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 خاطراتدهنده م و پوشش ياقتصاد يها تیفعال گرانیباز نیاز مهمتر یکیعنوان  به مه،یصنعت ب
خود داشته و با  نفعان يذ یو آت یفعل تیدر بهبود وضع ییسزا مختلف موجود در جامعه، سهم به

و  يگوناگون اقتصاد يها پرشتاب جامعه در بخش يها متنوع، امکان حرکت يها سکیر رشیپذ
و فعاالن  گران مهیب بیدر کشور نه تنها نص مهیاز توسعه ب یمنافع ناش .سازد یرا فراهم م یاجتماع

 .ردیگ یفعال در کشور را در بر م يوکارها خواهد شد، بلکه کل اقتصاد و کسب مهیحوزه ب
نقش  يا مکلف است نسبت به ارتقا.ا.ج يمرکز مهی، بقوانین و اسناد باالدستی کشور براساس
 ياجرا يها در کشور در سال مهینفوذ ب بیضر شیمردم و افزا تیرفاه و امن نیدر تام مهیب ياقتصاد

 ریچند سال اخ یدر کشور در ط نفوذ بیضر شیافزا کردیبا رو این نهاد. نمایدبرنامه اقدام 
 يها حساب کیالزام به تفک: را اجرا نموده است که اهم آن عبارتند از ییها  و برنامه ها استیس

اصول  يساز ادهیپ ؛یتخصص مهیموسسات ب سیبر تاس دیتاک ؛یرزندگیاز غ یزندگ مهیمربوط به ب
از  زیآم جبران حوادث فاجعه يبرا يا مهیب يها گسترش پوشش مه؛یدر صنعت ب یشرکت تیحاکم

 يتوجه به فناور ؛یحوادث همگان مهیصندوق ب يانداز و راه يریگیطرق مختلف از جمله پ
ها؛ و توجه به امر آموزش و  و استارتاپ انیبن دانش يها حضور شرکت يساز نهیاطالعات و زم

      .مهیپژوهش در صنعت ب
 ییافزا و هم یشیاند هم يبرا بود یو توسعه فرصت مهیب ملی شیهما وششمین ي بیستبرگزار

براي ارائه  مهیو موثر در توسعه صنعت ب استگذاریس يو نهادها انیاصحاب صنعت، دانشگاه
هاي  هاي توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ که خالصه توصیه ها و راهکاري سیاست

   . سیاستی آن در این مجلد اجمالی ارائه شده است
  یمانیغالمرضا سل

  رانیا.ا.ي جمرکز مهیکل ب سیرئ
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  درآمد پیش

  سیدمحمد کریمی دکتر
 گران ایران دبیرکل سندیکاي بیمه
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ابزاري مهم و الزم  مهیبوکارها و افراد در شرایط امروز دنیا،  هاي کسب منظور مدیریت ریسک به
و عالوه بر ایجاد  جوامع را پوشش دهد یدگیچیپ مخاطراتِ تواند یم مهیبتوسعه صنعت . است

عنوان یکی از ابزارهاي تجهیز  هاي اقتصادي، به آرامش و رفاه اقتصادي و تسهیل شرایط فعالیت
ها و معیارهاي ارزیابی توسعه صنعت بیمه ضریب نفوذ  یکی از شاخص. منابع در اقتصاد نیز باشد

 میبا توان اقتصاد آن کشور ترس سهیرا در مقا مهیصنعت ب گاهیجا مهینفوذ ب بیضر. بیمه است
و گیران  سازان، تصمیم تصمیم ریزان، گذاران، برنامه سیاستاست تا  ستهیشا نیبنابرا. کند یم

هاي بیمه و توسعه آن متناسب با اقتصاد ملی  برداي از ظرفیت به منظور بهرهصنعت،  نیا گرانیباز
نکته قابل تاکید در خصوص افزایش ضریب نفوذ این است که  .تالش مضاعفی را داشته باشند

 ایشده در دن ادهیموفق پ يالگوهاها و  تجربهاز  قوانین حاکمیتی در این حوزه باید بازبینی شود و
وششمین همایش بیمه و توسعه با محوریت ضریب نفوذ،  برگزاري بیست. شود يبردار بهره
 يبرادر همایش بیست و ششم، . ي عزم جدي صنعت بیمه براي نیل به این مهم است دهنده نشان

موضوعات  یطرح و بررس جهت يا ژهیو يها برنامهگران ایران با  سندیکاي بیمهبار  نخستین
مشارکت کرد تا عالوه بر بررسی مساله افزایش ضریب نفوذ در  مهیصنعت ب یو فن يا حرفه
دانشگاهی و سایستگذاري و حاکمتی، در سطوح اجرایی و عملیاتی نیز نقش -هاي علمی حوزه

ششم توسعه  بینی شده در اسناد باالدستی از جمله برنامه بازیگران مختلف در تحقق هدف پیش
امید است که مجلد حاضر که حاصل تالش . اقتصادي و اجتماعی مورد کنکاش قرار گیرد

بندي راهبردهاي سیاستی همایش بیست و ششم است  پژوهشکده بیمه در تلخیص، تدقیق و دسته
  . مورد توجه اصحاب صنعت بیمه براي اتخاذ راهبردهاي مناسب جهت توسعه این صنعت قرار گیرد

  
  مد کریمیسیدمح

 گران ایران دبیرکل سندیکاي بیمه
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  دیباچه 

  حمید کردبچهدکتر 
 رئیس پژوهشکده بیمه
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 گري مالی و تأمین پوشش واسطه. سه رکن اصلی در نظام مالی یک کشور استاز  یکی ،مهیب 
 از این روست که صنعت. کارها، دو کارکرد اصلی این نهاد مهم اقتصادي است و ریسک کسب

همین دلیل توسعه این صنعت همواره  به. بیمه از نقش مضاعفی در اقتصاد کشورها برخوردار است
در این راستا، برنامه ششم . ساله توسعه اقتصادي کشور بوده است هاي پنج هاي برنامه جزو اولویت

یمه توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور، بر توسعه این صنعت با هدفگذاري کّمی براي ضریب نفوذ ب
  . تاکید بیشتري نموده است
با وجود این، . هاي اخیر رشد ساالنه بسیار خوبی را تجربه نموده است ضریب نفوذ بیمه در سال

صنعت بیمه هنوز متناسب با اهدافی که اسناد باالدستی کشور براي توسعه اقتصادي کشور و توسعه 
 شیافزابر همین اساس، . قرار ندارد صنعت بیمه مورد توجه قرار داده است، در جایگاه مناسب خود

 نیششم و بیستترین شاخص توسعه صنعت بیمه، در دستور کار  به عنوان رایج مهینفوذ ب بیضر
هاي  در حقیقت، در این همایش، بررسی و مطالعه چالش. قرار گرفت همایش ملی بیمه و توسعه

ها،  براي عبور از این چالش هاي مناسب روي توسعه صنعت بیمه و شناخت راهکارها و سیاست پیش
  .دنبال شد

و  نیمحقق خداوند را سپاسگزارم که این همایش، فرصت ارزشمند بزرگی را در سطح ملی براي
به  بیمه فراهم نمود تا در خصوص این مباحثصنعت  نو فعاال رانیمد استگذاران،یپژوهشگران، س

با اغتنام از این . ه ارائه شده استخالصه اهم نتایج این گفتگو در این کتابچ .نندیگفتگو بنش
هاي  فرصت، از همه کسانی که در این همایش حضور داشته و با انتشار نتایج مطالعات و پژوهش

همچنین از . نمایم اند تشکر می خود، یا با ارائه نظرات و دیدگاهاي خود بر غناي آن افزوده
ی که براي برگزاري این همایش اندرکاران این همایش در دو بخش علمی و اجرای مجموعه دست

ویژه تدوین این مجموعه، تالش نمودند، صمیمانه  و حصول چنین موفقیتی و انتشار نتایج آن به
نمایم  و سالمتی و توفیق بیشتر همه این عزیزان را در خدمت به کشور عزیزمان و  قدردانی می

  .صنعت بیمه  از خداي متعال خواستارم
  حمید کردبچه

  ده بیمهرئیس پژوهشک
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  مقدمه
بر کشورها  يرا در توسعه و رشد اقتصاد ینقش مهم ،یمال نهادهاي ترین مهماز  یکیعنوان  به 1مهیب

 لیو تسـه نـانیسـو منجـر بـه اطم کیـاز  ،ینهـاد مـال کیعنوان  به مهیدر واقع صنعت ب. عهده دارد
 ياقتصـاد هیـبن تیـمنجـر بـه تقو یموسسـه مـال کیـعنوان  به گرید ياقتصادي و از سو يها تیفعال

  . گردد یکشور م
 ي مـهیعملکـرد صـنعت ب یابیـارز يهایی است که بـرا ترین شاخص یکی از مهم 2مهیضریب نفوذ ب

عملکـرد  سـهیمقا يبرا ياریعنوان مع به نیهمچن بیضر نیا. ردیگ یکشور مورد استفاده قرار م کی
 نیتـر یاز اصـل مـهینفـوذ ب بیضـردر واقـع . رود یمختلف به کار مـ يدر بین کشورها مهیصنعت ب
  . است یبا اقتصاد مل سهیدر مقا مهیصنعت ب ردعملک یابیارز يها شاخص

) بر حسب قیمـت جـاري(حاصل تقسیم حق بیمه تولیدي به تولید ناخالص داخلی  ضریب نفوذ بیمه
به عنـوان حـق بیمـه کـل کشـور بـه صـورت درصـدي از تولیـد  ضریب نفوذ بیمهبر این مبنا . است

دهد که بخش بیمـه تـا چـه انـدازه در  شود و نشان می تعریف می) GDP(داخلی آن کشور ناخالص
     .اقتصاد ملی سهم دارد

 =                            ضریب نفوذ بیمه  
 حق بیمه تولیدي

 تولید ناخالص داخلی
 

مـش بـراي کسـب ابا توجه به کارکردهاي بیمه و نقـش آن در اقتصـاد ملـی و ایجـاد اطمینـان و آر
وکارها و شهروندان، توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن در اسناد باالدستی کشور مـورد 

هاي اقتصاد مقاومتی و در برنامه ششم توسعه اقتصـادي و  از جمله در پروژه. تاکید قرار گرفته است
ساله ششم  نون برنامه پنجاز قا 11ماده  1مطابق بند .  اجتماعی کشور به این مقوله پرداخته شده است

                                                                                                                        
1. Insurance 
2. Insurance Penetration Rate  
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را در طـول  یبازرگان يها مهینفوذ ب بیموظف است ضر يمرکز مهی، بشمسی 1400تا سال  توسعه
  .درصد برساند 7برنامه به  ياجرا

وششمین همایش ملی بیمه و توسـعه، افـزایش ضـریب  دلیل اهمیت موضوع، عنوان محوري بیست به
و  هـا چالش مـه؛ینفـوذ ب بیضـر شیافـزا«بـا عنـوان  1398نفوذ انتخاب شـد کـه در آذر مـاه سـال 

هاي سیاسـتی آن، در  پیـرو همـایش مـذکور مقـرر گردیـد کـه توصـیه. برگـزار گردیـد» راهکارهـا
بر این مبنا نوشتار حاضر . اي براي استفاده اصحاب صنعت بیمه، احصاء و گردآوري گردد مجموعه

هـا و  یق آشـکار شـده در مـورد آن، مزیتبا نگاهی اجمالی و سیاستی به مقوله ضـریب نفـوذ، حقـا
بنـدي و ارائـه  عنوان معیـار ارزیـابی عملکـرد و مقایسـه، بـه جمع هاي معیـار ضـریب نفـوذ بـه نقیصه
 . هاي سیاستی ارائه شده همایش مذکور پرداخته است توصیه

  
  حقایق آشکار شده در مورد ضریب نفوذ

ها بـراي  کالن اقتصادي، اطالع از وضعیت این مؤلفههاي  با توجه به رابطه ضریب نفوذ بیمه با مولفه
، حقـایقی 1جدول شـماره . ارزیابی وضعیت ضریب نفوذ بیمه و روند آن از اهمیت برخوردار است

طبـق  .اي را براي ایران به نمـایش گذاشـته اسـت هاي بیمه هاي کالن اقتصادي و شاخص از شاخص
اي،  هاي اقتصادي و بیمه می در خصوص شاخصآمار و ارقام رسمی منتشر شده از سوي مراجع رس

میلیارد ریال بوده است کـه  7141330برابر  1هاي ثابت تولید ناخالص داخلی به قیمت 1397در سال 
همچنـین طبـق ارقـام رسـمی ). 1398مرکز آمار ایران، (را نسبت به سال قبل داشته است  -8/4رشد 

میلیـارد دالر در  446ن بـا تولیـد ناخـالص داخلـی اقتصاد ایـرا) 2018(منتشره در همان سال میالدي 
  .اقتصاد جهانی قرار گرفته است 29جایگاه 

   

                                                                                                                        
  1390هاي ثابت سال  قیمت .1
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  اي کشور طی دوسال اخیر هاي اقتصادي،اجتماعی و بیمه مقایسه شاخص: 1جدول 
)2018( 1397  )2107( 1396 عنوان

 )درصد( اقتصادي رشد

 )درصد( تورم

 )نفر میلیون( جمعیت

 )درصد( بیکاري نرخ

 )ریال میلیارد( تولیدي بیمه حق

 )دالر میلیارد( تولیدي بیمه حق

 )تولیدي بیمه حق میزان حسب بر( بیمه صنعت جهانی رتبه

 )درصد( ریال حسب بر کشور تولیدي بیمه حق رشد نرخ

 )درصد( کشور در) عمر( زندگی هاي بیمه حق از سهم

 )دالر( سرانه بیمه حق

 بیمه نفوذ ضریب

  و مرکز آمار ایران 1397سالنامه آماري بیمه  :منبع
  

درصـد بـوده و از  2,38برابـر  2018در ایران در سال  ضریب نفوذ بیمهاي  هاي بیمه از منظر شاخص
همچنـین از منظـر شـاخص . بین کشورهاي دنیا قرار گرفته است 63منظر این شاخص ایران در رتبه 
جهانی در بین  70دالري در رتبه  132بیمه سرانه  ، ایران با حق2018سرانه حق بیمه تولیدي در سال 

هاي  هاي کالن اقتصادي و شاخص ، برخی از شاخص1ره جدول شما. کشور قرار گرفته است 196
به منظور مشخص شدن بیشتر عملکرد صنعت بیمه در . اي را براي ایران به نمایش گذاشته است بیمه

، بـر مبنـاي دو 2انداز، جـدول شـماره  جهانی و کشـورهاي منطقـه چشـم  ایران در مقایسه با متوسط
 1397و  1396هاي  د صـنعت بیمـه را طـی سـالشاخص حـق بیمـه سـرانه و ضـریب نفـوذ، عملکـر

  . دهد اي نشان می صورت مقایسه به
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  اي کشور با کشورهاي منطقه و جهان هاي بیمه شاخصمقایسه : 2جدول 
 شاخص منطقه/کشور

 ایران
 )دالر( سرانه بیمه حق

  )درصد( بیمه نفوذ ضریب

 انداز چشم منطقه میانگین کشورهاي
 )دالر( سرانه بیمه حق

  )درصد( بیمه نفوذ ضریب

 میانگین جهان
 )دالر( سرانه بیمه حق

  )درصد( بیمه نفوذ ضریب

  و مرکز آمار ایران 1397سالنامه آماري بیمه  :منبع
  

کشـورها، متوسـط  ریبـا سـا سـهیکشـور در مقا مـهیصـنعت ب ینسب گاهیبه منظور مشخص نمودن جا
بـه ارائــه  3در جـدول 1990 - 2017دوره  یمنتخـب طــ يکشـورهاایــران و در  مـهینفـوذ ب بیضـر
اي که  گونه باشد به هاي جدي می در بین این کشورها داراي تفاوت ضریب نفوذ بیمه. است دهیگرد
درصد بـراي  22/8ترین مقدار برابر با  درصد براي عربستان و بزرگ 44/0ترین مقدار آن برابر با  کم

  . باشد دانمارك و فرانسه می
  

  1990- 2017متوسط ضریب نفوذ بیمه طی دوره : 3جدول 
ضریب نفوذ بیمه بیمه ضریب نفوذ کشور ضریب نفوذ بیمه کشور  کشور

  فنالند  امریکا  ایران
  غنا  کانادا  ترکیه
  یونان  اتریش  آذربایجان
  هندوراس  آلمان  پاکستان
  بلغار  فرانسه  کویت
  ایسلند  ایتالیا  نیجریه
  اندونزي  اسپانیا  عربستان
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ضریب نفوذ بیمه بیمه ضریب نفوذ کشور ضریب نفوذ بیمه کشور  کشور
  مالزي  آرژانتین  امارت
  مکزیک  بلژیک  ونزوئال
  هلند  چک  برزیل
  نیوزلند  دانمارك  روسیه
  لهستان  اکوادر  هند
  پرتغال  مصر  چین
  سوئد  السالوادر  ژاپن

  1398سوري و رافعی،  :منبع
 
در . باشـد یافته بیش از سایر کشـورها می براي کشورهاي توسعه ضریب نفوذ بیمهطور کلی مقدار  به

انحراف (همچنین پراکندگی آن . است 24/3برابر با  ضریب نفوذ بیمهاین نمونه از کشورها متوسط 
 4/75برابـر بـا ) یعنی نسبت انحراف معیـار بـه میـانگین(و ضریب تغییرات نسبی  44/2برابر با ) معیار

 ضریب نفـوذ بیمـهمتوسط . باشد هاي نسبتاً بزرگ در بین کشورها می درصد است که بیانگر تفاوت
برابـر بـا  ) 24/3یعنـی (درصد است که نسبت به متوسط جهانی  97/0در ایران طی این دوره برابر با 

 ضریب نفوذ بیمهسومِ میانگین  تر از یک در ایران کم ضریب نفوذ بیمهعبارت دیگر  به. باشد می 3/0
  .در بین کشورهاي منتخب بوده است
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  روند ضریب نفوذ بیمه ایران و جهان در طی دهه گذشته: 1نمودار 

  
 يها مــهیو ب یزنــدگ يها مــهیکــل، ب کیــبــه تفک مــهینفــوذ ب بیضــر ســهی، بــه مقا1 شــماره نمـودار

طور کـه در  همـان .پـردازد یمـ 2018تـا  2008 يها سـال یطـ یو متوسط جهان در ایران یرزندگیغ
در کشـور طـی دوره ده سـاله مـورد بررسـی، از  ضـریب نفـوذ بیمـهنمودار مذکور مشخص است، 

تر بـودن  نکتـه بسـیار قابـل تأمـل در نمـودار مـذکور پـایین. بوده استتر  متوسط جهانی بسیار پایین
  هاي غیـر زنـدگی در ایـران اسـت کـه در مقایسـه بـا متوسـط هاي زندگی از بیمـه ضریب نفوذ بیمه

  .هاي زندگی در کشور است جهانی، حاکی از توسعه و گسترش اندك بیمه
هاي زندگی در دنیا از ضـریب  فوذ بیمهشود طبق آمارهاي جهانی ضریب ن همانگونه که مشاهده می

هاي غیرزندگی باالتر بوده و صنعت بیمه در غالب کشورهاي دنیا، نقش موثري در کنترل  نفوذ بیمه
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هاي اشخاص و تأمین آتیه دارد؛ این در حالی است کـه در ایـن حـوزه صـنعت بیمـه ایـران  ریسک
  .ودجهانی ظاهر ش  ي متوسط نتوانسته تاکنون در حد و اندازه

در کشـورهاي مختلـف دنیـا را در  3و2حقیقی تولیـدي  بیمه رشد حق 1، نقشه حرارتی2نمودار شماره 
  . به نمایش گذاشته است 2018سال 

  

 
  2018بیمه حقیقی در کشورهاي مختلف در سال  رشد حق: 2نمودار

 Swiss re, 2019 :منبع
  

  
هاي  با استفاده از نقشه حرارتی، مقایسه بین کشوري از وضعیت رشد حقیقی صنعت بیمه در کشـور

بیمه حقیقی  رشد حق 2018، در سال 2با توجه به نمودار شماره . پذیر است مختلف با سهولت امکان
بیمـه  رشـد حق. درصـد بـوده اسـت 1/2درصد و در کشورهاي نوظهور  5/1طور متوسط در دنیا   به

                                                                                                                        
1. Heat Map 
2. Real Premium  

 . منظور تعدیل حق بیمه اسمی با شاخص قیمتی براي حذف اثرات تورم است. 3
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قیقی در ایران منفی بوده که با توجه به انقباضی بودن اقتصاد ملی در سـال مـذکور دور از انتظـار ح
 .باشد نمی

عالوه بر مقایسه عملکرد کالن صنعت بیمه کشور با دیگر کشورها، بررسی تاریخی توسعه صـنعت 
ایـن صـنعت،  تواند ضمن نشان دادن فراز و فرود رونـد حرکتـی بیمه کشور با معیار ضریب نفوذ می

  .هاي ممکن را تا حدودي نمایانگر سازد انداز آتی و فرصت چشم
  

 رشد ضریب نفوذ بیمه: 4جدول 
 )درصد(متوسط رشد ساالنه  دوره

  قبل از انقالب اسالمی 57-1350
  جنگ تحمیلی 67-1358
  ها دوره بعد از جنگ تحمیلی تا شروع تحریم 83-1368
 ها و رکود اقتصادي تحریم 96-1384

7/1  
3/8-  
8/10  

8/5 

  1398سوري و رافعی،  :منبع
  

 بیکـه ضـر دهد ی، نشان م1396 تا 1350 يها سال یدر کشور ط مهینفوذ ب بیضر یخیتار یبررس
 نیـا یطـ يبرابـر 5دهنده رشـد  که نشـان رسیده 1396در سال  3/2به   1350در سال  45/0نفوذ از 

که حدود  رسد یم 1357در سال  51/0به  1350در  45/0از  یمهنفوذ ب یبضر همچنین .ها است سال
بـوده و سـپس  یروند نزول يدارا 1376تا  1357که بعد از  ستا یدرحال ینا. برابر شده است 13/1

رشـد . سـدر یم 1357بـه سـطح سـال  یبـاًتقر 1360که در سـال  يا گونه به کند یم یششروع به افزا
بـه  1367در سـال  21/0کـه از  باشـد یمـ یلیبعد از جنگ تحم يها در سال یمهنفوذ ب یبضرعمده 

رشـد  3و نمودار شماره  4شماره جدول . برابر شده است 10از  یشکه ب رسد یم 1396در سال  3/2
  .دهد یمختلف نشان م يها دوره یرا ط یمهنفوذ ب یبضر
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  1396تا  1350هاي  طی سال) کل، زندگی و غیرزندگی(روند ضریب نفوذ : 3نمودار 
  

نشـان  1396تـا  1350هاي زندگی و غیرزندگی را طی دوره  روند ضریب نفوذ بیمه 3نمودار شماره 
از این نمودار مشاهده می شود که این ضریب در طول دوره اگرچه پایین بوده اما روند رو . دهد می

هـاي  عمـدتاً شـامل بیمـه ضـریب نفـوذ بیمـهطـی ایـن دوره، . به رشد نمایی را تجربـه کـرده اسـت
هاي زنـدگی نیـز از رشـد قابـل  ، ضریب نفوذ بیمه1380به هر حال از اواسط دهه . غیرزندگی است

  .توجهی برخوردار شده است
هـاي  و تولیـد ناخـالص داخلـی را طـی دوره ضریب نفوذ بیمه، نرخ رشد حق بیمه، 5جدول شماره 

مخـرج کسـر (تولیـد ناخـالص داخلـی  1368-96طـی دوره . دهـد نشان می 1368-96و  96-1350
ایـن درحـالی اسـت کـه حـق . درصـد در سـال رشـد داشـته اسـت 3/25حـدوداً ) ضریب نفوذ بیمه

  . درصد رشد داشته است 36حدود ) صورت کسر ضریب نفوذ بیمه(هاي تولیدي  بیمه
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  )درصد(نرخ رشد ضریب نفوذ بیمه : 5جدول 
 1368- 96 1350- 96 نوع بیمه

 ضریب نفوذ حق بیمه نفوذ ضریب حق بیمه
  زندگی

  غیرزندگی
  اجباري
  اختیاري

 کل

0/31  
4/27  

9/2  
0/27  
7/27 

3/6  
4/3  
4/5  
0/3  
6/3 

0/38  
7/35  
3/40  
4/34  
0/36 

1/10  
3/8  
9/11  

4/7  
5/8 

 3/25 3/23 تولید ناخالص داخلی

  1398سوري و رافعی،  :منبع
  

 يهـا مـهیب حقو ) مهینفوذ ب بیمخرج کسر ضر( یناخالص داخل دیتولبا توجه به نرخ رشد متوسط 
ضـریب ، متوسطِ رشد سـاالنه 1396تا  1368هاي  طی سال )مهینفوذ ب بیصورت کسر ضر( يدیتول

هاي مـذکور همچنـین بیشـترین رشـد را ضـریب نفـوذ  در طی سال. باشد درصد می 5/8حدود نفوذ 
بـا وجـود اینکـه ضـریب . وده استدرصد در سال ب 12هاي اجباري داشته که رشد آن، حدود  بیمه

دهـد کـه  هاي زندگی نسبتاً کوچک است، ولی طی دوره رشد قابـل تـوجهی را نشـان می نفوذ بیمه
  .باشد درصد در هر سال می 1/10حدود 

  
  عوامل موثر بر توسعه بیمه و افزایش ضریب نفوذ

در چـارچوب اقتصـاد  ،اسـت ی در هر اقتصـاديمال نظام يها قطباز  یکی مهیاز آنجا که صنعت ب
با توجه به اهمیت مذکور از دیـدگاه . است اي ویژه تیاهم يدارا کارکرد و نقش این صنعت کالن

کالن و همچنین نقش بیمه در سطح خرد در ایجاد آرامش و اطمینان براي افراد و کسب و کارها و 
بیمه و در نتیجه افزایش عوامل تاثیرگذار بر توسعه الزم است  هاي آنها، همچنین هموارسازي هزینه

  . ضریب نفوذ آن مورد بررسی قرار گیرد



 

 
22 

 داراي نقـش بازرگـانی يها مهیاز آنجا که ب. هاي بازرگانی است نکته بعدي در کارکرد رفاهی بیمه
از  یکدارند، ی )یزندگ يها مهیدر ب ژهیو به( يانداز پسي و گذار هیو جنبه سرمابوده  سکیانتقال ر

 رابطـه کانتظـار یـ لـذا .دنشو یجامعه محسوب میک در  یو توسعه فرهنگ یرفاه عموم يها سنجه
 یو اجتمـاع ياقتصـاد يهـا و شـاخص )مشخصاً ضـریب نفـوذ بیمـه(ي ا مهیب يها شاخص نیمثبت ب

ي و ا مـهیب يهـا هـر کشـور، شـاخص شرفتیو پ رشد مستمر اقتصاديبا بدین معنی که . وجود دارد
 يهـا تیموانـع و محـدود: چـون یرو عـوامل نیاز ا. ردخواهد ک دایارتقا پ زین مشخصاً ضریب نفوذ

دولـت و  یبانیتوجـه و پشـت زانیـم ،یو سـطح فرهنـگ عمـوم مـهینحوه نگرش مردم به ب ،ياقتصاد
در یک کشور و  مهیصنعت ب یافتگی عدم توسعه ایدر توسعه  يا مهیب يها تیمشارکت مردم در فعال

  .دارد ینقش قابل توجه ،ضریب نفوذ بیمهافزایش 
رشـد و توسـعه صـنعت رود،  بنابراین با توجه به شواهد آماري ارائه شده در بخش پیشین، انتظار می

بـر مبنـاي ایـن . ها باشـدکشـور یو اجتمـاع ياز رشد وتوسعه اقتصـاد یابعت ي آن،هاتیو فعال مهیب
بـر گسـترش  ر،یـک کشـو در ياقتصاد يها تیتوسعه فعال زانیم با افزایشکه رود  رابطه، انتظار می

در  مـهینفـوذ ب بیضـرشواهد آماري نیز حاکی از آن است که  .افزوده شود زین يا مهیب يها تیفعال
. )سـوري و رافعـی( دارد گریکـدیبا  يا  و درحال توسعه تفاوت قابل مالحظه افتهی  توسعه يکشورها

مسـأله  یطیشـرا نیلـذا در چنـ. شـود یناش یمختلف لیاز عوامل و دال تواند  یم یتیوضع نیچن جادیا
کـالن  يرهـایمتغ يرگـذاریبا توجـه بـه نحـوه تاث مهینفوذ ب بیضر شیافزا یچگونگ یبررس یاصل

  .باشد  یکشور م مهینفوذ ب بیضربر  ياقتصاد
براي تجزیه و تحلیل دقیق عوامل موثر بر ضریب نفوذ الزم اسـت کـه هـر دو گـروه عوامـل سـمت 

  .توجه و بررسی قرار گیرند تقاضا و عرضه بیمه مورد
در سمت تقاضـاي بیمـه هماننـد تقاضـاي هـر محصـولی، متغیرهـایی مثـل قیمـت، درآمـد، کیفیـت 

هاي مدیریت ریسک و جبران خسـارت و  محصول، ساختار ترجیحات، در دسترس بودن جایگزین
  .بیمه دارندها و غیره نقش قابل توجهی در تقاضاي  سایر عوامل نهادي مثل آموزش، باورها، ارزش
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 مهیگسترش ب ، لذاکاالها و خدمات، درآمد سرانه است ياز عوامل مهم در تقاضا یکاز آنجاکه ی 
  . باشد یکامالً وابسته به درآمد سرانه م زین

هـاي جـدول  در بین کشـورهاي منتخـب بـر مبنـاي داده ضریب نفوذ بیمه، وضعیت 4نمودار شماره 
در نمودار مذکور تولید ناخالص داخلـی  روي محـور افقـی و حـق . را ترسیم نموده است 3شماره 

، بیـانگر 4بنـابر ایـن شـیب نمـودار شـماره . بیمه تولیدي روي محور عمودي نشان داده شـده اسـت
دهـد کـه هـر چـه بـه تولیـد ناخـالص داخلـی  یخوبی نشان مـ این نمودار به. است ضریب نفوذ بیمه

ضریب یعنی صورت و مخرج کسر (یابد  شود، حق بیمه پرداختی نیز افزایش می کشورها افزوده می
نکته قابل توجه در این نمودار این است که بـا افـزایش درآمـد، ). یابند ، هر دو افزایش مینفوذ بیمه

      .یابد میزان قابل توجهی افزایش می است، به ضریب نفوذ بیمهشیب منحنی که بیانگر 
  

 
  بیمه تولیدي و تولید ناخالص داخلی اسمی حق: 4نمودار 
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و  مـهیبـر صـنعت ب رگذاریکالن تاث يرهایمتغ گرینرخ تورم از د ،یو تجرب يبر اساس مطالعات نظر
در (خسارت  افتیو در یدر زمان فعل مهیپرداخت حق ب يمعنا به مهیآنجا که ب از .آن است يتقاضا

. دهـد یرا کـاهش مـ یافتیدر يها لذا تورم ارزش خسارت ،باشد یم ندهیدر آ) صورت وقوع حادثه
 مـهینفـوذ ب بیضـرو لـذا موجـب کـاهش  ابـدیکـاهش  مهیب يتا تقاضا شود یسبب م تیوضع نیا
  .)1398سوري و رافعی، ( شود یم
. از کشورها با آن مواجـه هسـتند ياریاز مشکالت اقتصاد کالن است که بس یکی ياقتصاد یثبات یب
 یمختلف يها و شاخص رهاینوسانات در سطح اقتصاد کالن است که از متغ انگریب ياقتصاد یثبات یب

و ) درآمـد( دیتول ریکالن، دو متغ يرهایمتغ نیاز ب. کنند یآن استفاده م فیو توص يریگ اندازه يبرا
و  یدرآمد سرانه اسـم يریرپذییتغ. باشند یم یثبات یب يریگ اندازه يمهم برا يرهایتورم از جمله متغ

ثبـاتی  اي براي بی کننده و نماینده گیري از متغیرهاي کالن اندازهتورم  يریرپذییتغ نیو همچن یقیحق
ثباتی بیشتر و تاثیر منفـی بـر تقاضـاي  کالن است که هر چه تغییرپذیري آنها بیشتر باشد به معناي بی

  ) همان منبع. (است بیمه ضریب نفوذبیمه و در نتیجه 
اي سـاختار صـنعت و میـزان رقابـت در آن، دسترسـی بـه بازارهـاي  در سمت عرضه خـدمات بیمـه

هاي سربار، تنـوع  هاي کسب و کار بیمه از جمله هزینه مختلف، امکان تسهیم جهانی ریسک، هزینه
اي کــه جوابگــوي نیازهــاي مختلــف مشــتریان باشــد و مســائل نهــادي از عوامــل  محصــوالت بیمــه

 . باشند کننده می تعیین

کسـب و کـار و  يبـر فضـا یمهمـ ریتـأث توانـد یاسـت کـه مـ یاز جملـه موضـوعات ينهـاد عوامـل
 ياقتصاد یثبات یبتوان گفت که تورم، درآمد سرانه و ب دیشا یحت. داشته باشد ياقتصاد يها تیفعال

  . است يمتأثر از عوامل نهاد زین
جـه ادبیـات اما با تو، .ارائه نشده است يعوامل نهاد يریگ اندازه يبرا ینیو شاخص مع اریاگرچه مع

توسعه داده شده در این حوزه، معیارهایی نظیر کیفیت حکمرانـی، سـهولت محـیط کسـب و کـار، 
گذار در بازارهاي مختلف و کیفیـت و  گري دولت و نهادهاي قانون آزادي اقتصادي، کیفیت تنظیم
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تلـف و از جملـه صـنعت بیمـه از عوامـل نهـادي هاي نظارتی نهادهـاي نظـارتی در صـنایع مخ شیوه
  .تاثیرگذار است

  
 هـاي  آیا ضریب نفوذ معیار مناسبی براي ارزیابی و مقایسه توسـعه بیمـه  

  بازرگانی است؟
تقسیم بر  تولیديهاي  عبارت است از مجموع حق بیمه ضریب نفوذ بیمه«همانگونه که بیان گردید، 

براي ارزیابی عملکرد بیمه یـک کشـور و  ضریب نفوذ بیمهر استفاده از معیا. »تولید ناخالص داخلی
توان به صورت خالصه  هایی و معایبی دارد که می معیار مزیت توسعه این صنعت با اتکاء به این تک

  .  صورت زیر بیان داشت مزایا و معایب آن را به

  عنوان شاخص ارزیابی توسعه بیمه نفوذ بیمه به ي استفاده از ضریبایمزا
در یـک اقتصـاد را  مـهیتوسـعه ب یابیـعنوان شاخص ارز به مهیب نفوذ بیضرعمده مزایاي استفاده از 

 :صورت زیر برشمرد توان به می

 محاسبه یسادگ  
 کشورها نیب سهیقابل مقا شاخص  

  عنوان شاخص ارزیابی توسعه بیمه نفوذ بیمه به معایب استفاده از ضریب
عنوان شـاخص توسـعه صـنعت بیمـه و ارزیـابی عملکـرد ایـن  به ضریب نفوذ بیمهمعایب استفاده از 

  . بندي نمود توان در دو دسته تقسیم صنعت را می

  هاي دقیق و داخلی صنعت بیمه عدم دقت کافی در انعکاس واقعیت) الف
هاي دقیق و داخلی صنعت بیمه بـا اسـتفاده از ضـریب نفـوذ، حـداقل  از موارد عدم انعکاس واقعیت

 :زیر اشاره نمود توان به موارد می
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  کشورها مهیاز بازار ب يشتریب اتیجزئ يآشکارساز عدم )1
  یمل ياقتصادها يتوجه به ساختار نهاد عدم )2
  )ستین يجادیصادره ارزش افزوده ا مهیلزوما حق ب( GDPبه  مهیب ینسبت گردش مال احتساب )3
  يا مهیپوشش ب تیفیانعکاس ک عدم )4

  مقایسهعدم توجه به ساختار نهادي کشورها در  )ب
از جملـه . ددارنـهم تفـاوت بـا يو نهـاد ياقتصـاد ،یاز منظـر سـاختار اجتمـاع ي مختلـفکشورها

 نیدر بـ یتیحمـا ياشتغال و سازوکارها يها وهیکسب و کارها، ش ساختارتوان اشاره داشت که  می
 با توجـه بـه. و این موضوع در حوزه فعالیت صنعت بیمه بیشتر مشهود است اقتصادها ناهمگن است

تفاوت در ساختارهاي حمایتی، پوشش ریسک و جبران خسـارات حـوادث رخ داده بـراي افـراد و 
ها و کشـورهاي مختلـف، اسـتفاده از معیـار ضـریب نفـوذ بـراي مقایسـه  کسب و کارها در فرهنگ

  . داري را ایجاد نماید تواند نتایج تورش می
شـده، مفـروض دانسـتن  ادیـ بیـعـالوه بـر معا سـهیمقا ينفوذ برا بیاستفاده از ضربنابر این الزمه 

هاي  کـه بـا توجـه بـه توضـیحات مـذکور در نتـایج مطالعـات و بررسـی کشورهاست ینسب یهمگن
   ).1398ماجد و شهبا، (تطبیقی مبتنی بر شاخص مذکور تورش ایجاد خواهد نمود 

  
 هاي تکمیلی و راهکار اصالح استفاده از معیار ضریب نفوذ شاخص
عنـوان شـاخص  ها و معایب ارائه شده براي استفاده از معیار ضـریب نفـوذ بـه نقطه ضعفبا توجه به 

عملکرد و توسعه صنعت بیمه و شاخص ارزیابی مقایسه بین کشوري، پیشنهادات متعددي براي رفع 
) 1صـورت اجمـالی در دو بخـش  در این بخش بـه). همان منبع(هاي یاد شده ارائه شده است  نقیصه

در  کشـورها يوجه به ساختار نهـادت )2و  مهیصنعت ب یداخل يها تیانعکاس واقع ردقت دافزایش 
  .شود کشوري در استفاده از شاخص ضریب نفوذ پرداخته می بین  مقایسه
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  مهیصنعت ب یداخل يها تیانعکاس واقع دقت درافزایش 
کنـار  هـاي داخلـی صـنعت و کیفیـت ارائـه خـدمات آن در براي افزایش دقت در انعکاس واقعیت

گـذاران،  هـاي خلـق شـده بـراي بیمه ارزش) 2توسعه بـازار و ) 1شاخص ضریب نفوذ در دو حوزه 
اکنون در گزارشات  هایی در ادبیات نظري و تجربی بیمه مورد اشاره قرار گرفته است و هم شاخص

  .شود جهانی نیز به برخی از آنها پرداخته می
  :اشاره کرد ضریب نفوذ بیمهیر در کنار هاي ز توان به شاخص در حوزه توسعه بازار می

تولیـدي بـه  صـورت سـاده از تقسـیم حـق بیمه ایـن شـاخص بـه: 1)مـهیب یچگال(سرانه  مهیحق ب )1
 . آید جمعیت کشور بدست می

گیـرد و از تقسـیم مجمـوع  گري را انـدازه می این نسبت سودآوري فعالیت بیمـه: 2مرکب نسبت )2
 .آید بر حق بیمه عاید شده به دست میگري  هاي بیمه خسارت پرداختی و هزینه

منظور از نرخ پوشـش بیمـه، درصـدي از افـراد جامعـه اسـت کـه داراي پوشـش : 3پوشش نرخ )3
 .هاي خرد براي افراد حقیقی دارد این شاخص تاکید بر بیمه. باشند اي می بیمه

 زدایی تـورم(صورت سـاده رشـد حـق بیمـه تولیـدي حقیقـی  این شاخص به: مهیرشد حق ب نرخ )4
 .گیرد را اندازه می) شده

هاي صـادره را  نامـه صورت ساده نـرخ رشـد تعـداد بیمه این شاخص به: نامه مهیرشد تعداد ب نرخ )5
 .گیرد اندازه می

اي را  صورت ساده متوسط هزینه هر واحـد پوشـش بیمـه این شاخص به: هر واحد پوشش نهیهز )6
  .تواند باشد بیمه نیز میوري صنعت  دهنده بهره این شاخص نشان. گیرد اندازه می

 ضریب نفـوذ بیمـههاي زیر در کنار  توان به شاخص هاي خلق شده براي مشتري می در حوزه ارزش
  :اشاره کرد

                                                                                                                        
1. Per Capita Spending on Insurance (Insurance Density) 
2. Combined Ratio 
3. Coverage Ratio 
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صورت ساده از نسبت تعداد خسـارات ادعـایی بـه تعـداد  این شاخص به: نرخ ادعاهاي خسارت )1
 .آید هاي فروخته شده بدست می نامه بیمه

عمل متوسـط صـنعت بیمـه  دهنده سرعت این شاخص نشان: خسارت يبه ادعا ییزمان پاسخگو )2
گران اسـت و متوسـط  دهنده چابکی بیمه در پاسخگوي به ادعاهاي خسارت است که در واقع نشان

 .دهد زمان الزم به پاسخگویی به هر ادعاي خسارت را از شروع تا بسته شدن پرونده نشان می

صورت سـاده متوسـط حـق بیمـه بـه ازاي هـر بیمـه  به این شاخص: نامه مهیهر ب يبه ازا مهیحق ب )3
 . گیرد صادره در صنعت بیمه یک کشور را اندازه می

گذاران از صـنعت بیمـه و در  گر رضایت بیمه این شاخص به نوعی نشان: ينرخ نگهداشت مشتر )4
از صـنعت ) نرخ ریـزش(هاي بیمه و یا خروج  گذاران در بین شرکت واقع عکس نرخ چرخش بیمه

 . باشد میبیمه 

نامـه را نشـان  هاي سـربار بـه ازاي هـر بیمه صورت ساده متوسط هزینه این شاخص به: سربارنرخ  )5
 .گري در صنعت است هاي باالي بیمه گر هزینه باالتر بودن آن نشان. دهد می

باشد کـه  اي در هر بازار بیمه می دهنده تنوع محصوالت بیمه این شاخص نشان: تنوع محصوالت )6
 . افزایش دایره انتخاب مشتریان است دهنده نشان

درجـه بـاالي . گیـرد این شاخص درجه رقابت در صنعت بیمه را انـدازه می: مهیرقابت در بازار ب )7
 .تر و کیفیت باالتر براي مشتریان است اي با نرخ منصفانه رقابت متضمن دریافت خدمات بیمه

ستفاده از شاخص ضریب کشوري در ا بین  در مقایسه کشورها يوجه به ساختار نهادت
 نفوذ

مقایسه کشورها بدون توجه به حوزه خاص مورد مطالعه، یا مقایسه صنایع مختلف آنها بدون توجـه 
یافتگی اقتصادي، ساختارهاي اجتماعی، سیاسی، نهادي و ارزشی، سطوح درآمـدي  به سطح توسعه
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تصـادي منطقـی نیسـت و هـاي متحـد اق اي و عضویت آنها در گروه آنها و همچنین وابستگی منطقه
 .گذاري سیاستی باشد تواند مبناي مناسبی براي هدف نمی

 نیمتفـاوت بـ يا ممکن است رابطه ياریبس لیبه دال ي،توسعه اقتصاد کسانیبا سطح  يکشورهادر 
  .داشته باشدوجود  يکالن اقتصاد يرهایو متغ آنها مهیتوسعه صنعت ب

حل مناسبی باشد کـه در  تواند راه میي گذار و هدف سهیمقا يکشورها برا 1يدـبن هـخوشبر این مبنا 
اي از کشورهاي داراي ساختار نهادي و اقتصادي مشـابه بـر مبنـاي  آن بتوان هر کشور را با مجموعه

  . مؤلفه انتخابی و پراهمیت مقایسه کرد
ي ارهــایمعدر یــک مطالعــه بــراي مقایســه عملکــرد صــنعت بیمــه کشــورهاي مختلــف، بــر مبنــاي 

کشـور دنیـا  84آنها،   تیجمعي کشورها و تکنولوژ سطحژئوپلتیک کشورها،  منطقه، رانهدرآمدس
بندي  سال اخیر در دسـترس بـود خوشـه 15هاي مذکور براي آنها طی  که اطالعات مربوط به مؤلفه

هاي مشترکی با ایران  در مطالعه مذکور  کشورهایی که داراي ویژگی). 1398ماجد و شهبا، (شدند 
در جـدول مـورد اشـاره، . اند ، آورده شده6اند در جدول شماره  در خوشه ایران قرار گرفتهبودند و 

خوشـه در سـال  اي و متغیرهاي کالن اقتصادي و جمعیـت کشـورهاي هم هاي بیمه وضعیت شاخص
  .مورد اشاره قرار گرفته است 2018

   

                                                                                                                        
1. Clustering 



 

 
30 

  نرخ رشد ضریب نفوذ بیمه: 6جدول 
چگالی   ضریب نفوذکشور

2بیمه
رشد   سرانه درآمد

1اقتصادي
جمعیت

  رتبه  2ثابت3رتبه 1غیرزندگی1زندگی1کل
ایران

نیجریه

کنیا

قزاقستان

روسیه

بلغارستان

صربستان

عمان

عربستان

 رتبه ضریب نفوذ کل . 3    میلیون دالر. 2    درصد.1
  1398ماجد و شهبا،  :منبع

 
  وششم  ها و مقاالت همایش بیست هاي سیاستی پنل مجموعه توصیه

نفوذ  بیضربودن  نییپا. توسعه بیمه در ایران الزم و مالزم توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور است
با توجـه بـه ایـن . یافتگی بیمه در کشور است دهنده عدم توسعه عنوان یکی از معیارهاي نشان به مهیب

و  يا مـهیب يها پوشـش يبرا افزایش تقاضا، موجب افزایش قدرت خرید جامعهو  يرفاه اقتصادکه 
 سـوي زو ا شـده وکارها فعالین اقتصادي شـامل خانوارهـا و کسـب نهیدر سبد هز مهیسهم ب شیافزا

، ایـن مهـم در اسـناد باالدسـتی گـردد یجامعه مـ ياقتصاد تیموجب بهبود وضع مهیوجود ب گر،ید
 7به بر این اساس، توسعه این صنعت و افزایش ضریب نفوذ آن . کشور  نیز مد نظر قرار گرفته است

جمهوري اسالمی ایران گذاشـته  يمرکز مهیببر عهده ششم توسعه، ساله  قانون برنامه پنج دردرصد 
و  فیکه وظا رسد ی، به نظر م)33/2( مهیصنعت ب ینفوذ فعل بیبا ضر رقم نیا سهیبا مقا .شده است
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گـذار  قـانونمـذکور از سـوي  فیتکل تعییناگرچه . باشد یم مهیببر عهده صنعت  ینیسنگ فیتکال
ایجـاد هـدف مسـتلزم  نیـبـه ا دنیکـرده؛ امـا رسـ جـادیا یبازرگـان يها مهیب يبرا را یفرصت خوب

اقتصاد کالن کشور و هم در سـازوکار نظـارت بـر صـنعت و  طیهم در مح راتییو تغ ها رساختیز
  .است مهیکسب و کار ب يفضا

نشـان  مـهیتوسـعه ب نـدیمراحل فرآ لیتحل نیو همچن رانیدر اقتصاد ا مهینفوذ ب بیضرروند  یبررس
 يصـعود نفـوذ آن بیمرحله رشد قرار داشته و رونـد ضـر ایران در مهیکه در حال حاضر بهد د یم

هاي آن در کشور و در  ها و راهکارهایی براي توسعه بیمه و پوشش ؛ لذا الزم است که سیاستاست
 مـهیب یمل شیهما نیوششم ستیب موضوع، تیاهم به توجه با .نتیجه افزایش ضریب نفوذ اتخاذ شود

اختصـاص یافتـه و جهـت » هـا و راهکارهـا چالش مـه؛ینفـوذ ب بیضر شیافزا« به موضوعو توسعه 
ی در راسـتاي محورهـاي همـایش در پژوهشـکده بیمـه مطالعـاتو کاربردي،  دستیابی به نتایج علمی

هاي سیاستی مستخرج از ایـن مطالعـات بـه همـراه  که در این بخش توصیه ریزي و اجرا شدند برنامه
   .مورد توجه قرار گرفته استنکات کاربردي حاصل از مقاالت ارسالی به دبیرخانه همایش 

مشـکالت موجـود در سـمت  رغـم یکـه علـ رسد یکشور به نظر م ياقتصاد يها تیبا توجه به ظرف
در ایـران و در نتیجـه افـزایش  اي هاي بیمـه ، توسعه صـنعت بیمـه و افـزایش پوشـشعرضه و تقاضا

  . یافتنی است ضریب نفوذ، امري دست
صورت نظري  اي که هم به هاي بیمه با توجه به شناسایی عوامل موثربر توسعه بیمه و افزایش پوشش

اي مورد بررسی و احصـاء قـرار  صورت تجربی در دو سمت عرضه و تقاضاي خدمات بیمه و هم به
اي در کشـور و افـزایش  هاي بیمـه دي سطح کالن براي توسعه پوشـشهاي راهبر اند، سیاست گرفته

  . توان در دو بخش بر شمرد را می ضریب نفوذ بیمه
صورتی که با  بخش نخست شامل اصالحاتی در چارچوب قوانین فعلی صنعت بیمه کشور است، به

هاي  اي و توسـعه پوشـش اي، نـوآوري بیمـه اصالحات فنی ضمن افزایش جذابیت محصوالت بیمه
 . نامیم بیمه باعث افزایش فروش و حق بیمه تولیدي شود که این اصالحات را پارامتریک می
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ت هاي قانونی، نهادي و نظارتی در سـم شامل اصالحاتی است که با اصالح و تغییر رویه بخش دوم
سازي و نهادسازي در سمت تقاضا، موجبات تسهیل کسب وکـار بیمـه و افـزایش  عرضه و فرهنگ

  .نامیم تقاضا براي خدمات بیمه را فراهم آورد که این اصالحات را نهادي می
االشـاره، منـتج از مقـاالت و  شـده ذیـل دو بخـش فـوق هاي سیاسـتی ارائـه توصیهشود  یادآوري می

  .  باشد وششم بیمه و توسعه می هاي بخش علمی همایش بیست لمباحثات مطرح شده در پن
 

  اصالحات پارامتریک براي توسعه بیمه و افزایش ضریب نفوذ
 هاي درآمدي خانوار و  بخشی محصوالت منطبق با نیازها و توان خرید دهک اقدام جهت تنوع

 ؛)خامسیان و سخایی(همچنین با توجه به نیاز و سطوح درآمدي اصناف 

  هاي جدید ایجاد شده در شرایط تورمی یا نوسانات ارزي حال حاضر  کشور ریسکپوشش
  ؛)همان منبع(

  استفاده از انواع ابزارهاي اوراق بهادار اتکایی، جهت کاهش هزینه سرمایه و افزایش ظرفیت
 ؛)همان منبع(پذیرش ریسک صنعت بیمه 

 اي، باندلینگ،  ند اوراق بهادار بیمهگذاري مان هاي فروش، بازاریابی و قیمت استفاده از رهیافت
 ؛)حضوري و امینی(هاي اعتباري و نظایر آن  نامه بیمه

  توجه به اهمیت خدمات پس از فروش و نقش آن در رضایتمندي و حفظ مشتریان در
  ؛)ناصري(هاي بیمه  هاي راهبردي شرکت برنامه
 ؛)جاهدي و طیار(اي در مناطق محروم  رسانی عرضه خدمات بیمه توسعه و اطالع 

 هاي بیمه در مناطق جغرافیایی با توجه به  یابی شعب شرکت ارزیابی مجدد تعداد و مکان
 ؛)و همکاران فرهی(هاي نوین  ها، جذابیت بازار، عملکرد شرکت و فناوري ظرفیت

 اثنی (ها  نامه گذاري انواع بیمه اهتمام جدي به استفاده از کلیه ریسک فاکتورهاي موثر در نرخ
 ؛)همکاران عشري و
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 گیري از  هاي تدریجی و بهره توسعه نوآوري در صنعت بیمه از طریق تمرکز بیشتر بر نوآوري
 ؛)خانی زاده و همکاران(هاي فروش نوین و متفاوت  شبکه

 ؛)همان منبع(هاي بیمه  تاسیس واحد خالقیت و نوآوري در شرکت 

  ؛)همان منبع( بازنگري در برخی قوانین در راستاي حمایت از ایجاد نوآوري 

 هاي عمر تؤام،  گذاري، بیمه هاي عمر متصل به واحد سرمایه ارائه محصوالت جدید مانند بیمه
  ؛)قنبرزاده(هاي مستمري، بیمه عمر گردشگري و محصوالت ترکیبی  بیمه
  حضارمقدم و (توجه به پوشش خدمات مشاوره و سایر خدمات مرتبط با سالمت روان

  ؛)جهانگیري
 هاي زندگی در  هاي زندگی جهت افزایش سودآوري بیمه زار اوراق بهادار بیمهاستفاده از اب

انداز در مقایسه با محصوالت  هاي عمر و پس راستاي افزایش سطح مزیت رقابتی محصوالت بیمه
 ؛ )خامسیان و سخایی(سپرده بانکی 

 ؛)میره(ریزي براي ارائه بیمه سایبري  سیاستگذاري و برنامه 

 اي مبتنی بر  یمههاي ب ترویج رشتهP2P  ؛)جاهدي و طیار( یا همتا به همتا 

 ؛)پاینده و همکاران(بوم نوآوري در صنعت بیمه  ترسیم و تدوین و اجراي سند زیست 

 ی، شنگیزا عواملي، فرد يها یژگیوشامل (اطالعات  هاي فناوري لزوم توجه بیشتر به مولفه
در تنظیم ) یتیریو مد یانسان عواملی، طیمح عواملي، اقتصاد عواملی، فن عواملی، آموزش عوامل

 ؛)نظر و صابري(هاي فناورانه صنعت  سیاست

 بهشتی و (وکار صنعت بیمه در چارچوب اقتصاد مشارکتی  توجه به تغییر در ساختار کسب
 ).کاردگر
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  اصالحات نهادي براي توسعه بیمه و افزایش ضریب نفوذ
 براي ارتقاء فرهنگ بیمه با تمرکز بر اصالح گذاري و طراحی سازوکارهاي مناسب  سیاست

 ؛)و همکاران حسینی(شناختی مرتبط با بیمه  موانع شناختی و روان

 خصوص براي  عنوان یک هزینه، به یابی محصول به عنوان یک پشتوانه و سرمایه نه به موضع
 ؛)بختیار نصرآباديو  بادین(گریزي باال  گریزي و ریسک افراد با گرایشات زیان

 ؛)همان منبع(هاي زندگی  ویژه در بیمه جام مطالعات راهبردي و کاربردي در حوزه رفتاري بهان 

 هاي بازاریابی و فروش، از مباحث صرفاً انگیزشی به مسائل تحلیلی با  ارتقاء سطح آموزش
 ؛)همان منبع(نظران، محققین و اساتید بازاریابی و علوم رفتاري  استفاده از صاحب

 عنوان سبک زندگی  هاي بیمه زندگی به سازي اخذ پوشش دام براي فرهنگسیاستگذاري و اق
عنوان  بندي محصوالت بیمه زندگی به هاي ایرانی و اسالمی و قالب رشدیافته، منطبق با ارزش

  ؛)همان منبع(ابزاري براي فردایی بهتر 
 اي،  بررسی وضعیت موجود فرهنگی جامعه و انطباق آن با محصوالت و خدمات بیمه

 ؛)جاهديو  طیار(سازي آنها  رسانی و متناسب هاي بازاریابی و اطالع فعالیت

 ؛)و همکاران حسینی(اي در اقشار مختلف جامعه  اقدام براي ارتقاء سواد مالی و بیمه  
 ؛)جاهدي و طیار(هاي اجتماعی و بازرگانی  هاي بیمه بخشی عموم در زمینه تفاوت آگاهی  
 ها، روابط متقابل و توجه به  یت زندگی، وابستگی متقابل، ارزشهایی مانند کیف تاکید بر ویژگی

  ؛)همان منبع(اي  رفاه دیگران در طراحی و بازاریابی محصوالت بیمه
 هاي عملی ترویج مبانی و فرهنگ بیمه در نظام آموزش عمومی و  ارتقاء اقدامات و برنامه

  ؛)و همکاران گودرزي(دانشگاهی 
 ؛)اسدي و همکاران(گیري از ظرفیت جهانی شدن  عت بیمه و بهرهالمللی صن توسعه تعامالت بین 

 المللی در مقابله با تحریم، جهت کاهش شکاف  سیاستگذاري در جهت حمایت از تعامالت بین
 ؛)حمزه و همکاران(صنعت بیمه کشور با دنیا 
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 توانمندي گیري از  بندي داخلی به صنعت بیمه با بهره هاي رتبه  بسترسازي براي ورود شرکت
 ؛)همان منبع(المللی  بندي بین هاي رتبه شرکت

 المللی جهت افزایش شفافیت مالی و ایجاد  سازي استانداردهاي گزارشگري مالی بین تداوم پیاده
 ؛)همان منبع(هاي الزم براي ورود به بازار جهانی  زیرساخت

 امات عالی نظام در توجه ویژه مقهاي   ریزي و سیاستگذاري جهت استفاده از ظرفیت برنامه
 خصوص رونق و جهش تولید، براي ارتقاء جایگاه صنعت بیمه؛

 هاي صنعت بیمه براي رونق تولید و اقتصاد  ریزي و سیاستگذاري جهت استفاده از ظرفیت برنامه
 کشور؛

 ؛)نیاکان و رجائی هرندي(گرایی در اصالح قوانین و مقررات  توجه سیاستگذار به تدریج 

 ایش استقالل نسبی نهاد ناظر از دولت، با هدف تاثیرپذیري کمتر از امور حرکت در جهت افز
 ؛)همان منبع(سیاسی و تصمیمات دولتی 

  اعم ازمنافع همه ذینفعانبه متوازن توجه گذاري و  مشارکت ذینفعان در مقرراتافزایش ، 
 ؛)نبعهمان م() هاي بیمه شرکت(کننده  هاي عرضه و بنگاه) گذاران بیمه(تقاضاکنندگان 

 اصول اساسی بیمهگذاري در صنعت بیمه با  انطباق مقررات IAIS  )؛)همان منبع 

 در راستاي برابرسازي بیمه دولتی   هاي شرکت دراي  بودجه توجه نهاد سیاستگذار به انضباط
 ؛)همان منبع( اي بیمههاي  محیط فعالیت بنگاه

 مناسب  هاي افتیارائه ره يبرا نهیبه گذاري متیق یمیتنظ هاي استیدر س یمطالعه تجربه جهان
 ؛)کردبچه و جوانمرد(نهاد ناظر صنعت بیمه  يبرا

  متیمحاسبه ق يبرا ياکچوئر هاي روش از استفاده به هاي بیمه شرکت الزامتعیین استاندارد و 
 گذاران مهیبغیرریسکی  هاي یژگیبر و یمبتن گذاري متیسهم ق منظور کاهش بهمحور  سکیر
 ؛)همان منبع) (یناکنش گذاري متیق نظیر(
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 اجراي  یمنف يامدهایاز پ براي کاستن) 94 نامه نیآئ(نرخ  نییتع نامه نیدر آئ يبازنگر
  ؛)همان منبع( نهیبه گذاري متیق

 هاي در گروه اي مهیب يو انتشار اطالعات مرتبط با نرخ قراردادها تیشفاف يالزامات برا نییتع 
  ؛)همان منبع(ی سکیمختلف ر

 ؛)همان منبع( متیق یرسان و اطالع سهیجستجو و مقا هاي تیاز سا تیحما ای تدارك 

 با رویکرد نوآوري و رفع موانع موجود ) هاي زندگی نامه بیمه آیین( 68نامه  بازنگري آیین
 هاي زندگی به شرط حیات هاي بیمه براي صدور بیمه ازجمله فراهم شدن امکان و اقدام شرکت

 ؛)قنبرزاده(

 هاي  پیامدهاي نامطلوب تورم، نااطمینانی و نوسانات تورم در سیاست ضرورت توجه به
 ؛)سوري و رافعی(گذاري  نرخ

 همان (  هبیم تورم انتظاري در محاسبات نرخ حق ویژه ضرورت توجه صنعت بیمه به تورم به
 ؛)منبع

  و ضریب نفوذ حقیقی) ویژه حق بیمه سرانه حقیقی به(ضرورت توجه به روند حق بیمه سرانه 
همان (در بررسی عملکرد صنعت بیمه ) ها به تولید ناخالص داخلی حقیقی نامه نسبت تعداد بیمه(

 ؛)منبع

 نامه و تورم در تجزیه و تحلیل ضریب نفوذ بیمه و  ضرورت توجه به تغییرات ساالنه نرخ بیمه
 ). همان منبع(اي مختلف  هاي بیمه گزارش آن براي رشته
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 وششمین همایش بیمه و توسعه ئه شده در بیستمقاالت ارا: منابع و مأخذ
 نویسندگان/نویسنده عنوان ردیف

 تاثیر استراتژي نوآوري بر ضریب نفوذ بیمه در ایران 1
  اورینب افروز کالردهی، امیرتیمور پاینده

 محمدنژادبانه چیمن

 ایران  ها و ساختار رقابتی بازار بیمه تحلیل ویژگی 2
  احراريابراهیم کاردگر، مهدي 

 حمید رضا محمدي اوجان

3 
بررسی تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر ضریب 

 نفوذ بیمه
 نیره نظر، محسن صابري

4 
گذار در افزایش ضریب  تبیین تاثیر رفتار خرید بیمه

با تمرکز بر اصول اقتصاد «هاي زندگی  نفوذ بیمه
 »رفتاري

 مسعود بادین، حسینعلی بختیار نصرآبادي

5 
مدل : هاي زندگی اي تورم بر بیمه تاثیر آستانه

 رگرسیون انتقال مالیم پانلی
  سعید اسدي قراگوز، علیرضا دقیقی اصلی

 غدیر مهدوي، مرجان دامن کشیده 

6 
تأثیر جهانی شدن بر ضریب نفوذ بیمه؛ مقایسه تطبیقی 

 یافته کشورهاي چشم انداز ایران و توسعه
  دقیقی اصلیعلیرضا  سعید اسدي قراگوز،

 غدیر مهدوي، مرجان دامن کشیده 

7 
بیمه؛  گذاري بهینه در صنعت رقابت و قیمت

 مقرراتی مالحظات
 حمید کردبچه

8 
ارزیابی تأثیر ابعاد فرهنگ ملی بر ضریب نفوذ بیمۀ 

 زندگی
  منیر گودرزي، حمیده حیدري

 ریحانه جناتی کاشانی

9 
بر صنعت اقتصاد مشارکتی؛ روند فناورانه تاثیرگذار 

 بیمه
 ابراهیم کاردگر عطیه بهشتی،

10 
اي با رویکرد ترجیح  بررسی نقش سطح سواد بیمه

 هاي عمر مردم براي خرید بیمه
  سیدعلی حسینی، پریسا صفامنش

 امیر بهرامی

11 
هاي توزیع فروش و توسعه طرف عرضه  تحلیل کانال

 اي محصوالت بیمه
خلیقی، یاسر فرهی، نیلوفر شریعتی، فرامرز 

 نازنین صدرالدینی و حسین کربالیی حاجی

12 
عوامل موثر بر قصد خرید بیمه براساس مدل لحظات 

 واقعی
 خانی سلمه پورهاشمی، محسن قره سیده ام

13 
بررسی تمرکز بازار بیمه و تاثیر آن بر ضریب نفوذ 

 بیمه
 لیلی نیاکان، سعیده رجائی هرندي
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 نویسندگان/نویسنده عنوان ردیف
 شاهین طیار، علیرضا جاهدي با ضریب نفوذ بیمه بررسی ارتباط میان ابعاد فرهنگ 14
 علیرضا بحیرایی دروئی، افشین عزیزي محاسبه حق بیمه بهینه و تاثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه 15

16 
تاثیر میزان کیفیت خدمات بیمه بر میزان وفاداري 

 هاي اختیاري نامه مشتري در خرید بیمه
 اعظم ناصري

17 
هاي  ترکیبی پویا در بیمهبررسی عملکرد محصوالت 

 هاي بازنشستگی بر ضریب نفوذ بیمه عمر و مستمري
  کشمرزي مهدي قلی ریحانه فتحی، محمد

 شیرین شعاعی 

18 
شناسایی ریسک فاکتورهاي بیمه سایبري به منظور 

 طراحی آن
 سمیه میره

19 
هاي  ارزیابی ضریب نفوذ بیمه؛ مروري بر واقعیت

 آماري
 رافعیعلی سوري، میثم 

20 
بررسی نقش عوامل اقتصادي بر افزایش ضریب نفوذ 

 بیمه صنعت بیمه کشور
 فرزان خامسیان، شیما سخایی

21 
تجزیه و تحلیل ضریب نفوذ بیمه در کشورهاي با 

 هاي مشترك و بررسی عوامل موثر بر آن ویژگی
 فرنام شهباوحید ماجد، 

 عزیز احمدزاده، نرگس حاجی مالدرویش برنامه ششماي  سرمایه مورد نیاز براي تحقق اهداف بیمه 22

23 
شناسایی و بررسی محصوالت بیمه زندگی در 

 کشورهاي منتخب
 میترا قنبرزاده

24 
شناسایی و بررسی محصوالت بیمه درمان در 

 کشورهاي منتخب
 نسرین حضارمقدم، رضا جهانگیري

 المللی بر ضریب نفوذ بیمه بررسی نقش ارتباطات بین 25
  اسماء حمزه، فاطمه عطاطلب

 محسن قره خانی 

26 
اي  هاي طراحی محصوالت بیمه اصول و چهارچوب

 جدید در راستاي افزایش ضریب نفوذ بیمه
  زاده، آزاده بهادر فربد خانی

 سیاوش بنداریان زاده

27 
  :هاي اموال و مسئولیت نرخ گذاري بیمه

 روش طبقه بندي ریسک و روش مبتنی بر کارایی
  اثنی عشري، لعبا ملکیانمریم 

 علیرضا بحیرایی، عزیزي

28 
هاي انگیزشی اقتصادي موثر بر  شناسایی محرك

 فروش بیمه
 محمد جواد حضوري، سارا امینی
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