفیت محصوالت افزایش یابد و نظارت ساده

که در هر بخش نیازی به  های اقتصاد شود. حتماً باید بشود و خالء بسیار وجود دارد. عرض آن استبخش

 نیست.های مختلف از محصولی واحد بندیبستهمحصوالت متنوع و 

داری کاری است که های بیمه بینجامد. شرکتداری در شرکتی مناسب نباید به بنگاه. نبود بازار سرمایه4-6

ای بازنشستگی کوچک هی ایران برای صندوقها بلد نیستند و نباید انجام دهند. شاید بازار سرمایهبیمه



های مالی باید به خرید داراییها صرفاً میکند. بیمهمیی کوچک ایران، کفایت باشد، اما برای صنعت بیمه

استثناء کوچکی در « امالک و مستغالت»های فیزیکی و واقعی بخرند. شاید بخش بپردازند، و نباید دارایی

در سطح درصد موجه است وارد شده و « های مالیدارایی یطبقه»سال اخیر در  40این زمینه باشد که در 

 ها وارد شود.بیمهگذاری سرمایهکمی، در سبد 

اندازهای او را بر پس ؛بردگذار را از بین میها تورم و تغییرات قیمت است. تورم اعتماد بیمهمشکل بزرگ بیمه .7

گرهایی باشند دهد. هر چند ممکن است بیمهمیگذاران را نی حمایت از بیمهدهد و به صنعت بیمه اجازهباد می

شود، اما در گفتمان ملی ها میهای مالی آنصورتمشکالت در تورم باعث رفع و رجوع امروز کنند که فکر 

 شرکت کند. هباید فعاالنمبارزه با تورم، صنعت بیمه می

زیست ا رفاه انسان و بهبود محیطشمار است تهای بیصنعت نوین بیمه مدیریت هر چه بیشتر ریسکانداز چشم .8

ها در کشورهای در حال توسعه های فراوان مواجه است و ویژگی این چالشصنعت بیمه با چالش .او فراهم شود

محدود به عوامل مالی نیست، بلکه اثرات اجتماعی و شخصی هر چالشی باید بررسی شود. هدف و مأموریت 

گذار در شرایط محیطی واقعی باشد. این فرایندی ی و روحی بیمهبیمه باید تحقق باالترین سطح امنیت ماد

شود. شناسایی، فراوری و مدیریت این همه ریسک خود بیشتر می هادائمی است، چرا که هر روز ریسک

 پرچالش است و دو وجه اصلی مالی و اجتماعی دارد. 

بخش مهمی اند و به دادهشکل متعادل و  ی بخشی قدرتمندی خود را به مثابهیافته صنعت بیمهکشورهای توسعه

ی عمر اند. در این کشورها، بیمهصدها میلیون شهروند و شرکت ها. کاربران آناندتبدیل کردهاز بازار مالی 

راهی چون ایران دارد. کشورهای در حال توسعه  ی اقتصاددر توسعه های غیرعمربیشتری از بیمهبسیار تأثیر مالی 

ن کشورها را صنعت بیمه در آ ارندارند و این ساختدر این زمینه یافته وی از مسیر کشورهای توسعهربالهغیر از دن



ی صنعت بیمه در کشورهای در حال توسعه و از توسعه سازی بخشی از چالششک، بومیبیکند. میتر روان

جمعیتی و ساختاری هر تحوالت برخورد مناسب با شده و شدن، آزادسازی کنترلجهانیجمله ایران است. اما 

 در این کشورهاست.ای های بیمهچالشپاسخگوی عوامل غیرقابل اجتنابی است که کشور 


