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  1زاده دكتر علي حسن

  2دكتر محمدمهدي عسگري

3نژاد مهدي كاظم
  

  

 چكيده

 از طريـق پـذيرش   نـد كـه  ا هاي بيمه از نهادهاي مهم در بازار سرمايه        شركت

گذاري  مايههاي متنوع و همچنين تجهيز و تقويت منابع مالي براي سر         ريسك

 .ثري در توسـعه اقتـصادي كـشور دارنـد         ؤدر بازار پول و سرمايه، نقـش مـ        

 صنعت بيمه كشور در توليـد ناخـالص         سهمدهد كه    بررسي حاضر نشان مي   

همچنـين  و   درصد بوده    09/1طور متوسط     به 1378-1387داخلي طي دوره    

ـ       بيمه دريافتي به ارزش سهام معامله      با بررسي نسبت حق    سبت شـده و نيـز ن

 مالحظه 1376-1385بيمه دريافتي به ارزش جاري بازار سهام طي دوره   حق

 درصـد و    54/47ترتيـب    طور متوسـط بـه     هاي مذكور به   شود كه شاخص   مي

دهنده نقش ناچيز صـنعت بيمـه در بـازار اوراق             كه نشان   است  درصد 34/6

 .استبهادار 
  

  ها  مالي، تركيب داراييبيمه، صنعت بيمه، بازار سرمايه، بازار: كليدي واژگان

                                                                                                                
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد فيروزكوه و معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي. 1

     )Email: Alihasanzadeh2003 @Yahoo.com(        

   دانشكده معارف و اقتصاد،)ع(عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق . 2
                                                     

  )نويسنده مسئول (دانشگاه آزاد اسالمي، واحد فيروزكوه ارشد رشته اقتصاد كارشناس. 3
)Email: V-kazemnezhad @Yahoo.com( 

 

  03/09/1388: تاريخ دريافت مقاله

  07/04/1389: تاريخ پذيرش مقاله
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 سرمايه ايران 
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  مقدمه. 1

ك امروزه بر كسي پوشيده نيست كه از عوامل اصلي و مهم رشد و توسعه اقتصادي ي               

 و رابطه مستقيمي بـين توسـعه        استگذاري مولد در آن جامعه       ، افزايش سرمايه  كشور

 بنابراين توسعه اقتصادي از اهداف مهم كـشور         ؛گذاري وجود دارد   اقتصادي و سرمايه  

ترين آنها پويايي، تكامل و توسعه       ي دارد كه مهم   ي نياز به ابزارها   ،و رسيدن به آن   است  

هـاي بيمـه بـه       شـركت .  سرمايه و صنعت بيمه اسـت      ،بازارهاي مالي شامل بازار پول    

انـداز و در نتيجـه نهادهـاي مهـم و            هاي مهم پس   شان از كانال   موجب ماهيت فعاليت  

هاي مالي در امـر تهيـه و تخـصيص سـرمايه و             د كه در كنار ديگر نهاد     ان  محوري مالي 

رشد و توسعه صنعت بيمـه و       . كنند مين مالي واحدهاي اقتصادي كمك مي     أكمك به ت  

طورطبيعي تابعي است از رشد و توسعه اقتصادي و          گري در كشور به    هاي بيمه  فعاليت

ور هاي اقتـصادي در كـش   اي كه هرچه بر ميزان توسعه فعاليت     گونه اجتماعي كشور، به  

در ابتـدا حـضور     . شـود  اي نيـز افـزوده مـي       هاي بيمه  افزوده شود، بر گسترش فعاليت    

 اما بـه تـدريج      ،هاي بيمه در بازار مالي اندك و اهميت اين موضوع نيز كم بود             شركت

هـاي بيمـه،     اي و ميـزان سـرمايه و وجـوه شـركت           هاي بيمه  با گسترش حجم فعاليت   

ايه بـراي كـل جامعـه و بـراي خـود            هـا در بـازار سـرم       اهميت حضور ايـن شـركت     

هاي بيمـه    شركت. عنوان يك مقوله مديريتي افزايش بيشتري يافت       هاي بيمه به   شركت

اي، با مشاركت    هاي اقتصادي از طريق ارائه خدمات بيمه       مين امنيت فعاليت  أبر ت  عالوه

و بيمـه    شده نزد خود در فواصل زمـاني دريافـت حـق           كارگيري منابع مالي انباشته    و به 

 ،تواننـد موجـب تحـرك      مـدت مـي    هاي بلند  بيمه خصوص در  ها، به  پرداخت خسارت 

هـاي   فعاليت  رشد و توسعه بازارهاي مالي شوند و منابع مالي شمار زيادي از            ،پويايي

  .هاي توليدي را فراهم آورند گذاري در بخش هاي سرمايه اقتصادي و طرح

ابـه جزيـي از صـنعت مـالي،     تجربه جهاني حاكي از آن است كه صنعت بيمه به مث      

اين رابطـه، در عـصر      . بايد رابطه متقابل صحيحي با مجموعه بازار سرمايه داشته باشد         
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وكـار بيمـه بـه بـازار سـرمايه           سـو، كـسب    ازيك: يابد شدن، به دو شكل تبلور مي      جهاني

بر مشاركت فعال وجـوه بيمـه در     مستحكم نيازمند است و ازديگرسو، بازار سرمايه مبتني       

بخشيدن بـه اصـالحات  و توسـعه دو بخـش و ارتقـاي                رو، شتاب  ازاين.  بازار است  اين

بخـش  . رابطه متقابل اين دو، شرط الزم براي توسعه مناسب سيستم مـالي كـشور اسـت               

تـوان باتوجـه بـه       بيمه در ايران هنوز در مراحل اوليه توسعه است و اين موقعيت را مـي              

بيمه بـه كـل توليـد        ، سهم درآمدهاي حق    انيهاي بيمه اير   تعداد و مقياس كوچك شركت    

  . اي مشاهده نمود ناخالص داخلي و تنوع و كميت محدود محصوالت بيمه

 در كـشورهاي  خـصوص  بـه  نقش مهم و حساسي در رشد و توسـعه اقتـصادي            ،بيمه

ـ      ثر بـر  ؤتوجـه بـه جايگـاه و عوامـل مـ          . اردتوسـعه د   درحال ثير انـواع   أآن و همچنـين ت

اي بـر اقتـصاد كـشور خواهـد          ه در اين بخش اثرات قابل مالحظـه       هاي اتخاذشد  سياست

  .داشت

   پيشينه تحقيق.2

ند و صنعت بيمه    دار نقش اساسي و كليدي در رشد و توسعه اقتصادي           ،بازارهاي مالي 

  . تواند بسترساز رشد اقتصادي باشد كه يك نهاد مالي است مي

، كـوگلر و    4، بون 3رانش و همكا   وب ،2 وارد و زربروگ   ،1تي توسط اوترويل  تحقيقا

صورت   كه به  ه است  در خصوص ارتباط صنعت بيمه با رشد اقتصادي انجام شد          5افقي

 تحقيقـات براسـاس   . كنـد  ييد مـي  أتجربي رابطه بين صنعت بيمه و رشد اقتصادي را ت         

 رابطـه   -كه با استفاده از متدولوژي مطالعـات مقطعـي انجـام شـد            - 6لوين و زرووس  

ين رشد و توسعه بازارهاي مالي، بازار سهام و رشد اقتـصادي   بيدارمثبت قوي و معنا  

                                                                                                                
1. Outreville, 1997 

2. Ward & Zurbrugg, 2000 

3. Web et al, 2002 

4. Boon, 2004 

5. Kugler & Ofoghi, 2005 

6. Levine & Zervos, 1998 
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در مطالعات نظري خـود بيـان كردنـد كـه            3، لوين 2، مرتن و بوداي   1مرتن. وجود دارد 

گيرنـدگان و    انـداز، تخـصيص منـابع، كنتـرل وام         سسات مالي از طريق تحرك پـس      ؤم

ت كـاال و    اعمال كنترلي مشاركتي، تـسهيل در مـديريت ريـسك و تـسهيل در مبـادال               

. كننـد  خدمات از دو كانال انباشت سرمايه و نوآوري فني به رشد اقتصادي كمك مـي              

تواننـد از دو     هاي بيمه مـي     شركت ، بيان كرد كه از ديدگاه عملكردي      4همچنين اسكيپر 

ـ      بـر و نـوآوري فنـي      )  انـساني   و فيزيكي(كانال انباشت سرمايه     ثير أ رشـد اقتـصادي ت

  . دنبگذار

تي در خصوص نقش صنعت بيمه در بازارهاي مالي انجام گرفتـه            قيقاتحايران نيز    در

نقـش  «بـا بررسـي   ) 1376(جهانخـاني   . كنـيم  ه به برخي از آنها اشاره مي      است كه در ادام   

اختيـار    به اين نتيجه رسيد كـه منـابع مـالي كـه در           »سسات بيمه در بازار سرمايه ايران     ؤم

شـود و    هـا اسـتفاده نمـي      گـذاري  مايههاي بيمه قرار دارد به شكل مطلوب در سـر          شركت

 و  1360-1376هاي   با بررسي نقش بيمه در بازار سرمايه كشور بين سال         ) 1379(احمدوند  

هاي بيمه در اقتصاد ملي و بازارهاي مالي         هاي مبين نقش و جايگاه شركت      محاسبه شاخص 

توليـدي،  بيمـه    هـاي حـق    رقـم شـاخص   كـه   ويژه بازار سرمايه به اين نتيجه رسيده است          به

هاي زندگي و غيرزندگي در ايران نامناسـب و          بيمه سرانه و ضريب نفوذ و تركيب بيمه        حق

 و همچنــين اســتنقــش صــنعت بيمــه كــشور در توليــد ناخــالص داخلــي بــسيار نــاچيز 

 و مقايـسه    1368-1378هـاي    با بررسي جايگاه بيمه در بازار مالي بين سال        ) 1380(عزيزي

سـرمايه بـه ايـن نتيجـه         ادهاي بازار پول و ساير نهادهـاي بـازار        جايگاه نهادهاي بيمه با نه    

 نقش فعاالن بازار سرمايه     رسيده است كه در ايران بازار پول بر بازار سرمايه غالب است و            

 نقـش و جايگـاه      ،سسات بيمه در اين بازار كم اسـت و در بـازار مـالي كـشور               ؤويژه م  به

                                                                                                                
1. Merton, 1992 

2. Merton & Bodie, 2004 

3. Levine, 2004 

4. Skipper, 1998 
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بـا اسـتفاده از تركيـب    ) 1380(جو  پيكـار .خوبي تعريـف نـشده اسـت    سسات مالي به  ؤم

هـاي بيمـه دولتـي و     گذاري شركت هاي صنعت بيمه به بررسي حجم بازده سرمايه       دارايي

سازي در بازار سرمايه پرداخته و  به اين نتيجه رسيده است كه سـهم          پيامدهاي خصوصي 

بيمـه   ثير حـق أبا بررسي ت  ) 1384(مواليي   .استصنعت بيمه در بازار سرمايه بسيار ناچيز        

گذاري آنها در بازار مالي نتيجه گرفته است بين          هاي بيمه بر ميزان سرمايه     توليدي شركت 

هـاي بيمـه در بـازار مـالي رابطـه            گذاري شركت  بيمه عايدشده با ميزان سرمايه     ميزان حق 

  .خطي و قوي وجود دارد

 و  شـده بايـد رشـد      بنابراين براساس مباني نظري و نتايج حاصل از تحقيقات انجام         

توسعه بازارهاي مالي از طريق رفـع موانـع و مـشكالت تهديدكننـده ايـن بازارهـا و                   

منظور افزايش هرچه بيشتر كارايي در كانون        كردن فضا و زمينه رقابت در آنها به        فراهم

  .اران اقتصادي قرار گيردذگ توجه مسئوالن و سياست

   بازارهاي مالي .3

متغيرهاي اساسي  . دشو  قعي و مالي انجام مي    هاي اقتصادي در دو بخش وا      كليه فعاليت 

 است كه در بخش     ييها هاي ملي نظير مصرف و تشكيل سرمايه بيانگر فعاليت         حساب

عنـوان مكمـل بخـش واقعـي بـه            اما بخـش مـالي بـه       ،واقعي اقتصاد در جريان است    

... هـاي ديـداري و       اي از ابزارهاي مـالي نظيـر اوراق سـهام، قرضـه، سـپرده              مجموعه

و شـود كـه نقـش مهـم          طالق مي اهاي سرمايه    ها، شركت  اي مالي همچون بانك   نهاده

هـاي مولـد    سـمت فعاليـت   انـدازي، هـدايت ايـن منـابع بـه      محوري تجهيـز منـابع پـس      

بـديهي  . )1378ختـايي،   (اي را دارد گذاري و تخصيص بهينه منابع مالي و سرمايه  سرمايه

نيازمنـد تـشكيل و نيـز افـزايش         است كه حركت در مسير رشد سريع و توسـعه پايـدار             

  . سرمايه است تا با تجهيز آن منابع در اقتصاد ملي تقويت و رشد پايدار محقق شود

بازارهـاي مـالي،   . دهنـد  چهارچوب اصلي بخش مالي را بازارهاي مالي تشكيل مي        

خريد و فروش وجوه اعم از اعتبار بـانكي، وجـه اوراق بهـادار و                كه    است هايي مكان
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توان گفت كه بازار     شود و يا مي     حيطه انجام مي   آنتقابل عرضه و تقاضا در      سهام و به    

. شـوند  مـي ) خريـد و فـروش    (هاي مـالي در آن مبادلـه          بازاري است كه دارايي    ،مالي

هاي مالي يك اقتصاد را در خـود جـاي داده و             بازارهاي مالي حجم وسيعي از سرمايه     

انـدازكردن، واگـذاري     هـاي پـس    ا، انگيزه اين بازاره . آورند در آنجا تحت كنترل در مي     

بازارهـاي مـالي     .دهنـد  هـا را شـكل مـي       كـارگرفتن سـرمايه    دهي و به   اندازها، وام  پس

   : به اين شرح در جامعه دارندييها نقش

گذاري به كـساني كـه وجـوهي     انتقال وجوه از دارندگان وجوه اضافي براي سرمايه        -

  ؛د نياز دارنداي مشهوه گذاري در دارايي براي سرمايه

هاي مشهود بين متقاضيان وجوه      توزيع خطر مالزم با جريان نقدي حاصل از دارايي         -

 ؛و دارندگان وجوه است

شـده را تعيـين      روابط متقابل خريدار و فروشنده در بازار مالي، قيمت دارايي مبادله           -

ونگي تقـسيم   ديگر، اين روابط بازده مورد انتظار دارايي مـالي و چگـ            عبارت به. كند مي

  ؛كند هاي مالي را تعيين مي وجوه دارايي

 ؛كند تا دارايي مالي را بفروشد      گذار فراهم مي   بازارهاي مالي مكانيسمي براي سرمايه     -

كنـد و ايـن ويژگـي        گويند بازار مالي نقـدينگي فـراهم مـي         باتوجه به اين ويژگي مي    

 ؛كند شويق به فروش ميگذار او را وادار يا ت جذابي است آنگاه كه شرايط سرمايه

  دهد؛  را كاهش مي) هزينه جستجو و اطالعات(مالي هزينه معامالت  بازار -

بخـش بـازار پـول و        توان براساس سررسيد حق مـالي بـه دو         بازارهاي مالي را مي    -

   ؛دكرسرمايه تقسيم 

پذيري ايـن دو بـازار تحـت     ها و ضربه حساسيت بازارهاي پول و سرمايه و نوسان 

، نيازمنـد سـازوكارهاي مناسـب بـراي توسـعه            و غيراقتصادي  حوالت اقتصادي ثير ت أت

  . پذيري است ريسك
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با وجود اينكـه دو بـازار پـول و سـرمايه در تجهيـز و تخـصيص منـابع مـالي مكمـل                        

بر و فرآينـدي طـوالني       هاي توليدي كه عمدتاً زمان     همديگرند اما به موجب ماهيت فعاليت     

هاي توليـدي     تجهيز و انتقال منابع مالي و رفع نيازهاي فعاليت          نقش بازار سرمايه در    ،دارند

دليـل در اغلـب كـشورهاي        همـين  بـه . اسـت تـر از بـازار پـول         تـر و حيـاتي     به مراتب مهم  

 حجم فعاليت و نقـش بـازار سـرمايه بـه            ،ددارنيافته كه بازارهاي مالي سازمان يافته        توسعه

ايـن موضـوع    . استليت و نقش بازار پول      تر و حتي چندين برابر حجم فعا       مراتب گسترده 

اند و معمـوالً     يافته و كارآمد محروم    توسعه كه از بازارهاي مالي توسعه      در كشورهاي درحال  

كـه در    طـوري   به ؛ برعكس است  ،هاي اقتصادي و مالي دارد     فعاليت دولت نقش غالب را در    

. ري از بـازار سـرمايه دارد      ت كننده اين كشورها بازار پول و نظام بانكي نقش به مراتب تعيين          

له از موانع اصلي تجهيز و تخـصيص بهينـه منـابع مـالي در ايـن كـشورها بـوده و         ئاين مس 

  .عنوان يك ضعف و مشكل در نظام اقتصادي اين كشورها مطرح است به

تصادي را در بـستر زمـاني       هاي اق  بازار سرمايه، نهادي است كه نيازهاي مالي بنگاه       

منظـور    بنابراين تجهيز منـابع مـالي موجـود و هـدايت آنهـا بـه               ؛كند مين مي متفاوت تأ 

هاي مختلف اقتصادي از وظايف اصلي نهادهاي فعال در اين           گذاري در فعاليت   سرمايه

هـاي الزم بـراي مـواردي       بديهي است كه توسعه بازار سرمايه كشور زمينه       . بازار است 

دار اقتصادي، جلـوگيري از     زا و پاي   مانند عرضه منابع مالي جهت رشد و توسعه درون        

انـداز   هاي خارجي به كشور، افزايش انگيزه پس       فرار سرمايه و همچنين جذب سرمايه     

انداز از بخـش غيررسـمي اقتـصاد و          گذاري در اقتصاد ملي، انتقال منابع پس       و سرمايه 

هاي مالكيت مردمـي و      هاي مولد اقتصادي، گسترش بنيان     هدايت آنها به مسير فعاليت    

منظـور   هاي عمرانـي كـشور بـه       مين مالي طرح  أركت فعاالنه شهروندان در ت    جلب مشا 

كاهش فشار مالي ناشي از كسر بودجه دولت و درنهايت امكـان موفقيـت در اجـراي                 

  .آورد سازي را در كشور فراهم مي هاي خصوصي سياست
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ليـه جـايي   شود كـه بـازار او   بازار سرمايه به دو زير بازار، بازار اوليه و ثانويه تقسيم مي        

هاي مالي خود را با منابع بلندمدت مبادلـه          تواند در آنجا دارايي    مي است كه بنگاه اقتصادي   

كنـد تـا وجـوه        منتشركننده اوراق بهادار اقدام به فروش ايـن اوراق مـي           ،در اين بازار  . كند

  بـازاري اسـت كـه اوراق بهـاداري كـه قـبالً             ،مين نمايد و بازار ثانويـه     أمورد نياز خود را ت    

كنندگان را مطمئن     مشاركت ،وجود اين بازار  . گيرد منتشرشده مورد خريد و فروش قرار مي      

ـ   توانند اوراق بهادار خود را به      سازد كه مي   مي فـروش برسـانند و مـشكلي ازنظـر          هراحتي ب

 قيمت سهام جديدي كـه      ،بازار ثانويه . شان نداشته باشند   هاي مالي  كردن دارايي  تبديل به نقد  

  .كند در بازار اوليه عرضه گردد را تعيين ميقرار است 

هاي فعاليت اقتصادي بـه گـسترش اطمينـان كمـك            ها و رشته   بيمه در كليه شاخه   

. كنـد  ها بازار مالي است كه بيمه در آن نقش فعالي بازي مي            يكي از اين زمينه   . كند  مي

مثلـث توسـعه    تـوان    تر بازار مالي متشكل از بيمه، بورس و بانك را مي           عبارت دقيق  به

 در مثلـث توسـعه      .مانـد  رنگ و ناكارا باقي مي      كم ،مالي ناميد كه اين مثلث بدون بيمه      

كه با ارتبـاط    است   بانك پايگاه پول، بورس پايگاه سرمايه و بيمه پايگاه اطمينان            ،مالي

  ).1380كدخدايي،  (كند دو سويه به توسعه مالي كمك مي

  مثلث توسعه مالي. 1نمودار

  

  

  

  

 

 مثلث توسعه مالي

 بورس

 بانك بيمه
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  عنوان يك نهاد مالي در بازار سرمايه ش صنعت بيمه به نق.4

سـو،   يك بيمه از . شود ترين نهادهاي اقتصادي محسوب مي     امروزه صنعت بيمه از عمده    

ديگرسـو،  ازنهادي مالي است كه در تقويت بنيه اقتصادي جامعه نقش اساسـي دارد و               

خـدماتي را فـراهم     هـاي توليـدي و       با ايجاد امنيت و اطمينان، زمينه گسترش فعاليـت        

  .سازد مي

تـرميم وضـع اقتـصادي يـك        . پيشرفت بيمه با توسعه اقتصادي كشور مقارن است       

گـذاري موجـب     كشور و افزايش مبادالت و ترقـي سـطح زنـدگي و توسـعه سـرمايه               

شود و متقابالً پيشرفت و اشاعه بيمه نيز به بهبود وضـع             پيشرفت بيمه در آن كشور مي     

. كنـد  اندازهاي بزرگ كمك مـي      ثروت ملي و تشكيل پس     معيشت افراد كشور و حفظ    

اي   كـار سـاده    ، عامل توسعه و اصالح وضع ديگـري اسـت         ،تشخيص اينكه كدام يك   

ـ       اما مي  ؛نيست مين ناشـي از آن  أتوان گفت كه اگر اقتصاد يك كشور متكي به بيمه و ت

  .گيرد  قرار مييشمار نباشد، اقتصاد در معرض تهديد خطرهاي بي

هـاي   ، پرداخـت خـسارت     بيمه  بيمه با دريافت مبالغي تحت عنوان حق       هاي شركت

ها، با احتمـال مواجـه اسـت و          ازآنجاكه خسارت . نمايند احتمالي را در آينده تعهد مي     

بيمـه و    اي بـين دريافـت حـق        وقفـه زمـاني قابـل مالحظـه        استبه زمان آينده     مربوط

اني است كه در حقيقـت      اين وقفه زم  . پرداخت خسارت در صورت وقوع وجود دارد      

گـذاري وجـوه     هـاي بيمـه در بـازار سـرمايه و سـرمايه            امكان مشاركت فعال شـركت    

لذا وجـوهي كـه از ايـن        . آورد شده تحت عنوان بيمه و ذخاير فني را فراهم مي          انباشته

. كنـد  تري را ايجـاد مـي      مدت گذاري بيشتر و بلند    آيد قابليت سرمايه   دست مي  هها ب  بيمه

هاي بيمه در     درصد فعاليت شركت   50ر سهم بسيار بااليي و حتي بيش از         خاط همين به

هاي زنـدگي    به رشته  ند مربوط داريافته كه بازار بيمه رقابتي و كارآمد         كشورهاي توسعه 

هـاي بيمـه در بـازار سـرمايه و      است و اين امر موجب مشاركت فعال و وسيع شركت 

هـاي بيمـه در زمينـه        گيري شركت  متصمي .گذاري شده است   مين وجوه براي سرمايه   أت
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زمـان بـر      هـم  گذاري بايد   اي است و مديران سرمايه     گذاري، تابع عوامل پيچيده    سرمايه

سه عامل سوددهي، قابليت تبديل به وجه نقـد و اطمينـان از برگـشت اصـل سـرمايه                   

ها ازنظـر قابليـت اسـتفاده از         ديگر، منابع مالي اين شركت     توجه داشته باشند و ازسوي    

  . دارداي  هاي ويژه  ضوابط و محدوديت،گذاري رمايهس

مدت  تواند به سودهاي مناسب بلند ويژه سهام مي به گذاري در اوراق بهادار، سرمايه

هاي  بيمه  جهان براي اداره حقدرهاي بيمه   بنابراين گزينه اول شركت؛منجر شود

 كالن دري ظرفيت پرداخت منظور ارتقا به. گذاري در بازار سرمايه است دريافتي، سرمايه

گذاري مناسب صنعت بيمه را بيابيم و  هاي سرمايه حوزهيم صنعت بيمه ايران، ناچار

طور  به بايد. طور گسترده وارد بازار سرمايه شوند  بهداخليهاي بيمه  اجازه دهيم شركت

هاي  گذاري در اوراق بهادار در صندوق ها براي سرمايه بيمه گسترده اجازه داد حق

انداز  پس،  بيمه  حق. در بازار سرمايه صرف شوندكالنگذاري  گذاري و سرمايه مايهسر

 ،هاي عمر بيمه ويژه حق به. العاده يا اضطراري است اران براي رفع نيازهاي فوقذگ بيمه

. درستي انجام شود مديريت اين وجوه بايد به. اران استذگ انداز عمر بيمه وجوه پس

 كه در آن امكان معامله آزاد و منصفانه استر سرمايه پايداري ها نيازمند بازا بيمه حق

 بازار سرمايه ايران ،ها بيمه براي حصول اطمينان از امنيت حق. وجود داشته باشد

نظارت اجتماعي بر بازار سرمايه به آن . تر است نيازمند توسعه بيشتر و مقررات جامع

بازار سرمايه را در سر داشته باشد و معناست كه نهاد ناظر بايد آگاهانه انديشه تحول 

 نظارت بايد بيشتر متوجه ؛پرهيز نمايددخالت غيرضروري در كار بازار سرمايه  از

بودن بازار باشد تا اين بازار بهتر عمل كند و كارآيي  عادالنه و منصفانه ،رقابت آزاد

  .بخشدبهبود را تخصيص سرمايه 

هـاي   توانـد تمـامي بخـش      اي مـي   ههـاي بيمـ    ازآنجاكه تنوع و گستردگي فعاليـت     

 ،اقتصادي و كل جمعيت كشور را دربرگيرد و منجر به انباشت وجـوه فراوانـي شـود                

هـاي   مين امنيت به يكي از كانال     أبر ت  هاي اقتصادي عالوه   تواند در مجموعه فعاليت    مي
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هاي مولد اقتصادي مبدل     سوي فعاليت  گذاري و هدايت آن به     مهم تجهيز منابع سرمايه   

عنـوان يـك     اندازي به  اي كه در زمينه نقش صنعت بيمه در تجهيز منابع پس           نكته. دشو

 ايـن اسـت كـه در كـشورهاي          ،نهاد مالي بايد مورد توجه خاص و ويژه قـرار گيـرد           

ويـژه در شـرايط سـخت اقتـصادي و           توسعه با سطح درآمد سرانه پـايين و بـه          درحال

شـدت كـاهش     و نهادهاي مـالي بـه     اندازي و تجهيز ابزارها      تورمي شديد، قدرت پس   

ليكن نقـش   . شود اندازي مردم مبدل مي    اي به تنها كانال پس     هاي بيمه  يابد و فعاليت   مي

  . يافته مورد توجه و عنايت قرار گيرد اين نهاد مالي بايد بيش از كشورهاي توسعه

منظور ايجاد پوشـش     هاي بيمه به    شركت ،خالصه اينكه در اغلب كشورهاي جهان     

هـاي خـود، كـسب درآمـد و سـودآوري بيـشتر، رشـد و توسـعه                   بـراي هزينـه   كافي  

طح وسيع و قابـل     در س ... اي و ارتقاي كمي و كيفي خدمات خود و           هاي بيمه  فعاليت

اين كشورها ضمن تحقق    . كنند اي در اقتصاد ملي و بازار سرمايه مشاركت مي         مالحظه

تحرك بازارهـاي مـالي نيـز       هاي مولد اقتصادي و      اهداف داخلي خود به اجراي طرح     

  .شود كنند كه درنهايت منجر به رشد و توسعه اقتصادي مي كمك مي

انداز و تحـرك و پويـايي بازارهـاي          هاي بيمه در تخصيص منابع پس      نقش شركت 

ويژه بازار سرمايه در برخي از كشورها حتـي از نظـام بـانكي و بـورس اوراق                   مالي به 

 80يافتـه حـدود      اي بيمـه در كـشورهاي توسـعه       ه شركت. استتر   ثر و مهم  ؤبهادار م 

دهنـد و    درصد منابع مالي خود را به اشكال مختلف در بـازار سـرمايه مـشاركت مـي                

طريق ضمن كسب درآمد فرعي براي توسعه كمي و كيفي خدمات خود هـم بـه            ازاين

نمايند و هم قـادر      دار جامعه كمك مي    گذاري و مولد اولويت    هاي سرمايه  اجراي طرح 

  .شوند گذاران خود مي ارائه خدمات با قيمت نازل به بيمهبه 

   بررسي وضعيت صنعت بيمه در ايران.5

 زيـرا  ؛ هجري شمسي دانـست 1310توان از سال   هاي بيمه در ايران را مي      آغاز فعاليت 

ها در ايران به تـصويب رسـيد و          به ثبت شركت   اي راجع  نامه در اين سال، قانون و نظام     
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سيس شعبه يا نمايندگي در ايران      أهاي بيمه خارجي به ت      از شركت  متعاقب آن بسياري  

 اولين شركت بيمه داخلي با عنوان شركت سـهامي بيمـه            1314سال   اقدام كردند و در   

پـس از آن صـنعت بيمـه در         . سيس و فعاليت خود را آغاز نمود      أايران توسط دولت ت   

از ه اسـت كـه برخـي    هاي بسياري شد  هاي فعاليت خود دچار فراز و نشيب       طول سال 

 تـا   1329 شركت بيمه ايراني در محدوده زماني        8سيس و فعاليت    أت: ند از ا  آنها عبارت 

سيس بيمه مركـزي  أ، ت1347هاي بدني در سال  مين خسارت أسيس صندوق ت  أ، ت 1343

 شركت بيمـه مـصادره و       10، ادغام   1358شدن بيمه در سال      ، اعالم ملي  1350در سال   

هـاي    در كنار شـركت    1367سال   ر تحت نام شركت بيمه دانا در      شده و آغاز به كا     ملي

سـسات بيمـه غيردولتـي در    ؤسـيس م أ آسيا و البرز، تصويب قانون ت   ،بيمه دولتي ايران  

بـه اسـتثناي بيمـه    (هاي بيمه دولتي   و درنهايت تصميم به واگذاري شركت 1380سال  

  . قانون اساسي44در اجراي اصل ) ايران

اجازه فعاليت به  بودن مالكيت آنها و عدم ي بيمه، دولتيها تقليل تعداد شركت

شدن بازار بيمه و درنتيجه  بخش خصوصي در بازار بيمه كشور عمالً موجب انحصاري

اين موضوع . عنوان يكي از نهادهاي مالي كشور گرديد ناكارايي فعاليت اين صنعت به

مه و بازار بيمه در  توسعه و ارتقاي كمي و كيفي خدمات بي،ضمن اينكه مانع رشد

عنوان يك نهاد مالي  هاي بيمه به تحركي شركت  بيوسازماندهي  عدم   موجب،كشور گرديد

شود در   مشاهده مي1گونه كه در جدول   ولي همان؛دنيز شو درنتيجه بازار سرمايه 

 ،سازي زدايي و خصوصي هاي آزادسازي، مقررات هاي اخير باتوجه به اجراي سياست سال

  . ده استكروند صعودي خود را آغاز مه در كشور رصنعت بي
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 1382-1387 هاي  بررسي وضعيت صنعت بيمه طي سال.1جدول 

 

  عنوان
  واحد

  اندازه گيري
1382  1383  1384  1385  1386  1387  

  8/72  6/71  5/70  4/69  3/68  2/67  ميليون نفر  جمعيت

  40561  33824  26561  21530  17318  12743  ميليارد ريال  بيمه توليدي حق

  46  46  46  46  46  46  رتبه  رتبه جهاني

بيمه  نرخ رشد حق

  توليدي برحسب ريال
  9/19  3/27  4/23  3/24  9/35  8/38  درصد

  2/5  6/5  1/6  6/6  1/6  1/8  درصد  هاي زندگي بيمه سهم حق

  2/557  2/472  8/376  3/310  7/253  7/189  هزار ريال  بيمه سرانه حق

  35/1  29/1  30/1  28/1  25/1  16/1  درصد  ضريب نفوذ

ها از  نامه سهم تعداد بيمه

  جمعيت
  3/42  8/35  8/30  7/25  6/23  9/21  درصد

  )1387 صنعت بيمه، يسالنامه آمار(

 ميليون 3/68 حدود 1383سال  جمعيت كل كشور در پايان برنامه سوم توسعه  در

پايان برنامه  به جمعيت در  شدهنامه صادر  بنابراين نسبت تعداد بيمه؛نفر بوده است

نامه   برابرشدن تعداد بيمه2باتوجه به .  درصد بوده است6/23سوم توسعه برابر 

 8/30 ميليون فقره به 9/15از ( نسبت به پايان برنامه سوم 1387 در سال شدهصادر

 به شدهنامه صادر و افزايش جمعيت، نسبت تعداد بيمه) ميليون فقره رسيده است

  . درصدي آن دارد79 كه نشان از رشد است درصد 3/42 برابر 1387جمعيت در سال 

هاي  د در راستاي اجازه فعاليت به بخششو  مشاهده مي2گونه كه در جدول  همان

 20انداز   قانون اساسي و چشم44خصوصي در صنعت بيمه باتوجه به اجراي اصل 

ي خصوصي صنعت بيمه در ها  سهم فعاليت شركت،هاي اخير ساله كشور در سال

 درصد در 3بيمه توليدي بخش خصوصي از  كه سهم حق طوري  به؛ استافزايشحال 

  . رسيده است1387 درصد در سال 25 به 1382سال 
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  1382-1387هاي   بررسي سهم بخش غيردولتي صنعت بيمه طي سال.2جدول 

  عنوان
  واحد

  اندازه گيري
1382  1383  1384  1385  1386  1387  

  40561  33829  26561  21530  17318  12743  يليارد ريالم  كل بازار بيمه
بيمه  حق

سهم بخش   توليدي

  غيردولتي
  25  2/22  3/16  8/13  2/11  3  درصد

  24753  20825  16467  14535  10032  7617  ميليارد ريال  كل بازار بيمه

سهم بخش   خسارت

  غيردولتي
  7/18  6/15  7/10  6/8  3/1  1/0  درصد

  8/30  6/25  7/21  6/17  9/15  6/14  قرهميليون ف  كل بازار بيمه

سهم بخش   نامه تعداد بيمه

  غيردولتي
  1/28  8/28  7/22  3/11  7/9  7/0  درصد

  8/3  3/3  5/3  9/3  3/2  6/2  ميليون فقره  كل بازار بيمه
تعداد 

  خسارت
سهم بخش 

  غيردولتي
  22  9/16  1/11  9/5  5/2  1/0  درصد

  )1387 صنعت بيمه، يسالنامه آمار(

   ايران در مقايسه با ساير كشورها  بررسي جايگاه صنعت بيمه.6

تر از وضعيت صنعت بيمه و عملكرد آن و همچنين مقايسه  يبراي ارائه تصويري واقع

هايي از جمله  تطبيقي صنعت بيمه كشور با صنعت بيمه ساير كشورها از شاخص

  . بيمه سرانه و ضريب نفوذ بيمه استفاده خواهد شد بيمه توليدي، حق ميزان حق

هاي توليدي بازار بيمه كشور  بيمه  حق،شود  مشاهده مي3 كه در جدول گونه همان

). 46رتبه ( ولي رتبه كشورمان در بازار بيمه جهاني ثابت مانده است ؛ استداشتهرشد 

حالي است كه رتبه جهاني ايران ازلحاظ توليد ناخالص داخلي با ارتقا در سال  اين در

اتوجه به وابستگي اقتصاد كشور به نفت و ب. ام قرار گرفته است  در مكان سي2007

هاي   مانع از توسعه و بهبود قابل توجه شاخص،افزايش ساالنه قيمت آن در جهان

هاي  در سال .عنوان يكي از صنايع غيرنفتي كشور شده است عملكرد صنعت بيمه به

يل هاي زندگي در بازار بيمه مواجه هستيم كه يكي از دال بيمه اخير با كاهش سهم حق
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 قدرت ، ولي در مقابل با افزايش درآمد سرانهاست؛آن باالرفتن نرخ تورم در كشور 

  . بيمه سرانه در كشور افزايش يافته است خريد مردم بيشتر شده و حق
  

   ارزيابي جايگاه جهاني صنعت بيمه كشور.3جدول 

  عنوان
  واحد

  يريگ اندازه
2003  2004  2005  2006  2007  2008  

  1/0  09/0  08/0  07/0  06/0  05/0 درصد  جهان

  46/0  45/0  37/0  31/0  27/0  23/0 درصد  آسيا
سهم ايران از 

هاي  بيمه حق

  توليدي
منطقه 

MENA
1  

  1/13  7/13  4/13  6/12  9/11  2/10 درصد

  4/3  3/12  6/6  6/5  3/10  4/12 درصد  جهان

  9/14  4/4  6/1  6/3  9/7  9/8 درصد  آسيا

منطقه 

MENA  
  3/23  1/23  2/14  1/13  4/10  2/14 درصد

نرخ رشد 

هاي  بيمه حق

  توليدي
  18  8/25  5/21  1/20  29  5/34 درصد  ايران

  3/58  2/59  8/57  1/58  2/57  9/56 درصد  جهان

  74  73  5/74  6/75  6/75  6/75 درصد  آسيا

منطقه 

MENA  
  2/28  1/27  5/26  6/26  3/27  7/28  درصد

سهم 

هاي  بيمه حق

  زندگي
  2/5  6/5  1/6  6/6  1/6  1/8 درصد  ايران

  634  608  555  518  511  470  دالر  جهان

  234  211  205  198  194  183 دالر  آسيا

منطقه 

MENA  
  117  94  79  70  65  60  دالر

بيمه  حق

  سرانه

  59  51  41  34  29  23 دالر  ايران

  07/7  49/7  52/7  52/7  99/7  06/8 درصد  جهان

  95/5  2/6  65/6  83/6  37/7  51/7 درصد  آسيا

منطقه 

MENA  
  60/1  59/1  53/1  60/1  72/1  85/1  درصد

  ضريب نفوذ

  35/1  29/1  30/1  28/1  25/1  16/1 درصد  ايران

 )1387، سالنامه آماري صنعت بيمه(

                                                                                                                
، الجزاير: كشورهاي خاورميانه و پنج كشور آفريقاي شمالي       متشكل از    MENAبندي بانك جهاني،     طبق دسته . 1

 .  استكشا مر ووتي، ليبيتونس، جيپ
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هـا و    بيمه توليدي توسط صنعت بيمه در هر كشور از جمله شاخص           ميزان كل حق  

م حجـ  .اسـت معيارهايي است كه به نوعي بيانگر ميزان رشد و توسـعه ايـن صـنعت                

  . است ميليارد دالر 4061 برابر با  2007بيمه دريافتي جهان در سال  حق

به  قاره اروپـا بـا سـهم           مربوط 2007بيمه توليدي در سال       بيشترين ميزان سهم حق   

 3/1 و 2 ، 7/20 ، 35بـا     و مناطق آمريكا، آسيا، اقيانوسيه  و آفريقـا         است درصدي   41

  .هاي بعدي قراردارند درصد در مكان

 با رشد 2000 ميليون دالر در سال 508ايران از  بيمه توليدي صنعت بيمه در حق

  درصد از09/0 رسيده است كه 2007 ميليارد دالر در سال 3،6 برابري به 6حدود 

 درصد از سهم 7/13 درصد سهم بازار آسيا و 45/0بيمه توليدي جهان و  سهم كل حق

 را در اختيار 1م بازار خاورميانه درصد از سه2/16 و MENAبازار كشورهاي منطقه 

 كه از كشورهاي د را دار46 رتبه 2007 كشور در سال 88كشور ايران در بين  .دارد

چون اكراين، روماني و بلغارستان در منطقه اروپا و از كشورهاي همسايه امارات، 

اگر چه صنعت بيمه . استعربستان، پاكستان، كويت، قزاقستان، قطر و عمان جلوتر 

بيمه با كشورهاي پيشرفته فاصله دارد، اما در بين كشورهاي  ان ازلحاظ دريافت حقاير

كشور امارات با ظرفيتي محدودتر . خاورميانه مقام اول را به خود اختصاص داده است

 10حداكثر (تر ، تورم پايين) درصد84حدود (دليل توسعه انساني باال  از ايران به

بيمه در  لحاظ توليد حق به)  برابر پول رايج7/3(خ ارز و توان برابري بهتر با نر) درصد

  . جهان را در اختيار دارد47 و رتبه  قرار داردرتبه دوم پس از ايران

                                                                                                                
خاورميانه شامل كشورهاي ايران، عراق، عربستان، يمن، امارات، بحرين، عمان، قطر، كويـت، اردن، سـوريه،                . 1

بنـدي خاورميانـه     ، رتبـه  با توجه به اشغال كشور فلسطين توسط رژيم صهيونـستي         . استلبنان، فلسطين و مصر     

  .است رژيمبدون درنظرگرفتن اين 
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تواند ضمن بيان وضعيت جاري صنعت بيمه در هر   كه ميهاييمعيار از ديگر

 هاي توليدي بيمه و توسعه فرهنگ بيمه را نيز نشان دهد، سهم حق كشور ميزان رشد

  . هاي توليدي است بيمه هاي زندگي و غيرزندگي از كل حق رشته

بودن آن، از قابليت بيشتري  هاي زندگي به موجب بلندمدت منابع حاصل از بيمه

هاي زندگي از كل  بيمه ليكن هرچه سهم حق. استگذاري برخوردار  براي سرمايه

ور امكان و توانايي  صنعت بيمه آن كش،هاي توليدي در يك كشور بيشتر باشد بيمه حق

. مدت و مشاركت در بازار سرمايه دارد هاي مولد بلند گذاري بيشتري در سرمايه

بر اينكه نقش  هاي زندگي عالوه هاي توليدي در رشته بيمه باالبودن سهم حقبا بنابراين 

توان گفت آن  انداز و بازار سرمايه بيشتر خواهد بود مي صنعت بيمه آن كشور در پس

  . اي بااليي نيز برخوردار است رشد فرهنگ بيمهكشور از 

 2007هاي زندگي و غيرزندگي در سال  جهان براي بيمه بيمه توليدي در حجم حق

 ميليارد دالر بوده است كه سهم هريك از اين 1668 ميليارد دالر و 2393ترتيب  به

  . درصد بوده است41  درصد و 59ترتيب  بيمه توليدي به ها از كل حق بيمه

 درصـد از سـهم      3/43 ميليارد دالر و كـسب       1036 قاره اروپا با     ،در بخش زندگي  

هـاي آمريكـا، آسـيا، آفريقـا و           و پـس از آن قـاره       دبازار جهاني بيشترين سـهم را دار      

 درصد سـهم از بـازار       50/1 درصد و    59/1 درصد،   05/26 درصد،   57/27اقيانوسيه با   

 و  63/20سهم كشور ژاپـن از بـازار جهـاني          در منطقه آسيا    . را در اختيار دارند    جهاني

 و كشورهاي آسياي مركـزي و خاورميانـه تنهـا           19/5كشورهاي جنوبي و شرقي آسيا      

 اسـت  ميليون دالر    215بيمه دريافتي در بخش زندگي       در ايران ميزان حق   . است 24/0

   و تنهـا    دبين كشورهاي خاورميانه رتبـه پـنجم را دار          و در  65 كشور رتبه    88بين   در

با بررسـي   .  درصد از سهم بازار آسيا را دارد       03/0  و  درصد از سهم بازار جهاني     01/0

شود كـه     در مناطق مختلف جهان مشاهده مي      2007هاي توليدي سال     بيمه تركيب حق 

، 47ترتيـب     سهم بخش زندگي براي مناطق آمريكا، اروپا، آسيا، اقيانوسيه و آفريقـا بـه             
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بيمه دريافتي در بخـش       حق ،يافته كشورهاي توسعه در  . است درصد   72 و   52،  74،  62

طوري كه در كشور ژاپـن و انگلـستان در            به ؛دهند زندگي حجم بيشتري را تشكيل مي     

بـه   هـاي توليـدي مربـوط      بيمـه   درصد از كل حق    75 درصد و    78ترتيب    به 2007سال  

نزي، اي مانند مالزي، اندو    توسعه با بررسي كشورهاي درحال    .بوده است بخش زندگي   

هـاي دريـافتي در      بيمـه  شود سهم حـق    تركيه، مصر، امارات و عربستان نيز مشاهده مي       

 13 درصـد،    68 درصـد،    67ترتيـب     براي اين كشورها به    2007بخش زندگي در سال     

هـاي دريـافتي در      بيمه با بررسي حق  . است درصد   31و    درصد 17 درصد،   47درصد،  

ـ     بخش زندگي در ايران مشخص مي      هـاي توليـدي    سيار كمـي از بيمـه     شود كه حجم ب

بـه    درصـد مربـوط  6 تنها حـدود  2007كه در سال   طوري  به ؛به بخش زندگي است    مربوط

كـه ايـن     درحـالي . به بخش غيرزندگي بوده است      درصد مابقي مربوط   94اين بخش بوده و     

 MENA درصـد و در كـشورهاي        7/27طور متوسـط در منطقـه خاورميانـه معـادل            رقم به 

   .استدرصد  1/27حدود 
   مقايسه صنعت بيمه كشور با برخي از كشورها.4جدول 

  )ميليون دالر (بيمه توليدي زندگي حق  )ميليون دالر (بيمه توليدي كل  حق

  عنوان
  2007سال   2000سال 

سهم از 

  جهان

رتبه در 

  جهان
  2007سال   2000سال 

سهم از 

  جهان

رتبه در 

  جهان

  _  _  2393089  1518401  _  _  4060870  2444904  جهان

  65  01/0  215  75  46  09/0  3596  507  ايران

  31  25/0  5885  2671  33  22/0  8824  4249  مالزي

  33  2/0  4728  816  36  17/0  6938  1736  اندونزي

  43  05/0  1085  522  34  2/0  8297  2841  تركيه

  53  02/0  516  175  59  03/0  1090  581  مصر

  81  00/0  66  13  52  06/0  2269  827  عربستان

  50  03/0  617  142  47  09/0  3555  761  امارات

  72  01/0  132  43  69  02/0  734  217  كويت

(Codoni, 2001; Staib, 2008) 
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آيـد و بيـانگر      مـي  دسـت  هبيمه كل به جمعيت كشور ب      بيمه سرانه از تقسيم حق      حق

طورمتوسط در طول سال براي هريـك از افـراد جامعـه هزينـه               اي است كه به    بيمه حق

بيمه كل را بين جمعيت كـشور در طـول     اين شاخص در حقيقت توزيع حق   ؛دگرد مي

  .دهد سال نشان مي يك

 2007بيمه سرانه جهـان در سـال          حق ،شود  مشاهده مي  5گونه كه در جدول      همان

 است دالر   51بيمه سرانه در همين سال براي كشور ايران حدود            دالر و حق   608 برابر

النكا، فيليپين، پاكستان، مصر و الجزاير قرار        و باالتر از كشورهاي هند، اندونزي، سري      

 211 قاره آسيا حدود      دالر و براي   94 حدود   MENAدارد و اين رقم براي كشورهاي       

  .دالر است

گيري رشد صـنعت     عنوان يكي از ابزارهاي اندازه     بيمه سرانه به   اگرچه شاخص حق  

گيرد و حتي در سطح جهاني نيز با تبديل بـه             استفاده قرار مي   مورد بيمه در هر كشور   

المللي، سطح رشد بيمه در كـشورهاي مختلـف را در مقايـسه بـاهم                يك شاخص بين  

ه توليـدي و جمعيـت      بيمـ   عامل حـق   2بيمه سرانه به     دهد، ولي تغييرات حق    نشان مي 

بيمه سرانه را    قتوجه به اثر منفي رشد جمعيت بر اين شاخص، رشد ح          با. بستگي دارد 

همواره بايد در قياس با تغييرات جمعيتي ارزيابي كرد و باتوجه به اينكه اين شاخص               

ـ       ثير عـواملي چـون تـورم و كـاهش ارزش پـول قـرار دارد و                 أدر سطح ملي تحـت ت

 رشد ايـن شـاخص را بـه         اما ،رسد در بيان واقعيت با مشكالتي مواجه باشد        نظرمي به

  .آورد حساب شد صنعت بيمه در كشور بهتوان نشانه ر پول ملي نمي

هاي مهم و متـداول ديگـري اسـت كـه در             جمله شاخص از  اي   شاخص نفوذ بيمه  

ارزيابي عملكرد صنعت بيمه و مقايسه آن بين كشورهاي مختلف موارد استفاده بسيار             

بيمه توليـدي بـه توليـد ناخـالص داخلـي            اين شاخص از تقسيم كل حق     . زيادي دارد 

دهد كه صنعت بيمه چه نقـشي در توليـد ناخـالص داخلـي               د و نشان مي   آي مي دست هب

عنـوان    معموالً از اين شاخص بـه      ؛دارد عهده كند و چه سهمي از آن را به        مي كشور ايفا 
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كارآمدترين معيار براي ارزيابي عملكرد و مقايسه صنعت بيمه در بازارهاي جهاني ياد             

  . شود مي

بـا توجـه بـه      . اسـت  درصد   52/7 برابر   2007ضريب نفوذ بيمه در جهان در سال        

هاي اخير كشور ايران در اين شاخص با رشد مواجه بوده است ولـي در                اينكه در سال  

 درصـد در رتبـه      3/1 كشور ايران با ضريب      ،2007 كشور جهان در سال      88  با مقايسه

 جهان قرار دارد كه باالتر از كشورهاي قطر، عمـان، كويـت، عربـستان، پاكـستان،                 76

در بين كشورهاي خاورميانه رتبه پنجم را پس از كشورهاي          . مصر و الجزاير قرار دارد    

  . لبنان، اردن و امارات دارد
  

   مقايسه صنعت بيمه كشور با برخي از كشورها.5جدول 

  )درصد(ضريب نفوذ   )دالر(حق بيمه سرانه

  نام كشورها
  2007سال   2000سال 

رتبه در 

  جهان
  2007سال   2000سال 

ه در رتب

  جهان

  _  5/7  84/7  _  608  385  جهان

  76  3/1  0/7  76  51  8  ايران

  32  6/4  72/3  44  332  151  مالزي

  69  6/1  18/1  79  30  6/8  اندونزي

  68  7/1  45/1  62  111  43  تركيه

  81  9/0  6/0  84  14  9  مصر

  87  6/0  4/0  65  92  37  عربستان

  64  9/1  1/1  34  812  271  امارات

  86  6/0  5/0  47  257  104  كويت

(Codoni, 2001; Staib, 2008) 
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   بررسي جايگاه صنعت بيمه در بازارهاي مالي كشور.7

هاي بيمه به اتفاق بازار پول و سرمايه، بازار مالي كشور  گونه كه اشاره شد شركت همان

دهند و بورس، بانك و بيمه رئوس مثلث مالي هر جامعه را تشكيل  تشكيل ميرا 

 مهم صنعت بيمه در بازارهاي مالي و رشد و توسعه اقتصادي رغم نقش به. دهند مي

. كشور، صنعت بيمه حداقل در مقايسه با ساير نهادها كمتر مورد توجه واقع شده است

گذاري و تمايل به  زمان امنيت سرمايه برخي از اقتصاددانان معتقدند كه باالرفتن هم

واضح است كه رونق . سازد  ميگذاري، شاخص سيستم اقتصادي را پر بار و قوي سرمايه

. گذاري عامل اصلي تحرك و رشد اقتصادي و به تبع آن توسعه است سرمايه و سرمايه

 .گذاري است يكي از عناصر اصلي رشد و توسعه اقتصادي پايدار، مسئله سرمايه

،  هاي اقتصادي اي فعاليت مين بيمهأبر تقبل ريسك و توسعه ت هاي بيمه عالوه شركت

 بنابراين در اغلب كشورهاي ؛دارند عهده اري در بازار پول و سرمايه را نيز بهگذ سرمايه

، كسب درآمد خودهاي  منظور ايجاد پوشش كافي براي هزينه هاي بيمه به  شركت،جهان

اي و درنتيجه ارتقاي كمي و كيفي  هاي بيمه و سودآوري بيشتر، رشد و توسعه فعاليت

ازل براي جذب هرچه بيشتر مشتريان و در جهت خدمات خود، ارائه خدمات با قيمت ن

عنوان يك نهاد مالي فعال در  داران به اران و سهامذگ ايفاي تعهدات خود در مقابل بيمه

كه درآمدهاي  ازآنجايي. نمايند گذاري مشاركت مي هاي سرمايه بازار سرمايه و فعاليت

گري آنها  عهدات بيمهثري در ايفاي تؤهاي بيمه، نقش م گذاري شركت حاصل از سرمايه

كاربست تا  هاي توليدي و اقتصادي مطمئن به ها را با فعاليت دارد، بنابراين بايد سرمايه

  .بازده مطلوب آن موجب تقويت ساختارهاي مالي شركت شود

مين مالي أترين منبع ت  بازار بورس اوراق بهادار مهم،در كشورهاي پيشرفته

ها نيز در  ، بانكالبته در كنار اين بازارها. استي هاي اقتصاد هاي بنگاه گذاري سرمايه

توسعه،   درحالولي در كشورهاي. ددارناي  ها نقش قابل مالحظه مين منابع مالي بنگاهأت
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ها و  كننده اصلي نيازهاي مالي بنگاه مينأها هنوز ت از جمله كشور ايران، بانك

  . تاسمحور   كشورهاي بانكءسسات اقتصادي هستند و ايران جزؤم

سسات بيمه در بازار مالي كشور، ابتدا موقعيت هريـك          ؤدر ادامه براي بررسي جايگاه م     

بديهي است بـا    . از دو بازار عمده پول و سرمايه كشور را در بازار مالي تحليل خواهيم كرد              

عنوان  سسات بيمه به  ؤمقايسه جايگاه هريك از دو بازار فوق در بازار مالي كشور، جايگاه م            

  .ادهاي فعال در بازار مالي كشور نيز مشخص خواهد شديكي از نه

به  هاي تجاري و تخصصي نسبت هاي بخش غيردولتي نزد بانك آمار حجم سپرده

شده در بورس به توليد ناخالص  توليد ناخالص داخلي و نيز نسبت ارزش سهام معامله

 دو بازار را تواند ازنظر آمار و ارقام عملكرد هايي است كه مي داخلي از جمله شاخص

هاي  به سپرده شده بورس نسبت همچنين ارزش سهام معامله. در مقايسه با يكديگر نشان دهد

  . هاست هاي تجاري و تخصصي از جمله ديگر شاخص بخش غيردولتي نزد بانك

هاي بخش غيردولتي در شبكه بانكي و درصد حجم   حجم سپرده6 در جدول

عنوان شاخصي از  اين نسبت به. شود ه ميمشاهد  GDPهاي بخش غيردولتي به سپرده

. شود مي عنوان فعاليت بازار پول درنظرگرفته ديگر به عبارت هاي بخش بانكي و به فعاليت

ترين ابزارهاي پول   مهمعنوان يكي از هاي بانكي به گونه كه اشاره شد سپرده همان

ي از خوبي نمايانگر آن است كه حجم بسيار زياد است، كه به) مدت كوتاه(

درصد باالي . انداز شبكه بانكي قرار دارد هاي پس اندازهاي جامعه در قالب سپرده پس

 را تشكيل GDP كه همواره درصد بيشتري از GDPهاي بخش غيردولتي در  سپرده

دهد بيانگر آن است كه بازار پول نقش بسيار مهمي در بازار مالي كشور  مي

  .دارد برعهده

هاي بخش غيردولتي و     شده به سپرده   رزش سهام معامله   همچنين  نسبت ا    6در جدول   

. نيز نسبت ارزش جاري بازار سهام به سپرده بخش غيردولتي نـشان داده شـده اسـت                

هايي  تدريج و با نوسان    هاي بخش غيردولتي به    شده به سپرده   نسبت ارزش سهام معامله   
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ه بيـانگر آن   رسيده است كـ   1387 درصد در سال     9/7 به رقم    1378 سال   07/3از رقم   

تـوان از ارقـام نـسبت     همين نتيجـه را مـي   . است كه بازار پول بر سرمايه چيرگي دارد       

تـدريج و    اين رقم بـه   . آورد دست ارزش جاري بازار سهام به سپرده بخش غيردولتي به        

 1387 درصـد در سـال       7/25 بـه رقـم      1378 درصـد در سـال       6/25هايي از    با نوسان 

ـ      رسيده است كه بار ديگر نقش        مين مـالي اقتـصاد كـشور       أچشمگير بازار پول را در ت

  .دهد نشان مي
 

 )ها به درصد است ارقام به ميليارد دالر و نسبت ( مقايسه عملكرد بازار پول و بازار اوراق بهادار.6جدول 

  سال

سپرده 

بخش 

  غيردولتي

نسبت سپرده 

بخش 

غيردولتي به 
GDP  

ارزش سهام 

  مورد معامله

نسبت ارزش 

سهام 

شده به  معامله

سپرده بخش 

  غيردولتي

ارزش 

جاري بازار 

  سهام

نسبت 

ارزش 

جاري بازار 

به سپرده 

بخش 

  غيردولتي

1378  1705670  9/40  5244  07/3  43743  6/25  

1379  223952  6/38  9177  1/4  62487  9/27  

1380  291769  7/41  7831  7/2  81682  28  

1381  382744  3/41  22776  9/5  117773  7/30  

1382  487864  9/43  66870  7/13  309696  5/63  

1383  641095  6/45  103705  1/16  387547  4/60  

1384  870344  9/46  56529  5/6  325728  4/37  

1385  1222748  1/54  55444  5/4  395028  3/32  

1386  1560384  54  73074  7/4  462105  6/29  

1387  1743602  58  137385  9/7  448995  7/25  

  .، توليد ناخالص داخلي برآورد شده است1387د ناخالص داخلي در سال م تولياعال علت عدم هب* 

  )1388 نماگرهاي اقتصادي،  فصلنامه(

شده و ارزش جاري بازار سهام و نسبت هريك از آنها    ارزش سهام معامله   7در جدول   

شده بـه توليـد ناخـالص     نسبت ارزش كل سهام معامله.  نشان داده شده است GDPبه
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هـر چقـدر ايـن نـسبت        . دهد خريد و فروش اوراق بهادار را نشان مي       داخلي توانايي   

گونـه   همـان . گيرد تر انجام مي   تر باشد، به همان نسبت معامله اوراق بهادار آسان         بزرگ

تـدريج و  بـا      به GDPشده به    شود نسبت ارزش سهام معامله     كه در جدول مشاهده مي    

 درصـد   38/7ين ميزان خود يعنـي       به باالتر  1378سال    درصد در  26/1هايي از    نوسان

نـسبت  .  درصد رسيده اسـت  57/4 با كاهش به     1387 رسيده و در سال      1383در سال   

ارزش كل سهام منتشرشده در بازار بورس به توليد ناخالص داخلي در يك سال معين               

شـود ايـن     گونه كه در جدول مشاهده مي      همان. گويند را نسبت ارزش جاري سهام مي     

 درصـد   9/14هايي بـه     تدريج و با نوسان     درصد بود كه به    5/10،  1378نسبت در سال    

  . رسيد1387در سال 

. شود عنوان نمادي از فعاليت بازار بورس اوراق بهادار تلقي مي          شاخص به   اين دو 

مقايسه اين ارقام با ضريب نفوذ بيمه بيانگر آن است كه از ميان نهادهاي بازار سرمايه،                

  .سسات بيمه بارز و چشمگيرتر استؤبه م  نسبتنقش بازار اوراق بهادار

بيمـه توليـدي بـه     شود با بررسي نسبت حق   مشاهده مي  7گونه كه در جدول      همان

بيمه توليـدي بـه ارزش جـاري بـازار سـهام             شده و نيز نسبت حق     ارزش سهام معامله  

 هـايي  شده با نوسـان  بيمه توليدي به ارزش سهام معامله شود كه نسبت حق    مالحظه مي 

بيمه توليـدي بـه ارزش       همچنين نسبت حق  .  رسيده است  1387 درصد در سال     30به  

 رسـيده اسـت كـه       1387 درصـد در سـال       03/9هـايي بـه      جاري بازار سهام با نوسان    

  .استدهنده نقش ناچيز صنعت بيمه در بازار اوراق بهادار  نشان
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  )ارقام به درصد است (هادارپول و بازار اوراق ب  مقايسه عملكرد بازار بيمه، بازار.7جدول 

  ضريب نفوذ بيمه  سال

نسبت ارزش 

شده  سهام معامله

  GDPبه 

نسبت ارزش 

جاري بازار به 

GDP  

بيمه  نسبت حق

توليدي به 

ارزش سهام 

  شده معامله

بيمه  نسبت حق

توليدي به ارزش 

  جاري بازار

1378  72/0  26/1  5/10  3/57  87/6  

1379  72/0  58/1  8/10  3/44  5/6  

1380  87/0  12/1  7/11  3/73  03/7  

1381  02/1  46/2  7/12  3/40  79/7  

1382  13/1  03/6  9/27  1/19  11/4  

1383  25/1  38/7  6/27  7/16  47/4  

1384  28/1  32/3  2/19  1/38  61/6  

1385  30/1  88/2  3/19  1/45  72/6  

1386  29/1  53/2  16  3/46  32/7  

1387  35/1  57/4  9/14  30  03/9  

  65/6  05/41  06/17  86/2  09/1  متوسط

  .، توليد ناخالص داخلي برآورد شده است1387م توليد ناخالص داخلي در سال اعال علت عدم هب* 

  )1388 نماگرهاي اقتصادي،  فصلنامه(

ويژه بازار سرمايه به  در ادامه براي بررسي نقش صنعت بيمه در بازارهاي مالي به

يمه و سهم هريك از آنها از كل هاي صنعت ب وتحليل تركيب دارايي بررسي و تجزيه

  .پردازيم ها مي دارايي

هاي بيمه سعي شده كه ضمن رعايت  هاي شركت بندي دارايي در استخراج و دسته

ها  شده علمي جهت افزايش غناي تحليلي و علمي تحقيق، تركيب دارايي اصول پذيرفته

اشد و هم ارقام خوبي روشن ب ها به گذاري صورتي مرتب گردد كه هم اقالم سرمايه به

  .هاي بيمه مورد مطالعه در ساير كشورها باشد راحتي قابل مقايسه با ارقام دارايي شركت به

هـاي بلندمـدت،     گذاري هاي بيمه در قالب پنج رقم كلي سرمايه        هاي شركت  دارايي

بنـدي   ها دسته  هاي بانكي، مطالبات بلندمدت و ساير دارايي       اوراق قرضه دولتي، سپرده   

  .شده است
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 ،منظور از اوراق قرضه دولتي. هاست مدت شامل سهام شركت گذاري بلند رقم سرمايه

هاي دولتي  ها و ساير بخش داري صادر و به شركت اوراق بهاداري است كه خزانه

مدت، بلندمدت و حساب جاري  هاي كوتاه هاي بانكي شامل سپرده سپرده. فروشد مي

هاي  ها نيز عموماً شامل دارايي داراييرقم ساير . هاست هاي بيمه نزد بانك شركت

) سرقفلي و حق امتيازها(هاي ثابت نامشهود  و دارايي) سيساتأساختمان و ت(مشهود 

  . شود مي

شـود   هاي صنعت بيمه و سهم هريك از اقالم آن مشاهده مـي            با بررسي تركيب دارايي   

 در  .اسـت كم  هاي صنعت بيمه     هاي بلندمدت در تركيب دارايي     گذاري كه سهم سرمايه  

هاي بانكي كه در بهترين شرايط عادي سود حاصل          مقابل سهم موجودي نقد و سپرده     

در خـصوص اوراق قرضـه      .  باالسـت  ،خ تورم بـوده اسـت     تر از نر   از آنها بسيار پايين   

گـذاري بيمـه     نامـه سـرمايه    شـده و آيـين     دولتي نيز بايد گفت كه براساس قانون وضع       

 درصـد از مبـالغ ذخـاير فنـي خـود را             25 انـد   وظـف هاي بيمه م   ، شركت ا.ا.جمركزي  

  .ها نگاهداري كنند صورت اوراق قرضه نزد بانك به

رود  مي شمار گذاري به هاي بيمه براي نوعي سرمايه هاي ثابت بيشتر در شركت دارايي

آيد و برطبق نرخ دفتري ماليات به آن تعلق  هاي مالي به مبلغ دفتري مي كه در  صورت

معموالً . روز افزايش خواهد يافت كه ارزش واقعي آن روزبه رتي درصو؛گيرد مي

خسارت اگر كنند كه  اي مديريت مي گونه هاي بيمه تخصيص وجوه خود را به شركت

 و جبران ي ثابتها اي از بيمه وارد گرديد با فروش دارايي رشتهدر عمده و بزرگي 

بر   اضافي در آخر سال مبنياند و سپس هيچ مالياتي خسارت اوالً خسارت را پوشش داده

علت وجود ذخيره   بهازآنجاكه. اند هاي ديگر نگهداري وجوه پرداخت نكرده داشتن نحوه

دهد در  هاي ثابت مقدار واقعي خود را عمالً نشان نمي استهالك اين رقم براي دارايي

طالبات از اي بيانگر ميزان م مطالبات بيمه. كنيم ادامه بحث اين قلم را از مباحث خارج مي
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هاي آن  هاي ديگر است كه به علت وجود بعضي مالحظات و دريافت و پرداخت شركت

  . كنيم خارج مياز بحث كننده اين وجوه در بازار سرمايه آنها را  وجود نقش تعيين و عدم

شود رقم اوراق  هاي صنعت بيمه مشاهده مي  تركيب دارايييبا بررسي روند اجزا

ا روندي نزولي مواجه بوده است كه علت آن بازدهي پايين اين هاي اخير ب قرضه در سال

هاي بانكي نيز تقريباً روند نزولي را نشان  هاست و موجودي نقدي و سپرده رقم از دارايي

هاي  گذاري هاي اخير سهم سرمايه ولي در سال. استهم نسبت آن باال   اما هنوز؛دهد مي

سازي،  قرارگرفتن سياست آزاد توان به آن ميهاي  بلندمدت افزايش يافته است كه از علت

عنوان محورهاي اصلي برنامه توسعه و توجه  سازي به زدايي و روند خصوصي مقررات

بيشتر به مقوله كارايي و بهبود مديريت منابع در صنعت بيمه كشور اشاره كرد كه با 

 نوع هاي بيمه خصوصي در بازار بيمه و همچنين بازار سرمايه كشور حضور شركت

در . دچار تغييرات و تحوالتي گرديده است... ها از حيث رقابت، امنيت و  فعاليت

هاي بانكي و حدود   درصد از كل موجودي و سپرده15 كمتر از 1385و  1384هاي  سال

هاي غيردولتي بوده است  به شركت مدت مربوط هاي بلند گذاري  درصد از كل سرمايه30

  .هاي بعد بيشتر خواهد شد اين ارقام در سالكه در صورت ادامه اين روند، 

سسات توليدي قادر به ؤهاي بيمه همانند ساير م البته حقيقت آن است كه شركت

گذاري، وجوه خود  بر سرمايه ها عالوه هاي معمول نيستند بلكه اين شركت گذاري سرمايه

 و  منابع مختلف تخصيص دهند كه در صورت بروز حوادثاي به به گونهرا بايد 

 اين امر. مان ممكن انجام دهندترين ز خسارت بتوانند موارد مورد تعهد خود را در كوتاه

گذاري  بودن سرمايه وجود اطمينان، امنيت و جاذب علت عدم يكي از داليلي است كه به

هاي  عت نقدشوندگي سرمايه، شركتبه بازده و سر اطمينان نسبت در بازار سرمايه و عدم

ها  صورت سپرده نزد بانك د سهم بسياري از وجوه خود را بهدهن بيمه ترجيح مي

  . نگاهداري كنند
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اسـتفاده   هاي صنعت بيمه موجب شده كه ضمن عـدم         اين شكل از مديريت دارايي    

هاي آن نيز كاهش يابـد و در نتيجـه          بهينه از منابع اين بازار، حتي ارزش واقعي دارايي        

 متعدد مواجه شود و هم تحرك و پويايي         هم بازار بيمه كشور با مشكالت و تنگناهاي       

  . در بازار سرمايه كشور ايجاد نشود

  ها صنعت بيمه كشور   بررسي درصد سهم تركيب دارايي. 8جدول 

  عنوان
گذاري  سرمايه

  بلندمدت

موجودي و 

  هاي بانكي سپرده

اوراق 

  مشاركت

هاي ثابت و ساير  دارايي

  ها دارايي

  1/35  4/1  8/39  7/23  84سال 

  9/33  2/1  4/42  5/22  85 سال

  2/27  1  7/39  1/32  86سال 

  )1385 و 1386سالنامه آماري صنعت بيمه، (
  

در اين  هاي بيمه در كشور، هاي شركت پس از بررسي و توصيف تركيب دارايي

هاي برخي از كشورها  تر به بيان تركيب دارايي قسمت براي ارائه تصويري واقعي

هاي بيمه مشاهده  ها در شركت وتحليل تركيب دارايي با بررسي و تجزيه. پردازيم مي

هاي خود را به طرق مختلف   درصد دارايي70يافته بيش از  گرديد كه كشورهاي توسعه

هاي   درصد از دارايي10نمايند و كمتر از  گذاري مي وارد بازار سرمايه نموده و سرمايه

 ،ي پايين برخوردارندهاي بانكي كه از عايد صورت وجوه نقد و سپرده خود را به

 39 درصد و 49 درصد، 64ترتيب  در كشور انگليس، آمريكا و ژاپن به. ندكن نگهداري مي

هاي مختلف  سوي زمينه انداز ملي حاصل توسعه صنعت بيمه است كه به درصد پس

اندازي بيشتر از  اين نقش در صنايع پس). 1384مواليي،  (شوند گذاري هدايت مي سرمايه

خوبي جايگاه صنعت بيمه را  ها به اين تجربه.  و بورس اوراق بهادار استنظام بانكي

گذاري  هاي سرمايه سوي فعاليت عنوان يك نهاد مالي در تجهيز و هدايت منابع مالي به به

  .دهد مولد و بلندمدت نشان مي
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هاي بيمه كه    فقدان منابع و آمار و اطالعات منسجم در زمينه تركيب دارايي شركت           

 باعث گرديد تـا     ،ها قابل استخراج است    هاي مالي و ترازنامه شركت      از صورت  معموالً

كننـده وجـود    هاي مورد بررسي در اين بخش مالك تعيين      ها و سال   در انتخاب شركت  

اگرچه محدوديت منابع آماري اجازه بررسي تركيب دارايي اين         . آمار و اطالعات باشد   

هـاي انـدك بـازار بيمـه در      دليـل نوسـان    بهها در يك دوره طوالني را نداد، اما      شركت

هـاي بيمـه،     كشورهاي مورد بررسي و درنتيجه ثبات نسبي در تركيب دارايـي شـركت            

ها  تواند مبين وضعيت اين شركت  مي1998 و 1997به دو سال    آمار و اطالعات مربوط   

  .تر باشد مدت طي يك دوره بلند

هـاي    بـانكي در تركيـب دارايـي       هاي گذاري در بازار سرمايه و سپرده      سهم سرمايه 

اين .  درصد بوده است   8/2 درصد و    72ترتيب    به 1989شركت بيمه پاكستاني در سال      

 6/15 درصـد و     39ترتيـب     بـه  1990ارقام براي شركت بيمه توكيـو مـاربين در سـال            

هاي بانكي در تركيب     گذاري در بازار سرمايه و سپرده      نسبت سرمايه . درصد بوده است  

 درصد 7/68ترتيب معادل   به1994 شركت بيمه اتكايي كره جنوبي در سال      هاي دارايي

ها براي گروه بيمه اتكـايي       گذاري به كل دارايي    نسبت سرمايه .  درصد بوده است   11و  

 در  -اسـت هاي بيمه اتكايي در جهـان        ترين شركت  كه يكي از بزرگ    -يس  ئكشور سو 

 درصـد و موجـودي نقـد و         8/80 درصـد و     3/89ترتيـب     بـه  1994 و   1993هاي   سال

 درصد كل   5/2 درصد و    2/2ترتيب   هاي مذكور به   سپرده بانكي در اين شركت در سال      

  ).1384مواليي،  (داده است ها را تشكيل مي دارايي

 آمار و اطالعات الزم براي مقايسه تطبيقي ميزان مشاركت صنعت بيمـه كـشور در                9جدول  

گونـه كـه مـشاهده       همان. دهد  نشان مي  1997-1998 بازار سرمايه با ساير كشورها را طي دوره       

هـاي بيمـه در كـشورهاي        هـاي شـركت    هـا در تركيـب دارايـي       گـذاري  شود نسبت سـرمايه    مي

يافته رقـم    در كشورهاي توسعه   .استتوسعه مورد بررسي رقم بااليي       يافته و حتي درحال    توسعه

قابـل رقـم موجـودي نقـد و         م هاسـت و در    گـذاري  بـه سـرمايه    ها مربـوط   اصلي و عمده دارايي   
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دهنـده    ايـن ارقـام نـشان   .اسـت ها بـسيار پـايين    هاي بانكي در تركيب دارايي اين شركت  سپرده

اين شكل از   . استهاي بيمه    كارايي باال، مديريت مناسب، استفاده بهينه از منابع و ذخاير شركت          

هاي بيمه و بـازار   تمديريت منابع و اين حجم از مشاركت در بازار سرمايه موجب شده تا شرك   

بيمه در اين كشورها ضمن كسب درآمد بسيار باال و درنتيجه سوددهي قابل مالحظـه از طريـق                  

هاي مناسب به رشد و توسـعه صـنعت    گسترش كمي و كيفي خدمات خود و ارائه آنها با قيمت    

هاي  اريگذ در مقابل سهم سرمايه    .بيمه و در نتيجه رشد و توسعه اقتصادي كمك فراواني نمايند          

هـاي   هاي صنعت بيمه ايران ناچيز اسـت و در عـوض رقـم سـپرده               بلندمدت در تركيب دارايي   

بهينه در اين صنعت را      خوبي مديريت غير   بهاين تركيب در صنعت بيمه      . ستبانكي در ايران باال   

سـازي و    زدايـي و خـصوصي     هاي مقررات  هاي اخير به علت سياست     دهد ولي در سال    نشان مي 

شـود كـه نـسبت سـهم         هـاي بيمـه در ايـران مـشاهده مـي           گيزه رقابت در بين شـركت     ايجاد ان 

  .ها  رو به افزايش است هاي بلندمدت در تركيب دارايي گذاري سرمايه
  

توسعه و  هاي بيمه برخي كشورهاي درحال ها در تركيب دارايي شركت  سهم هريك از اقالم دارايي.9جدول 

  1997-1998يافته و ايران طي دوره  توسعه

  گذاري سرمايه
  موجودي نقد و

  هاي بانكي سپرده

  هاي ثابت و دارايي

  نام شركت  ها ساير دارايي

1997  1998  1997  1998  1997  1998  

 15 14 2 1 83 86 ري يسئشركت سو

 The Egyptian Re 85  86 1 1 14 13 شركت

 9/20 3/20 1/0 1/0 79  2/79  مالزيMalaysian National Reشركت 

 38 40 1 2 61  58   اماراتARIGشركت

 45 43 31 34 24  23 بحرينTPUSTشركت 

 2 2 72 68 26  30 كويتK.S.C.Cشركت 

 18 14 58 65 24  20 امارات شركت العين

 6/31 2/30 1/62 9/63 3/6  9/5 هاي ايران شركت

  )1379احمدوند، (
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  گيري   خالصه و نتيجه.8

نقش بسيار مهمي در بازار مالي و توسعه اقتصادي  ،عنوان نهادهاي مالي هاي بيمه به شركت

هاي مختلف صنعت بيمه در كشور مشاهده گرديد كه در  با بررسي شاخص. كشور دارند

 بيمه ،اجازه فعاليت به بخش خصوصي در بازار بودن و عدم علت دولتي هاي گذشته به سال

توجه به اجراي  هاي اخير با نيافتگي مواجه بوده است ولي در سال كشور با توسعه

سازي صنعت بيمه در كشور روند  زدايي و خصوصي هاي آزادسازي، مقررات سياست

يافته و  ولي همچنان در مقايسه با كشورهاي توسعه .صعودي خود را آغاز نموده است

هاي زير در آن  توسعه، وضعيت مناسبي ندارد و كاستي برخي از كشورهاي درحال

  :شود ديده مي

  ؛هاي دريافتي كم است بيمه ميزان حق -

 است؛بيمه سرانه دريافتي ناچيز  حق -

 90دهد كه بيش از      هاي دريافتي برحسب زندگي و غيرزندگي نشان مي        تركيب بيمه  -

كـه در كـشورهاي       درحالي .دهند هاي غيرزندگي تشكيل مي    ها را بيمه   درصد از بيمه  

 ؛ درصد است50هاي زندگي بيش از  يافته سهم بيمه توسعه

طـور   يافته بـه   كه در كشورهاي توسعه    هاي بيمه محدود است، درحالي     كتتعداد شر  -

توسـعه مـالزي، انـدونزي، تركيـه و          و در كـشورهاي درحـال      500ميانگين بيشتر از    

هــاي زنــدگي،   كــه در زمينــه بيمــهاســت 48 و 55، 146، 109ترتيــب  امــارات بــه

ي بيمـه و حـضور      هـا  بودن تعداد شركت   پايين. كنند غيرزندگي و مختلط فعاليت مي    

هاي داخلي هستند، امر رقابـت       هاي خارجي كه رقيبان جدي شركت      نداشتن شركت 

 ؛پذير كرده است و كيفيت و رضايت مشتري را در صنعت بيمه بسيار آسيب

هاي  گذاري هاي خود را در سرمايه  درصد از دارايي20هاي بيمه در كشور كمتر از  شركت  -

يافته اين رقم بيش از  حالي است كه در كشورهاي توسعه كنند و اين در مدت وارد مي بلند

  . است درصد 70
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 و بازار   كشور در راستاي افزايش نقش و مشاركت صنعت بيمه در اقتصاد         بنابراين  

  :گردد  برمبناي نتايج تحقيق توصيه ميسرمايه

هــاي  حجــم دخالــت دولــت در بــازار بيمــه از طريــق پيگيــري و اجــراي سياســت -

هاي بيمه و ايجاد فضاي رقابتي از طريـق       زدايي و واگذاري شركت    رراتسازي، مق  آزاد

  ؛ كاهش يابدايجاد امكان مشاركت و فعاليت بخش خصوصي

هـاي   هاي دريـافتي از طريـق رشـد و توسـعه بيمـه             بيمه تغيير و اصالح تركيب حق     -

امعـه  بر افزايش اعتماد و اطمينان و اميد زنـدگي در ج           تواند عالوه  زندگي كه خود  مي    

  ؛گذاري تبديل شود انداز و سرمايه به منبع بسيار مهمي براي پس

 افـزايش ميـزان فعاليـت       ،هاي بيمـه در بـازار مـالي        منظور افزايش حضور شركت    به -

هاي بيمـه    لذا شركت؛هاي بيمه و گسترش بيمه در سطح جامعه ضروري است         شركت

اي متناسـب بـا      خـدمات بيمـه    ،هـاي بازاريـابي    گذاري بيشتر در فعاليت     با سرمايه  دباي

   .نمايند  ايجاددر اقصي نقاط كشور شرايط و نياز جامعه

شود و   ازآنجاكه افزايش فروش بيمه به تنهايي سبب افزايش حضور در بازار مالي نمي-

هاي  بيمه شده از مجموع حقبيمه عايد عنصر بسيار مهم ارزيابي ريسك در كسب حق

، لذا براي حضور ا حداقل خسارت بسيار مهم استيا بتوليدي بدون وقوع خسارت و 

ها توانايي خود را در  هاي بيمه در بازارهاي مالي الزم است كه اين شركت تر شركت قوي

هاي پرداختي و با   خسارتارزيابي و آناليز ريسك افزايش دهند تا با كاهش ميزان

ا براي حضور بيمه متناسب با ريسك امكان كسب نتايج درآمدي الزم ر دريافت حق

  . در بازار مالي داشته باشند

هاي  هاي مرتبط بر چگونگي تركيب دارايي شركت        قوانين و مقررات و دستورالعمل     -

  تغييـر  هـا  گذاري بيمه در راستاي كاهش حجم سپردهاي بانكي و افزايش سهم سرمايه          

  .دشو و اصالح يابد
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گذاري  اري و علمي در سرمايههاي آم گذاري و تكنيك استفاده از دانش مديريت سرمايه -

ها تنوع  مثال يكي از اين تكنيك عنوان  به؛زمينه كارگيري نيروي انساني متخصص دراين و به

ها موجب  گذاري  زيرا امروزه تنوع بخشيدن به سرمايه؛هاست گذاري بخشيدن به سرمايه

 مصون ها گذاري گذاران را از زيان ناشي از سرمايه گردد و سرمايه كاهش ريسك مي

  . لذا اهميت اين امر به مثابه حاشيه ايمني است؛دارد مي

  منابع

ـ           ،1379 احمدوند، محمدرحيم    .1 مين وجـوه   أبررسي نقش صنعت بيمه در بازار سـرمايه و ت

  .90حقيقات پولي و بانكي، بانك مركزي، صسسه تؤ، مهاي توليدي نياز بخش مورد

هـاي بيمـه دولتـي و        گـذاري شـركت    رمايهبررسي حجم بازده س    '،  1380 پيكارجو، كامبيز    .2

  .31-60 ، صص 64 ، ش فصلنامه صنعت بيمه ، 'سازي در بازار سرمايه پيامدهاي خصوصي

نقش صـنعت بيمـه در بـازار سـرمايه ارزيـابي مـديريت منـابع و                  ،  1374علي    ثبات، غالم  .3

   . اقتصاد، دانشكده دانشگاه تهران،ارشد ، رساله كارشناسي61-72ها در دوره  دارايي

فـصلنامه   ،'كند؟ آيا توسعه بيمه رشد اقتصادي را حمايت مي        '،  1385 جعفري صميمي، احمد     .4

   .17-29، صص 2، سال ششم، ش هاي اقتصادي پژوهش

فـصلنامه صـنعت   ،  'سسات بيمه در بـازار سـرمايه ايـران        ؤنقش م  '،  1376 جهانخاني، علي    .5

  . 32-42 ، صص 45، ش بيمه

هاي بيمه بازرگاني و وضيعت  بررسي اهميت سرمايه گذاري شركت ،1375 نيا، بتول  حسين.6

ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده  ، رساله كارشناسيسرمايه گذاري بيمه در ايران از ديدگاه مالي

   .مديريت

سسه تحقيقات پولي و ؤ، مگسترش بازارهاي مالي و رشد اقتصادي،  1378 ختايي، محمود .7

  .بانكي، بانك مركزي

عبدالناصـر،   ، ترجمـه همتـي،    مباني نظري و عملي بيمه    ،  1381 اوترديل سال    ، ژان فرانسوا  .8

  .1، چا.ا.جبيمه مركزي 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

 /             بررسي جايگاه صنعت بيمه در اقتصاد و بازار سرمايه ايران                                             

 

198

، انتشارات معاونـت طـرح و توسـعه بيمـه         1385-1387 سالنامه آماري صنعت بيمه كشور     .9

  .مركزي

نامه صـنعت   فـصل ،  'سسات بيمه در بازار مالي كـشور      ؤجايگاه م '،  1380 عزيزي ، فيروزه     .10

  .111-30 ، صص 64، ش بيمه

، ترجمه عبـده تبريـزي، حـسين،        مباني بازارها و نهادهاي مالي    ،  1376 موديلياني   ، فرانكو .11

  .1انتشارات آگاه، ج

  .55، انتشارات بانك مركزي، ش 1388 هاي اقتصادي فصلنامه نماگري. 12

، فصلنامه صنعت بيمه،  'اليمثلث توسعه م   :بانك و بورس   بيمه،' ،1380 كدخدايي، حسين    .13

  .131-44 ، صص 64ش 

   .8چ ،، پژوهشكده بيمهكليات بيمه، 1383 كريمي، آيت .14

، انتـشارات   1384 سال برنامه سـوم      5 و نظارت بر عملكرد      1383گزارش اقتصادي سال     .15

  . 1ريزي كشور ، ج سازمان مديريت و برنامه

گذاري  هاي بيمه بر ميزان سرمايه يمه دريافتي شركتب ثير حقأبررسي ت'، 1384 مواليي، عبداهللا .16

  .151-70 ، صص 77 ، ش فصلنامه صنعت بيمه ،'آنها در بازار مالي

17. Athearn, JL,Prichett, ST & Schmit, JT 1989, Risk and insurance, 

Minnesota, West Publishing Co,6
th

 ed. 

18. Boon, T 2004, Do commercial banks stock market and insurance 

market promote economic growth: an analysis of the singapore economy, 

School of Humanities and Social Studies Nanyang Technological 

University. 

19. Codoni, C 2001, 'World insurance in 2000, another boom year for life 

insurance; return to normal growth for non-1: fe insurance', Sigma , no.1, 

Swiss Re Publication. 

20. Kugler, M & Ofoghi, R 2005, Does insurance promote economic 

growth? evidence from the UK, Working Paper , Division of Economics, 

University of Southampton, UK. 

21. Levine, R 2004, Finance and growth: theory and evidence, NBER 

Working Paper. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

199 98، شماره مسلسل1389تابستان، 2اره پنجم، شم و سال بيست، فصلنامه صنعت بيمه    / 

22. Levine, R & Zervos, S 1998, Stock markets, Banks and Economic 

Growth American Economic Review.  

23. Merton, RC 1992, 'Financial innovation and economic performance', 

Journal of Applied Corporate Finance, vol.4, pp.12-22. 

24. Merton, RC & Bodie, Z 2004, The design of  financial systems: 

towards a synthesis of function and structure, National Bureau of  

Economic Research Working Paper. 

25. Outreville, JF 1997, 'Life insurance markets in developing countries', 

Journal of Risk and Insurance, vol.63, pp. 263-78. 

26. Skipper, JR 1998, Foreign insurance in emerging markets: issues and 

concerns, Washington, D.C: International Insurance Foundation. 

28. Ward, D & Zurbruegg, R 2000, 'Does insurance promote economic 

growth? evidence from oecd countries', Journal of Risk and Insurance. 

29. Web, PI, Grace, FM & Skipper, DH 2002, The effect of banking and 

insurance on the growth of capital and output, Center for Risk Management 

and Insurance Working Paper 1-20, Georgia State University. 

30. Williamas, CA & Heins, RM 1989, Risk management and insurance, 

McGraw-Hill Book Co, NewYork, 6
th

 ed. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir



