
آگهی6 شنبه  10 شهریور 1397  شماره 4827 
کاهش فش��ار تامین مالی توس��ط بانک های کش��ور و اس��تفاده 
از ظرفیت ه��ای مغف��ول مان��ده در نظ��ام اقتصادی کش��ور یکی از 
برنامه های��ی بود که در طول س��ال های گذش��ته دولت های یازدهم 
و دوازدهم در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت و در این فضا حوزه 
بیمه ای می تواند در کنار بازار س��رمایه پایه ای برای تامین مالی های 

جدید برای جامعه به شمار رود. 
 غالمرض��ا س��لیمانی که کار خ��ود را به عنوان رئی��س کل بیمه 
مرکزی در دول��ت دوازدهم ادامه داده، اس��تفاده از ظرفیت بیمه 
برای تامین مالی و افزایش سهم این بخش در اقتصاد ایران را یکی 
از اصلی تری��ن اهداف این نهاد در س��ال های آینده اعالم می کند. 
موضوعی که با همکاری بورس و بانک مرکزی می تواند محقق شود. 
در کنار آن اعالم کرد که صنعت بیمه باید به س��مت توسعه حرکت 
کن��د و در این زمینه صنعت بیمه نیز با اس��تفاده از دانش بنیان و 

استارت آپ ها، می تواند خود را به روز رسانی کند. 
دکت��ر س��لیمانی در باره آخرین وضعیت ش��رکت بیمه توس��عه 
می گوید: بیمه توس��عه بدهی ها و دیونی داش��ت ک��ه با کمک بیمه 
مرکزی و بیمه ایران تمامی آنها تس��ویه ش��د. در ح��ال حاضر کلیه 
فعالیت ه��ای ای��ن ش��رکت در مرحله تعلیق به س��ر می ب��رد و االن 

تعهداتش نزدیک به صفر شده است.
وی درخص��وص کفایت س��رمایه و ضریب توانگری ش��رکت های 
بیمه گفت: صنعت بیمه نیز جدای از مجموعه اقتصاد ایران و کسب 
و کارهای موجود تعریف نمی ش��ود. اما اینکه مش��کالت جدی وجود 
دارد مورد تایید نیس��ت. بیم��ه مرکزی نظارت کامل ب��ر فعالیت ها 
دارد و با برنامه ریزی هایی که داریم شرکت های فعال در این حوزه 
را قدرتمندتر خواهیم کرد. ش��رکت ها مشکالت کوچکی دارند و ما 
ت��الش می کنیم در کنار آنها و کمک به آنها برای برطرف ش��دن این 
مش��کالت، نظارت خود را نیز ادامه دهیم تا آس��یبی بر این صنعت 

وارد نشود.
دکتر س��لیمانی درباره وضعیت تشکیل بیمه ها در کشور اعتقاد 
دارد که وقتی ش��رکت های بیمه را بررس��ی می کنی��م می بینیم که 
عمده آنها از سوی بانک ها تاسیس شده اند. این در حالی است که 
باید روند کار به شکل دیگری شود. بیمه ها هستند که ریسک ها را 
می شناسند و می توانند در این زمینه به مردم کمک و مشاوره الزم 
را ارائه دهند. بیمه ها می توانند به اقتصاد کشور کمک کنند و تاثیر 
گذار باش��ند. چون در فرایند بیمه ابتدا حق بیمه صادر می ش��ود و 
پ��س از آن تعهد به وجود می آید، صنعت بیمه می تواند این پول ها 
را س��رمایه گذاری کند، سود آور کند و س��پس تعهدات خود را از 
محل س��ود تامین کرده و برای اقتصاد کش��ور ارزش بیافریند؛ اما 
در ای��ران این م��دل فرق می کند. اقتصاد ایران بانک محور اس��ت 
و همه فش��ار تامین مالی برای کس��ب و کار و تولید بر دوش بانک 
هاست. این باعث شده که رشد بانک ها غیرعادی باشد و بخش های 
دیگر مانند بورس و بیمه نتوانند سهم واقعی خود را در بازار مالی 
داش��ته باشند. وقتی نشانه ای برای رش��د اقتصادی می بینیم تمام 
توجه��ات به بانک ه��ا جلب می ش��ود و این موضوع راه اس��تفاده از 
س��ایر ظرفیت ها را می بندد. در این بخ��ش ضعف هایی وجود دارد، 
ش��رکت های بیمه در کش��ور هنوز کوچک هستند، سرمایه شان کم 
است و ظرفیت پذیرش ریسک مناسب را ندارند. ما برنامه داریم 

که ان شااهلل کیک بیمه بزرگ شود. 
وی درپاسخ به سوالی درباره افزایش سرمایه شرکت های بیمه 
گفت: قطعا این مس��ئله در دستور کار اس��ت و به طور جد پیگیری 
می شود. از س��وی دیگر ما می توانیم در بازار س��رمایه نیز فعالیت 
کنی��م. م��ا در حال گمانه زنی برای انتش��ار اوراق ریس��ک در بازار 
بورس هس��تیم که برای نخستین بار در تاریخ ایران اتفاق می افتد 
برای عبور از فش��ار تحریم ها می توانیم به م��ردم خود تکیه کنیم. 
برای اجرایی ش��دن این مس��ئله باید مجوزهای الزم را از ش��ورای 
عالی بیمه و س��پس بورس دریافت کنیم و ای��ن امید را داریم که 
ظ��رف دو ماه اجرایی ش��ود. پیش��نهاد ما در این مرحله انتش��ار ده 
هزار میلیارد تومان اوراق اس��ت که ش��اید در چند مرحله به اجرا 
برس��د و بیمه مرکزی بتواند آن را تضمین کند. این عدد در قیاس 
ب��ا میزان نقدینگی موجود در ایران بزرگ نیس��ت، اما چون در گام 
نخس��ت قرار دارد برای شروع خوب است. امیدواریم که در آینده 
با همکاری بانک مرکزی و بورس در کنار ارقام باالتر ریالی، حتی در 

زمینه ارزی هم فعالیت کنیم.
رئی��س کل بیمه مرک��زی اضافه کرد هرچند حج��م کل بیمه در 
قیاس با اقتصاد ایران هنوز کوچک است اما چه در این دولت و چه 
در دولت یازدهم رش��د بیمه مثبت بوده است، ولی هنوز این عدد 
در مقایسه با کش��ورهای توسعه یافته کافی نیست. یکی از دالیلی 
که صنعت بیمه گس��ترده نش��ده ، نبود محصوالت بیمه ای گسترده 
اس��ت و از ای��ن رو ما در هر س��ال یک ط��رح بیم��ه ای جدید را در 
دس��تور کار داریم تا چتر بیمه در جامعه ایران گسترده شود. بیمه 
بای��د ضریب نفوذ خ��ود را افزایش دهد تا مثال طرح��ی مانند بیمه 
زندگ��ی در کنار بیمه تکمیلی درمان به مردم معرفی ش��ود. هرچند 
این بیمه بس��یار مدرن و مثبت اس��ت اما مردم با آن آشنا نیستند 
و این امر نش��ان می دهد که ما باید با اس��تفاده از روش های جدید 

محصوالت بیمه را به اقشار مختلف مردم معرفی کنیم. 
دکتر س��لیمانی با اش��اره به برخی از آماره��ا گفت:ضریب نفوذ 
بیمه از 2.2 به 2.3 رس��یده که امیدواریم در پایان برنامه شش��م 
به 3.2 برس��د. این هدف مستلزم تعریف برنامه های مهم و پیچیده 
اس��ت و قصد نداری��م در این رابطه ش��عار بدهی��م. بیمه زندگی 
بیش از 20 درصد رش��د پیدا ک��رده و به بیش از 14 درصد نفوذ 
رس��یده است. بیمه سرانه ما رشد پیدا کرده، خسارت ما 21 هزار 
میلیارد تومان اس��ت که 16 درصد رش��د داش��ته که باید کاهش 
پیدا کند تا س��ود ش��رکت های بیمه ای افزایش یابد.حق بیمه هایی 
ک��ه ص��ادر می کنیم به 33 ه��زار میلیارد رس��یده که رش��د خوبی 
داشته است. تالش ما در دوره قبل این بود که بتوانیم درصد حق 
بیمه صادره ش��رکت های خصوصی را نسبت به دولتی باالتر ببریم. 
هنوز س��هم دولتی ها باالس��ت و ما باید این نسبت را به 70 درصد 
بخش خصوصی و 30 درصد دولتی برس��انیم. در همین راس��تا به 
دنبال این موضوع هس��تیم که ش��بکه فروش را گسترده تر کنیم 
ام��ا با توجه به حضور فعال بخش IT و فعالیت ش��بکه مجازی دیگر 
نمی توانی��م به صورت کاغذی کار کنیم. ش��بکه فروش باید خود را 
باعل��م روز وفق دهد. این موضوع چه در ح��وزه بازاریابی و چه در 
حوزه خدمات رسانی پیگیری خواهد شد. پژوهشکده بیمه روی این 
موضوع کار کرده تا از ظرفیت فن آوری های جدید و اس��تارت آپ ها 

بهره گیری کنیم.
ب��ه هرصورت ما این طرح ها را در ش��ورای عال��ی بیمه تصویب 
کردیم. هر ش��رکتی که قصد داش��ته باش��د در این حوزه کار کند 
می توان��د ط��رح خود را ارائ��ه کن��د، اس��تقبال الزم از آنها صورت 
می گیرد و در صورتی که طرح آنها مورد تایید قرار گیرد، می توانند 
کار خود را آغاز کنند. بررس��ی های ما نش��ان می دهد که حضور این 
ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها در زمان تعیین خسارت 
می تواند بس��یار تاثیر گذار باش��د تا اختالف نظرها و ابهام هایی که 
در ای��ن بخش وج��ود دارد کاهش پی��دا کند. به عن��وان مثال اگر 
تجهیزاتی در خودروها نصب شود که شرایط ماشین را تحت نظارت 
قرار دهد، هم باعث خواهد شد که راننده بیشتر قوانین را رعایت 
کن��د و هم در صورت ب��ه وجود آمدن یک مش��کل و تصادف نیز با 
نصب این تجهیزات، محاسبه خسارت دقیق تر مشخص خواهد شد 

و اختالف های موجود در این حوزه به حداقل می رسد. 
رئیس شورای عالی بیمه با تاکید بر تخصصی کردن شرکت های 
بیم��ه ای گفت : بعضی از ش��رکت های بیمه همه ن��وع بیمه را انجام 
می دهند ، بیمه ها می توانند هر یک در بخشی خاص فعالیت کنند و 
این مس��ئله می تواند سودآوری آنها را نیز بهتر کند. عمال امروز نیز 
ش��رکت ها در بخش های خاصی که مورد عالقه ش��ان است به بازار 
ورود کرده اند و با توجه به پیشرفت حوزه بیمه ای، تخصصی شدن 
آن غیر قابل انکار خواهد بود. در کنار آن ما نظام حاکمیت ش��رکتی 
را نی��ز اس��تقرار خواهیم داد. ام��روز می بینیم که در بس��یاری از 
کش��ورهای جهان و حتی در بورس ایران حاکمیت شرکتی به عنوان 
ی��ک ابزار کنترل برای همه ش��رکت ها تعیین ش��ده و می تواند در 
حوزه بیمه ای نیز با توجه به اینکه ما یک شرکت و یک صنعت خاص 

هستیم اجرایی شود. 
دکتر س��لیمانی با اش��اره ب��ه این نکت��ه که نظارت و سیاس��ت 
گ��ذاری دو وظیف��ه اصلی در ح��وزه بیمه مرکزی به ش��مار می روند 
گفت : نظارت بر ش��رکت های بیمه ای منج��ر به ارائه تذکرهای الزم 
به شرکت ها می شود. ریسک ها را گوشزد می کند، وضعیت عملکرد 
این ش��رکت ها را زیر نظر می گیرد و به تمامی ش��رکت های بیمه ای 
این امکان را می دهد وضعیت خود را به شکل دقیق بشناسند. حق 
بیمه ها و تعهداتی که در ش��رکت های بیمه ای ارائه می ش��ود مورد 
بررس��ی قرار می گیرد؛ خس��اراتی ک��ه پرداخت می ش��ود را نظارت 
می کند و در نهایت تعهدات آینده این شرکت ها را محاسبه می کند. 
بخش��ی از نظارت ما میدانی است که با توجه به محدودیت های مالی 
و زمانی چندان به صرفه نیس��ت، هرچند به شکل تصادفی و رندم 
ادامه پیدا می کند اما محوریت دادن به آن چندان منطقی نیس��ت. 
بیمه مرکزی از ابتدای تاسیس شرکت های بیمه ای، مدیران عامل، 
اعض��ای هیئت مدیره و کادر فنی و بیم��ه ای و تمامی حوزه هایی که 
با تعهدات و ریس��ک م��ردم ارتباط دارد را مورد بررس��ی و تعیین 
صالحیت قرار می دهد و در هر یک از این حوزه ها اگر مشکلی وجود 

داشته باشد بیمه مرکزی ورود می کند.

مهم ترین اقدامات یکساله صنعت بیمه کشور
بخش اول ( عملکرد صنعت بیمه در سال 1396 

الف- عملکرد صنعت بیمه در داخل کشور طی سال 1396
در س��ال 1396 ش��رکت بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه 
دولتی به همراه 23 شرکت بیمه غیردولتي فعال در سرزمین اصلي 
و 6 شرکت بیمه غیردولتي فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به 
همراه 2 ش��رکت بیمه اتکایی )امین و ایرانیان( فعالیت نموده اند. 
بدین ترتیب، تعداد کل شرکت¬هاي بیمه در کشور به 32 شرکت 

می رسد. 

براساس آمار اولیه عملکرد شرکتهای بیمه طی سال 1396: 
 توسعه بازار بیمه کشور با:

 گسترش شعب ش��رکت های بیمه از 1131 شعبه به 1197 
شعبه در سراسر کشور.

 افزای��ش تعداد نمایندگان بیم��ه فعال به حدود 45/4 هزار 
نمایندگ��ي عموم��ي و تخصصي )تعداد نماین��دگان تخصصي فروش 

بیمه هاي زندگي به 17/1 هزار افزایش پیدا کرده است.(
 رش��د تعداد کارگزاران بیم��ه فعال از 576 کارگزار به 664 

کارگزاري.
 افزای��ش تع��داد ارزیاب��ان خس��ارت بیمه اي فع��ال از 199 

ارزیاب به 256 ارزیاب خسارت.
 تعداد دفاتر ارتباطی )شرکتها یا کارگزاران بیمه خارجی فعال 

در کشور( با 40 درصد رشد به 7 مورد رسیده است.
 افزایش حق بیمه هاي به 33/6 هزار میلیارد تومان با رش��د 

21/1 درصد. 
 افزایش خس��ارت پرداختی ب��ه 21/1 هزار میلیارد تومان با 

رشد 16/4 درصد.
 افزایش ش��اخص حق بیمه سرانه )نسبت حق بیمه تولیدي به 
جمعیت کش��ور( از 351 هزار تومان در سال گذشته به 415 هزار 

تومان در سال مورد بررسی )18/4 درصد رشد(.
 افزایش ش��اخص ضریب نفوذ بیمه )نسبت حق بیمه تولیدي 
به GDP بر حس��ب قیم��ت جاري( از 2/2 درصد در س��ال قبل به 

حدود 2/3 درصد در سال مورد بررسی.
 توسعه بیمه هاي زندگي با حدود 29 درصد رشد در حق بیمه 
تولیدي و کسب سهم 14/4 درصدي از بازار بیمه )حدود 1 درصد 

افزایش سهم(. 
 کاه��ش حدوداً 2 واحدی س��هم بیمه ش��خص ثالث و مازاد و 

رسیدن آن به 37/4 درصد.
 اختصاص س��هم حدوداً 68 و 59 درص��دی بخش غیردولتی 
به ترتیب از حق بیمه تولیدی و خس��ارت پرداختی در صنعت بیمه 
)که نس��بت به سال گذش��ته به ترتیب نزدیک 6 و 3 واحد بیشتر 

شده است(.
 کاه��ش انحص��ار ش��رکتی در بازار بیمه براس��اس ش��اخص 
هرفیندال- هیرش��من )جمع مجذورات س��هم از حق بیمه تولیدی 
هر یک از ش��رکتهای بیمه در بازار( و رس��یدن آن به 1404 واحد 

)20/5 درصد بهبود نسبت به سال قبل(.
 فقط 9 ش��رکت  بیمه : ایران، آس��یا، دانا، دی، البرز، پارسیان 
پاس��ارگاد، معلم و کوثر )هر یک داراي سهم باالتر از 3 درصد( در 
مجم��وع 81 درص��د از حق بیمه تولیدی ب��ازار را به خود اختصاص 
داده اند و 19 درصد باقی مانده بین 20 ش��رکت دیگر توزیع شده 

است.

بخ��ش دوم( اولویته��ا و برنامه ه��ای راهب��ردی و اقدامات مهم 
صنعت بیمه

1- اولویت های راهبردی صنعت بیمه 
اولویت های راهبردی و استراتژیک بیمه مرکزی در واقع همان 
اولویت های کالن کشوری و ذیل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و اولویت ه��ای راهب��ردی وزارت ام��ور اقتص��اد و دارایی اس��ت. 
اولویت های بیمه مرکزی طی سه پروژه راهبردی به تصویب وزارت 

امور اقتصاد و دارایی رسیده است:
 ارتق��ای نقش بیمه در تامین رف��اه و امنیت مردم و افزایش 

ضریب نفوذ بیمه 
 استقرار سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه )سنهاب(

 توانمندی سازی صنعت بیمه
ذیل ه��ر یک از پروژه های راهبردی فوق فعالیت های راهبردی 

به شرح زیر تدوین شده است: 
 افزایش س��هم بیمه های زندگی با رصد افزایش نس��بت حق 

بیمه تولیدی در بیمه های زندگی به کل حق بیمه تولیدی.
 توس��عه پوش��ش های جدید بیمه ای )تدوین ش��رایط عمومی 

بیمه های زندگی(
 تخصصی کردن ش��رکت های بیمه با اولویت اعطای پروانه به 

شرکت های بیمه تخصصی بویژه بیمه های زندگی.
 ارتقای صالحیت حرفه ای کارکنان صنعت بیمه .

 استقرار نظام حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه
 تفکیک حس��ابهای بیمه ه��ای زندگی از غی��ر زندگی در جهت 
حمایت از حقوق بیمه گذاران بیمه های زندگی در موضوع مشارکت 

در منافع
 بازنگری آیین نامه س��رمایه گذاری موسس��ات بیمه با هدف 

بهبود بازده سرمایه گذاری منابع بیمه های زندگی
 افزایش س��هم بخش غیر دولتی از بازار بیمه کش��ور است. 
برای رس��یدن به این هدف برنامه تسهیل ورود بازیگران جدید به 

بازار بیمه کشور را داریم .
 افزایش سطح توانگری شرکت های بیمه. 

بخش س��وم( اهداف اصلی پیش رو در سال 1397 در صنعت 
بیمه 

 افزای��ش ضری��ب نفوذ بیم��ه به 2/5 درصد در پایان س��ال 
1397؛

 افزایش 20 درصدی حق بیمه س��رانه )نسبت به سال 96( 
در پایان سال 1397؛ 

 افزایش س��هم بیمه های زندگی در بازار بیمه کش��ور به 16 
درصد در پایان سال 1397؛

 افزایش سهم بخش غیردولتی در بازار بیمه کشور به 63/5 
درصد در پایان سال 1397؛

 افزایش سهم بیمه های اختیاری در پرتفوی بازار بیمه کشور 
به 60/5 درصد در سال 1397؛

 افزایش سطح توانگری شرکت های بیمه )افزایش شرکت های 
سطح یک توانگری( به 75 درصد شرکت ها در پایان سال 1397.

بخش چهارم( برنامه ریزی برای پیش��برد اهداف بیمه مرکزی تا 
پایان برنامه ششم توسعه )سال 1400( 

حق بیمه تولیدي طی پنج سال اخیر

سال

1392

1393

1394

1395

1396

رشد نسبت به سال قبل )درصد(

 23/2

 28/7

 9/5

 22/6

 21/1

مبلغ )هزار میلیارد تومان(

16/2

20/9

22/8

28

33/6

حق بیمه سرانه طی پنج سال اخیر

سال

1392

1393

1394

1395

1396

رشد نسبت به سال قبل )درصد(

21/7

27/2

8/2

20/9

18/4

مبلغ )هزار تومان(

211

268

290

351

415

حق بیمه سرانه طی پنج سال اخیر

سال

1392

1393

1394

1395

1396

تغییر نسبت به سال قبل )واحد(

-0/13

0/20

0/12

0/15

0/07

مقدار )درصد(

1/73

1/93

2/05

2/2

2/27

حق بیمه تولیدی زندگی طی پنج سال اخیر

سال

1392

1393

1394

1395

1396

سهم از پورتفوی بازار )واحد(رشد نسبت به سال قبل )واحد(

44/2

52/9

21/9

36/2

28/8

9/1

10/8

12/1

13/5

14/4

مبلغ )هزارمیلیارد تومان(

1/5

2/3

2/8

3/8

4/8

خسارت پرداختی طی پنج سال اخیر

سال

1391

1392

1393

1394

1395

1396

رشد نسبت به سال قبل )درصد(

 46

 33/8

 18/2

18/6

25

16/4

مبلغ )هزار میلیارد تومان(

7/8

10/5

12/4

14/7

18/4

21/1

سیاست ها و اولویت های پیش روی بیمه مرکزی تا 1400

هدف کمی

افزایش ضریب نفوذ بیمه

افزایش حق بیمه سرانه

افزایش سهم بیمه های اختیاری در پرتفوی بازار بیمه کشور

افزایش سهم بیمه های زندگی در بازار بیمه کشور

افزایش سهم بخش غیردولتی در بازار بیمه کشور

افزایش سطح توانگری شرکتهای بیمه

پیشرفت سنهاب

فرمول محاسبه

نسبت حق بیمه تولیدی کشور به تولید ناخالص داخلی

رشد حق بیمه سرانه نسبت به سال قبل

سهم بیمه های اختیاری از کل پرتفوی بازار بیمه کشور

نسبت حق بیمه بیمه های زندگی به کل حق بیمه بازار

سهم شرکت های بیمه غیردولتی از کل حق بیمه بازار

نسبت شرکت های بیمه ای که براساس مقررات مربوط در سطح یک توانگری قراردارند به کل شرکت های بیمه

درصد پیشرفت در سال

95

2.2

19.9

57.3

13.4

62

65

30

97

2.5

20

60.5

16

63.5

75

15

99

3

20

61.5

18.8

64.5

85

10

96

2.3

20

60

14.7

63

70

15

98

2.8

20

61

17.4

64

80

10

1400

3.2

20

62

20.1

65

90

10

واحد سنجش

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

رئیس کل بیمه مرکزی:

استارتآپهابهصحنههایتصادفمیآیند


