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 نظارتی( هایچالش)با تاکید بر  های بیمهشرکتارزیابی عملکرد 

 

 و ایلناز ابراهیمی مریم همتی

 

 

 چکیده

اتخاذ و  بیمه یهاشرکتبا توجه به جایگاه نظام بیمه در ثبات مالی، نظارت بر این صنعت و پایش مستمر سالمت مالی 
 و هاتنیدگی قابل توجه میان بانکدرهمبه دلیل -های سیستماتیک گیری از بروز ریسکشهای احتیاطی برای پیسیاست

ها باعث شده تا نظارت خرد بر بازار وجود برخی از چالشدر حال حاضر، از اهمیت باالیی برخوردار است.  -هابیمه
های بیمه حکایت های سالمت مالی شرکتصله قابل توجهی داشته باشد. بررسی شاخصبیمه کشور با سطح مطلوب فا

ها، سوآوری و توانگری های کفایت سرمایه، کیفیت داراییاز عدم رعایت استانداردهای جهانی در خصوص شاخص
ازی باعث شده تا سهای خصوصیمالی دارد. همچنین درجه تمرکز باال در بازار بیمه در کنار اجرای نادرست سیاست

ای ای قرار داشته باشد. سهم باالی چند شرکت بیمههای بزرگ بیمهاین صنعت در معرض ریسک ناتوانی مالی شرکت
در این کند. نظارتی را دوچندان می ها و مشکالتچالشدر بازار و وجود انحصار چندجانبه در این بازار، اهمیت رفع 

 رسیدن بهراهکارهایی برای  بازار بیمه کشور، در شناسایی خالءهای نظارتی شناسی وضع موجود وآسیب مقاله ضمن
 شود.ارائه میبر صنعت بیمه و اثربخش نظارت کارا 

 

های احتیاطی، ، سیاستCARAMELSهای سالمت مالی، چارچوب توانگری مالی، شاخصکلمات کلیدی: 
 استقالل نهاد ناظر

 JEL :E44 ،E58، D53بندی طبقه
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 مقدمه-۱
 یاقتصاد توسعه یبرا شاخصی ،بیمه توسعه و آیدمی حساب به کشورها توسعه مهم عوامل از بیمه صنعت امروزه

دارد، ساختار بازار  در شکوفایی و پیشبرد اهداف اقتصادی بیمه ای کهکنندهعالوه بر نقش تعیین .شودمی تلقی کشورها
شود تا سالمت مالی این صنعت تاثیر بیمه و ارتباطات تنگاتنگ این بازار با سایر اجزای نظام مالی باعث می

انکارناپذیری بر ثبات مالی و اقتصادی کشور داشته باشد. با توجه به جایگاه نظام بیمه در ثبات مالی، نظارت بر این 
های از بروز ریسک پیشگیریهای احتیاطی برای و اتخاذ سیاست بیمه یهاشرکتصنعت و پایش مستمر سالمت مالی 

تنیدگی اجزای مختلف نظام مالی کشور افزایش یکپارچگی و درهم سیستماتیک از اهمیت باالیی برخوردار است.
. در حال حاضر های مالی موسسات در پی داردپیوستگی فعالیتهمهایی را از حیث اثرات سرریز به دلیل بههزینه

هم پیوستگی در شود. این بهگذاری دیده میهای سرمایهشرکت و هاها، بیمهابل توجهی میان بانکدرهم تنیدگی ق
شود تا باعث میهای احتیاطی خرد در کنار اعمال سیاستهای احتیاطی کالن صورت عدم توجه کافی به وضع سیاست

طبق در حال حاضر  ها، ثبات مالی را در معرض خطر قرار دهد.بخشبروز بحران در یک بخش با سرایت به سایر 
ها و بازار سرمایه نیز هر کدام تحت نظر یک مقام ناظر خرد در صنعت بیمه کشور است. بانکقانون، شورای عالی بیمه 

ای عمل کردن نبود نگرش یکپارچه به بحث نظارت بر نظام مالی در کشور و جزیرهاین مقام ناظر مجزا قرار دارند. 
ای نظام مالی است. توجه به بحث زتنیدگی غیرقابل انکار اجبا درهممقامات ناظر بازارهای مالی در تناقض مسلم 

برای نیل به هدف تامین ثبات مالی در اقتصاد ضرورت نظارت کالن در کنار نظارت خرد بر بازارهای مالی در کشور 
 دارد.

باعث شده تا نظارت خرد بر بازار بیمه کشور نیز با سطح مطلوب فاصله قابل  هاعالوه بر این، وجود برخی از چالش
های بیمه حکایت از عدم رعایت استانداردهای جهانی در های سالمت مالی شرکتبررسی شاخصتوجهی داشته باشد. 

درجه تمرکز باال در همچنین دارد. ، سوآوری و توانگری مالی هاکفایت سرمایه، کیفیت داراییهای شاخصخصوص 
سازی باعث شده تا این صنعت در معرض ریسک ناتوانی های خصوصیبازار بیمه در کنار اجرای نادرست سیاست

ای در بازار و وجود انحصار چندجانبه در ای قرار داشته باشد. سهم باالی چند شرکت بیمههای بزرگ بیمهمالی شرکت
شناسی وضع موجود و ارائه آسیبکند. به عبارت دیگر، را دوچندان میاین بازار، اهمیت رفع خالءهای نظارتی 

رسیدن به جایگاه اصلی نظارت روی نظارت کارا بر صنعت بیمه نقش بسزایی در راهکارهایی برای حل مشکالت پیش
 تامین ثبات مالی در اقتصاد ایران دارد. و 

ای، فقدان رویکرد های بانکداری و بیمهنیدگی فعالیتتساختار مالکیت صنعت بیمه، درهمدهد، ها نشان میبررسی
ها، ضعف ضمانت اجرایی های مالی شرکتجلونگر در نظارت، پایین بودن استقالل مقام ناظر، شفافیت پایین صورت

http://banker.ir/service/records-insured
http://banker.ir/service/records-insured
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ویت روی تقترین مشکالت پیشاز جمله مهمها ها و دستورالعملنامهآیین آورنبودنالزامابزارهای کنترلی مقام ناظر و 
 نظام نظارت موثر در بخش صنعت است.

ن ارزیابی همچنی واین مقاله به بررسی ساختار بازار و درجه تمرکز در آن  دومتر موضوع، بخش به منظور ارزیابی دقیق
ود پردازد. هدف از این بخش ارائه تصویر روشنی از وضعیت موجهای بیمه میهای سالمت مالی در شرکتشاخص

 مالی های فعال در بازار بیمه در ایران از حیث تهدیدات ثباتها و مشکالت شرکتسایی ضعفصنعت بیمه و شنا
گیرد. بخش یروی نظارت کارا و موثر بر بازار بیمه کشور مورد بحث قرار مهای پیشمقاله، چالش سوماست. در بخش 

ام مقالل اقتدار و استقروی پیش نیز سازوکارهایی برای بهبود وضعیت نظارت خرد بر بیمه و رفع معضالت چهارم
ر رکت در مسید و حها و پیشنهادات سیاستی برای اصالح وضع موجودهد. در پایان نیز توصیهه مییناظر این بازار را ارا

 شود.ه مییتقویت جایگاه بیمه در ثبات مالی اقتصاد کشور ارا

 مرور مختصری بر ساختار و عملکرد بازار بیمه ایران-۲
های بیمه، شرکتساختار و عملکرد مالی های نظارتی در صنعت بیمه الزم است تا با بررسی قبل از پرداختن به چالش

بازار  رساختاابتدا  ،سالمت مالی در این صنعت اندکی روشن شود. به همین دلیل، در این بخشها و ریسکوضعیت 
با استفاده از چارچوب سپس  .خواهد شد بررسیبازار این ریسک تمرکز در ی بیمه و باال بودن درجه

1CARAMELS  مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.های سالمت مالی شاخصوضعیت صنعت بیمه از حیث 

 بیمه کشوردر بازار  2تمرکزدرجه  -۲-۱
زیادی  از اهمیت داردسیستماتیک  احتمال بروز ریسک به دلیل نقشی که در بیمه، بازارو درجه تمرکز در بررسی ساختار 

ک یاتوانی پذیری بیشتر باشد، مشکالت مالی و نرقابتتمرکز کمتر و درجه  ،برخوردار است. هر قدر در یک بازار
 شرکت در ایفای تعهداتش اثرات دومینویی کمتری در بازار و در مجموع در کل اقتصاد دارد.

چهار شرکت بزرگ  شاخص تمرکزو  3 هیرشمن فیندالهر شاخص در بازار بیمه کشور از برای نشان دادن میزان تمرکز
با افزایش تعداد  .ها عبارتند از بیمه ایران، آسیا، دانا و البرز()این شرکت ( استفاده شده استCR4ای )بیمه

                                                           
1 Capital adequacy, Asset quality, Reinsurance and Actuarial issues, Management soundness, Earnings and 
profitability, Liquidity and Sensitivity to market risk 
2 Concentration risk 
3 Herfindahl-Hirschman Index 

این شاخص با استفاده از فرمول  



n

i
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1

 محاسبه شده است. 2
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رغم این روند اند. اما علیهای تمرکز روند کاهشی داشتهشاخصطی یک دهه گذشته،  های فعال در بازارشرکت
ای در حق بیمه تولیدی در بازار بیمه کشور قابل توجه است )بیش از همچنان سهم چهار شرکت بزرگ بیمهکاهشی، 

های مورد )در تمامی سال هرفیندال داللت بر وجود انحصار چندجانبه سخت در بازار دارد درصد( و شاخص ۶۰
عبارت دیگر بازار بیمه کشور از یک  به(. 1)نمودار  است( 1۸۰۰، شاخص بیشتر از آستانه 13۹۵بررسی به جز سال 

ساختار انحصاری با یک بنگاه مسلط به یک بازار انحصار چندجانبه رسیده است. البته با سهم حدود چهل درصدی 
را از نوع انحصار دولتی بازار بیمه توان انحصار می -به عنوان تنها شرکتی که مالکیتش تماما دولتی است-بیمه ایران 

 13۸۷-۸۸های از آنجا که طی سال ب سهم بخش دولتی از بازار بیمه کشور آورده شده است.  1مودار )در ن تلقی کرد
به بعد منحصر به  13۸۹سهام سه شرکت بیمه البرز، دانا و آسیا به بخش خصوصی واگذار شده، بخش دولتی از سال 

 .(فعالیت شرکت بیمه ایران است

 کشورهای تمرکز در صنعت بیمه شاخص -1نمودار 

 شاخص تمرکز چهار شرکت بزرگ -شاخص هرفیندال                                                         ب -الف

 

 منبع: محاسبات تحقیق

                                                                                                                                                                                           

ها در تعداد شرکت nام دارد )سهم بازار بر اساس حق بیمه تولیدی محاسبه شده است( و  iداللت بر سهم از بازار شرکت  iSدر فرمول باال، 
 تأثیر آن، نتیجه در هکشده  گرفته نظر در 2 توان با هاشرکت همه سهم هیرشمن، هرفیندال شاخص محاسبه دردهد. بازار بیمه را نشان می

 1۸۰۰باشد بازار انحصار کامل است. اگر شاخص کمتر از  1۰۰۰۰ها است. اگر شاخص بنگاه سایر از بیشتر بازار در موجود بزرگ هایبنگاه
 باشد بیانگر بازار انحصار چندجانبه سخت است. 1۰۰۰و بیشتر از 
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 CARAMELS چارچوببر اساس  بیمه صنعتسالمت مالی  ارزیابی -۲-۲
گذاران و حفظ اعتماد عمومی به ها برای حفظ ثبات مالی و همچنین صیانت از منافع بیمهارزیابی سالمت مالی بیمه
های سالمت مالی شرکت CARAMELSبا استفاده از مدل در این بخش ای دارد. العادهصنعت بیمه اهمیت فوق

( و Rاتکایی )، (A) کیفیت دارایی، (C) هکفایت سرمایی هانسبتمدل شامل بررسی شود. این بیمه بررسی می
 (S) حساسیت به ریسک بازار ( وLنقدینگی )، (E) سودآوریدرآمدزایی و (، Mسالمت مدیریت )(، Aاحصائی )

انتخاب . 4ها قابل محاسبه نیستندهای بیمه، برخی از این نسبتدر ترازنامه شرکت قالمبه دلیل نوع گزارش ااست. 
های با توجه به وجود نسبتاند. ها انتخاب شدههای مورد نیاز برای محاسبه نسبتدسترسی به دادهها بر اساس شاخص

هایی است که با استفاده از ترازنامه ها، تمرکز این نوشتار بر نسبتفراوان برای نشان دادن هر یک از شاخص
 .استیابد قابل محاسبه های بیمه که به صورت عمومی انتشار میشرکت

 وجود درممنتخب در صنعت بیمه بررسی خواهد شد. در مواردی که با استفاده از اقالم های ادامه روند شاخصدر 
ای هگ بیمها برای هشت شرکت بزر، شاخصهپذیر نبودها امکانترازنامه تجمیعی صنعت بیمه، محاسبه برخی از نسبت

. هدف از است گزارش شدهیت سالمت صنعت بیمه به عنوان معیاری از وضع-بازاردرصد از  ۸۰با سهمی در حدود -
ر بیمه بازا های بیمه نبوده بلکه مقصود اصلی، ارائه تصویری کلی از وضعیت سالمتبندی دقیق شرکتاین بخش، رتبه

 کشور است. 
به  ۹1در انتهای این بخش نسبت توانگری مالی که توسط بیمه مرکزی از سال های فوق الذکر، عالوه بر شاخص

شرکت قادر  کاین نسبت بیانگر آن است که آیا میزان سرمایه موجود ی شود آورده شده است.صورت عمومی منتشر می
است. بر اساس  )از جمله ریسک اعتباری، نقدینگی، بازار و ...( هایشهای مترتب بر فعالیتبه پوشش تمامی ریسک

گران وجوهی بیشتر از ذخایر فنی در اختیار الزم است تا بیمه (IAIS) 5بیمه ناظران المللیبین استانداردهای انجمن
 .را پوشش دهندخود های داشته باشند تا بتوانند بدهی

                                                           
های بیمه ارقام مربوط به های جاری( الزم است در ترازنامه شرکتهای جاری به بدهیبرای محاسبه شاخص نقدینگی )نسبت دارایی  4

های امهترازن گیرند به تفکیک آورده شوند. در فرمت فعلیهای بلندمدت قرار میگذاریهای بانکی و اوراق مشارکت که ذیل سرمایهسپرده
مدت، های کوتاهگذاریشامل مجموع موجودی نقد، سرمایههای جاری )شود. لذا محاسبه دارایین تفکیک دیده نمیهای بیمه ایشرکت

سال  2ای حداکثر اد دارها و اسناد دریافتنی )اسنگران اتکایی، سایر حسابگران وبیمهبیمه گزاران و نمایندگان، مطالبات ازبیمه مطالبات از
 ( با تورش همراه است.  اتکایی از ذخایر فنی، سپرده بانکی و اوراق مشارکتگران بیمه سررسید(، سهم

ها به ها و بدهیییتر در رابطه با مبادالت ارزی و دیرش داراهمچنین محاسبه شاخص حساسیت به ریسک بازار نیز نیازمند داشتن آمار جزئی
 منظور محاسبه ریسک نرخ ارز و نرخ بهره است.

5 International Association of Insurance Supervisors (IAIS) 
المللی، ارتقای نیدر سطح ب یامهیب هایتیت بر فعالظارم و نیتأسیس شده و هدف آن تنظ 1۹۹۴المللی ناظران بیمه در سال انجمن بین

 .است گذاری در بخش بیمهالمللی نظارت و قانونای و تعیین استاندارهای بینهماهنگی بین مقامات بیمه
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  6و نسبت اهرمی کفایت سرمایهشاخص  -۲-۲-۱

 یبرا های بیمهشرکت از یک هر .است های بیمهشرکت سالمت حفظ برای الزم شرایط از یکی کافی و مناسب سرمایه
 یهادارایی بر موجود ریسک و سرمایه میان را مناسبی همواره نسبت بایستی خود یهافعالیت یپایدار و ثبات تضمین

ای های مناسب بردهد پوششاخیر نشان می پنج سالبررسی ترازنامه صنعت بیمه کشور در  .کنند برقرار خود
ن نسبت حقوق صاحباروند نزولی است.  یافته این مؤسسات لحاظ نشدههای گسترشهای مترتب بر فعالیتریسک

 . به خوبی قابل مشاهده استمورد بررسی در دوره  (2سهام به دارایی )نمودار 
 بیمه(نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی )صنعت  -2نمودار 

 

 (، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران.۹۵تا  ۹1های سالنامه آماری صنعت بیمه )سالمنبع: 
 

 پنجاه جمع حقوق صاحبان سهام در دهد کهنیز نشان می ۹۵سال در های بیمه نگاهی به ترازنامه هر یک از شرکت
مشخص  ،برای تاسیس شرکت و صدور فعالیتکه قانون بوده  ایسرمایههای فعال در بازار کمتر از درصد از شرکت

بیمه شامل بیمه دانا،  شرکت 12شرکت بیمه فعال در سرزمین اصلی، سرمایه  2۴در سال مذکور از میان کرده است. 
توسعه، سینا، دی، سامان، نوین، آرمان، میهن، سرمد، تعاون، خاورمیانه و حکمت صبا کمتر از میزان مصوب شده 

، حداقل سرمایه موردنیاز برای تأسیس مؤسسه 2۴/11/۹۵طبق مصوبه هیئت وزیران مورخ  ست.هیئت وزیران بوده ا
همچنین در این مصوبه آمده است مبلغ حداقل سرمایه برای صدور  .است بیمه مستقیم مبلغ یک هزار میلیارد ریال

است. بررسی میلیارد ریال  2۰۰ی های زندگی و مستمرو برای بیمهمیلیارد ریال  ۵۰۰های مختلط، فعالیت بیمه پروانه
های بیمه موید عدم کفایت سرمایه بسیاری از آنها است. توجه به این نکته ضروری است که این سرمایه ترازنامه شرکت

                                                           
6 Leverage ratio 
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است. حال آنکه  میزان های مختلف نیازمند رقمی بیش از اینتنها سرمایه اولیه بوده و یک شرکت برای پوشش ریسک
، سرمایه موجود از همین حداقل سرمایه برای تاسیس و صدور فعالیت نیز فعال در بازار های بیمهدر بسیاری از شرکت

 بسیار کمتر است.
گیرد، های مهمی که در صنعت بیمه به طور گسترده برای نشان دادن ریسک اهرمی مورد استفاده قرار مییکی از نسبت

که آیا یک شرکت بیمه در شاخص بیانگر آن است این است.  به حقوق صاحبان سهام ۷نسبت خالص حق بیمه صادره
های اهرمی نسبت. کرده استنامه مبادرت به صدور بیمه -اشو متناسب با میزان سرمایه- ۸محتاطانه  ایمحدوده

این نسبت  د.نشوهای احتیاطی توسط مقام ناظر ارزیابی میگذاریها و سیاستعموما با مقاصد پایش عملکرد شرکت
بندی های رتبهرود. همچنین در سیستمبه شمار مینیز ( IRIS) ۹گری بیمهصر کلیدی در سیستم اطالعات تنظیمعن

هر قدر این نسبت بزرگتر باشد، بیانگر آن است که شرکت در  ها نیز نسبت اهرمی اهمیت کلیدی دارد.اعتباری شرکت
نموده و این احتمال وجود دارد که در های بالقوه ریسک اش برای پوششنامه توجه کمتری به میزان سرمایهصدور بیمه

 1۰NAICبازه تعیین شده برای این نسبت بر اساس استانداردهای  آینده با مشکل ناتوانی در ایفای تعهداتش مواجه شود.
ر شرکت مورد بررسی نسبت اهرمی باالت ۸شود، پنج شرکت از مشاهده می (1)همانطور که از جدول  است. 3حداکثر 

در بیمه دانا که  ندارند. 3عدد تا  چندانیفاصله  بیمه البرز و کوثر نیزشرکت  اهرمی در دو هاینسبتاز حد نرمال دارند. 
های مورد بررسی با اختالف فاحشی باالترین نسبت اهرمی را دارد جمع حقوق صاحبان سهام نسبت به سایر شرکت

های مورد بیمه دانا تقریبا یک چهارم متوسط سرمایه سایر شرکت تر، سرمایه شرکتتر است. به عبارت دقیقپایین
 11بررسی است.
توانند حتی با هایی که دارای زیان انباشته هستند میکنند بهتر از شرکتگرانی که سودهای باثباتی کسب میمعموال، بیمه
را داشته باشند. به همین دلیل در های باالی اهرمی به فعالیت خود ادامه داده و قابلیت ایفای تعهدات وجود نسبت

های بیمه آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود، دو شرکت بیمه دانا و ( سود )زیان( انباشته شرکت1جدول )
داشته اند، دارای زیان انباشته هستند. به عبارت دیگر، این دو شرکت  ۹۵ایران که باالترین نسبت های اهرمی را در سال 

                                                           
 آید.های بیمه اتکایی بدست میهای واگذار شده به شرکتخالص حق بیمه صادره از تفاضل حق بیمه صادره از حق بیمه  ۷

8 Prudent 
9 Insurance Regulatory Information System (IRIS) 

 های بیمهلی شرکتیابی سالمت ما، به عنوان روشی برای ارز1۹۷2در سال  (NAIC)ای این سیستم اطالعاتی را انجمن ملی ناظران امور بیمه
به  IRIS .دهدمی ر قرارطراحی کرده است. این سیستم که ماهیتی جلونگر دارد، اطالعاتی را عالوه بر شاخص توانگری مالی در اختیار نهاد ناظ

 دهد.میرا پیش از بروز بحران نشان  های بیمهعنوان سیستم هشدار سریع عمل نموده که مشکالت مالی شرکت
10 National Association of Insurance Commissioners (NAIC) 

میلیون ریال گزارش شده در حالی که متوسط سرمایه در هفت شرکت دیگر بالغ بر  ۹۸۴۵۵2، سرمایه شرکت بیمه دانا، ۹۵در سال  11
 .میلیون ریال است 3۸1۶۷۶3
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زیان ها مواجه هستند. توجه به این نکته حیاتی است که ل و ناتوانی مالی بیشتری نسبت به سایر شرکتبا ریسک نکو
 درصد کل سرمایه صنعت بیمه کشور است.  ۶3انباشته بیمه ایران به قدری بزرگ است که برابر با 

 
 (۹۵سال شرکت بزرگ بیمه ) ۸و سود انباشته در  یاهرمنسبت  -1جدول 

 معلم کوثر پاسارگاد پارسیان البرز دانا آسیا ایران  
1٫1۵ نسبت اهرمی   ۴٫۷  3٫1۸  ۹٫2  ۵٫3  ۵٫2  ۷٫2  ۸٫3  

در  سود یا زیان انباشته
 انتهای سال

 )میلیون ریال( 

3۴۴31۹3۶-  ۵13۹۶۰ 1۹۴۷۸۴-  ۶3۷۹۵۷ ۶2۹۶3۰ ۶۰۹۵۸۹ 3۴۴۷22 2۰۴۴2۵ 

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران.(، بیمه ۹۵تا  ۹1های سالنامه آماری صنعت بیمه )سالمنبع: 
 

 سودآوری هایشاخص -۲-۲-۲

ها ترین این نسبتهای بیمه در ادبیات وجود دارد. مهمهای مختلفی برای نشان دادن میزان سودآوری در شرکتنسبت
های صادره(، نسبت ترکیبی گری به خالص حق بیمههای بیمهها )نسبت هزینهنسبت هزینه ضریب خسارت،عبارتند از: 

ای و سودآوری فعالیت بیمه ها(، نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سرمایه،)ضریب خسارت به عالوه نسبت هزینه
در این بخش دو شاخص ضریب های بیمه، با توجه به اقالم موجود در ترازنامه تجمیعی شرکت. گذاریبازده سرمایه

 خسارت و بازده سرمایه گذاری صنعت بیمه بررسی خواهد شد.
 

 ضریب خسارت  -۲-۲-۲-۱
ضربدر  شده دیعا مهیب حق به شده واقع خسارت )نسبت خسارت ضریب ،بیمه صنعت در مهم هاینسبت از یکی

 سال خسارت بابت را خود صادره بیمه حق درآمد از درصد چند شرکت که دهدمی نشان ضریب این .( است1۰۰
 حاکی از فراز ۹۵تا  ۹۰های سالبررسی این ضریب طی  .کندمی پرداخت گذشته هایسال معوق هایتخسار و جاری

 ۹۹، ضریب خسارت در بخش دولتی )بیمه ایران( به نزدیک ۹3. در سال (3)نمودار  و فرودهای قابل توجهی است
به طور متوسط ضریب خسارت در بخش دولتی بازار . دهای جهانی بسیار باالستدرصد رسید که بر اساس استاندار

ای کشور که با توجه به سهم باالی این شرکت از بازار بیمهدرصد بوده  ۹۰بیمه کشور در دوره مورد بررسی در حدود 
های پرداخت ارتروند صعودی خس، ضریب خسارت فارغ از نوسانات .تواند مخاطرات جدی به همراه داشته باشدمی
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 خسارت ضریب است. طبیعتاقابل مشاهده  ۹۵تا  ۹۰طی سال های  های بیمه چه دولتی و چه خصوصیشده شرکت
 .است های بیمهشرکت کمتر ناخالص سود و باالتر ریسک مبین باالتر

 
 ضریب خسارت -3نمودار 

 
 جمهوری اسالمی ایران.(، بیمه مرکزی ۹۵تا  ۹1های سالنامه آماری صنعت بیمه )سالمنبع: 

 

  12گذاریبازده سرمایه -۲-۲-۲-۲
ایفای  برای گذاری در صنعت بیمه به منظور حفظ ارزش ذخایر و تامین منابع مورد نیازمدیریت صحیح منابع سرمایه

ده زیان شود تا در صورتگذاری باعث میتعهدات آتی از اهمیت باالیی برخوردار است. مدیریت بهینه پرتفوی سرمایه
شود  های صحیح جبرانگذاریشده از سرمایهن از محل سود کسبها، این زیاگری در برخی از رشتهبودن عملیات بیمه

به  یمهبحق و شرکت بیمه بتواند به خوبی از ایفای تعهداتش برآید. از سویی دیگر، با توجه به این که مالکیت 
 حفظ راستای در های بیمهگذاری این ذخایر توسط شرکتسرمایه بر نظارت تعلق دارد، گذارانبیمه

 .ضرورت دارد گذارانبیمه حقوق
های بیمه حاکی از آن است که از منظر بازده کسب شده، شرکتکشور بیمه  در صنعت گذاریارزیابی عملکرد سرمایه

تا  13۹۰های های انجام شده در صنعت بیمه طی سالگذاریاند. نرخ بازده حقیقی سرمایهعملکرد قابل قبولی نداشته
گذاری در شود میانگین نرخ بازده حقیقی ساالنه سرمایههمانطور که مشاهده می ست.آورده شده ا 1در جدول  13۹۵

                                                           
  دوره مالی( ضربدر پایان و ابتدا(ها گذاریسرمایه شده تمام بهای میانگین به مالی هایصورت در شده شناسایی درآمد از است عبارت 12

1۰۰. 
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های بازده درصد بوده است. از سویی دیگر، میزان انحراف معیار نرخ 3صنعت بیمه در دوره زمانی مورد بررسی، منفی 
اف معیار همچنین بیانگر ریسک گذاری در این صنعت است. انحردهنده نوسان باالی بازده سرمایهدر این دوره نشان

ثباتی گذاری در صنعت بیمه به بیگذاری است. بخش قابل توجهی از نوسان و ریسک باالی بازدهی سرمایهبازده سرمایه
های باال بر اقتصاد کشور سایه انداخته بود، هایی که نرخ تورمگردد. در سالمحیط اقتصاد کالن کشور برمی

های بازده حقیقی منفی و بعضا دورقمی همراه بوده است. این در حالی است یمه نیز با نرخهای بگذاری شرکتسرمایه
ایم. البته این گذاری در صنعت بیمه بودههای اخیر، شاهد مثبت شدن نرخ بازده حقیقی سرمایهکه با کنترل تورم در سال

های بیمه در ایران گذاری در شرکتمایههای مثبت کماکان پایین هستند که داللت بر ضعف مدیریت پرتفوی سرنرخ
 دارد.

 گذاری صنعت بیمه )درصد(نرخ بازده حقیقی پرتفوی سرمایه -2جدول 

 انحراف معیار میانگین 13۹۵ 13۹۴ 13۹3 13۹2 13۹1 13۹۰

۶٫۶- 1۰٫3- 11٫۵- ۰٫3 ۴٫1 ۵٫۸ ۳- ۷٫۴ 

1توضیحات: نرخ بازده حقیقی با استفاده از فرمول 
1

1









NR
RR( محاسبه شده است  نرخ تورم وNR  نرخ بازده

 (. آمار بازده اسمی از سالنامه آماری صنعت بیمه استخراج شده است.اسمی است

 هاکیفیت داراییشاخص -۲-۲-۳
های مهمی نظیر ریسک اعتباری، های بیمه از حیث ریسکهای موجود در ترازنامه شرکتبررسی کیفیت دارایی

از نسبت مطالبات نقدینگی، بازار و ... بسیار حیاتی است. با توجه به محدودیت دسترسی به آمار، در این بخش، 
ها و اسناد گران اتکایی، مطالبات بلندمدت و حساببیمهگران و گذاران و نمایندگان، مطالبات از بیمه)مطالبات از بیمه

است. علت انتخاب این  شدههای صنعت بیمه استفاده برای نشان دادن کیفیت دارایی هاجمع دارایی دریافتنی( به
دهد و اگر قرار می و نقدینگی زیادیگر را در معرض ریسک اعتباری ، بیمهمطالباتعدم وصول به موقع نسبت آن است 

این در حالی  شماری همراه است.های شرکت بیمه با بیشمناسبی برای آنها انجام نشده باشد آنگاه دارایی گیریذخیره
های بیمه و ارائه خدمات با کیفیت تا حد زیادی به توان مالی و نقدینگی آنها است که ایفای به موقع تعهدات شرکت

 .گذاران استنیاز ارائه خدمات مطلوب به بیمههای بیمه، پیشمطالبات شرکت بستگی دارد؛ بنابراین وصول

ها و شرایطی که بر اقتصاد کالن کشور حاکم شده، رقم این مطالبات در متاسفانه در چند سال اخیر بر اثر تحریم
نقدینگی را بیشتر های بیمه در حال افزایش است که همین امر لزوم نظارت جدی بر آنها، برای کاهش ریسک شرکت
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های بیمه دارند و نحوه مدیریت آنها کرده است. بر همین اساس توجه به ساختار این مطالبات و آثاری که بر شرکت
( 3)بر اساس جدول  روی صنعت بیمه است.ترین مسائل پیشبرای جلوگیری از ایجاد یک معضل جدید، یکی از مهم

درصد از حق  ۵۷ای و بیش از های هشت شرکت بزرگ بیمهدارایی درصد از ۴۰طور متوسط مطالبات بیش از به
 شود.های تولیدی آنها را شامل میبیمه

 )درصد( ۹۵نسبت مطالبات در هشت شرکت بزرگ بیمه در سال  -3جدول 
 معلم کوثر پاسارگاد پارسیان البرز دانا آسیا ایران 
نسبت مطالبات به 

 دارایی
۴۰ 3۸ ۶2 3۸ ۵3 1۹ ۴۵ ۴۰ 

نسبت مطالبات به حق 
 بیمه

۵۵ ۴۸ ۷2 ۴۹ ۸۰ 3۷ ۶۵ ۵3 

 (، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران.۹۵تا  ۹1های سالنامه آماری صنعت بیمه )سالمنبع: 
 
 یایکات و احصائی هایشاخص -۲-۲-۴

در  .است اتکایی بیمه از استفاده بیمه، مؤسسات ریسک کاهش البته و ریسک کنترل ابزارهای از یکی
های تواند باعث استمرار فعالیتمواقع بروز بحران، نسبت پوشش اتکایی و سرمایه است که می

نسبتی حق بیمه به حق بیمه ناخالص  صبه صورت تقسیم خال 13کریس نگهداری نسبتای یک شرکت شود. بیمه
قبول ریسک توسط شرکت  های اتکایی و میزانگیری از ظرفیتاست که برای نشان دادن وضعیت شرکت بیمه در بهره

  شود.یاستفاده م
 

 )درصد( کریس نگهداری نسبت -۴جدول 
 معلم کوثر پاسارگاد پارسیان البرز دانا آسیا ایران

۸۴ ۸3 ۸2 ۸1 ۷۹ ۷۵ ۸1 ۷۷ 
 (، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران.۹۵تا  ۹1های سالنامه آماری صنعت بیمه )سالمنبع: 

 

                                                           
13 Risk retention ratio 
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 بیشتر آنها )جدول 3های اهرمی باالی را در کنار نسبت( ۴)جدول ها های باالی نگهداری ریسک در شرکتاگر نسبت
 هایشرکت در نگهداری ظرفیت اساساًکند. ( قرار دهیم خواهیم دید که ریسک باالیی صنعت بیمه کشور را تهدید می1

 اساس بر و مختلف کشورهای در درصد شود. این ها تعیینکتشر آزاد ذخایر و سرمایه از درصدی صورت به باید بیمه
 صاحبان حقوق درصد 1۰ متحده ایاالت در بیمه هایشرکت ظرفیت نگهداری ،مثال طور به است. متغیر رشته نوع

 صنعت در بیمه مؤسسه مجاز نگهداری ظرفیت حداکثر ۵۵٫1 شماره نامهآیین اساس بر .شودمی گرفته نظر در سهام

 استثنای به) سهم نگهداری فنی ذخایر و هااندوخته شده،پرداخت سرمایهدرصد  2۰معادل  ایران، بیمه
های مذکور در بیشتر ها موید آن است که نسبتبررسی .( استریاضی ذخیره و معوق خسارت ذخیره
 های مورد بررسی رعایت نشده است.شرکت

 
 های کیفیت مدیریتشاخص -۲-۲-۵

تولیدی به تعداد کارکنان به عنوان معیاری جهت نشان دادن سالمت مدیریتی مورد استفاده قرار نسبت حق بیمه 
دهد که چه میزان حق بیمه به ازای هر نفر از پرسنل صادر شده است. هر قدر این نسبت این نسبت نشان می گیرد.می

های عملیاتی از نسبت هزینهور گسترده به طدهنده کارایی عملیاتی بیمه است. عالوه بر این، بزرگتر باشد نشان
. هر دو نسبت در شودمیای( به حق بیمه تولیدی برای نشان دادن کارایی عملیاتی در بیمه استفاده های بیمه)هزینه
در این گیری کرد که صنعت بیمه روند قابل قبولی را توان نتیجهاند. بر اساس این نمودار، مینشان داده شده ۴نمودار 

البته باید توجه کرد که بحث کیفیت مدیریت تنها با تعدادی شاخص کمی قابل ارزیابی صحیح  طی کرده است. حیطه
 حاکمیت شرکتی از اهمیت برخوردار است. پیاده سازی دقیقنیست و توجه به موارد کیفی نظیر 
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(۹۵تا  ۹۰های در صنعت بیمه )طی سال کیفیت مدیریت شاخص -۴نمودار 

 
 
 توانگری مالینسبت  -۲-۲-۶

های بیمه در بازار و به توانگری مالی، ابزاری است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور نظارت مالی بر شرکت
ای(، حاشیه توانگری تعرفهشود. در این روش به جای نظارت مستقیم )یا نظارت تبع آن دخالت نهاد ناظر استفاده می

شرکت  .شودهاست، ارزیابی میشده آنها برای ایفای تعهدات پذیرفتهدهنده توان مالی آنهای بیمه که نشانمالی شرکت
هایش را نقد عملیات صدور خود را متوقف نموده و کلیه داراییدر صورتی که  مواجه است، 14ناتوانی مالیای که با مهیب

 های خود را تسویه نماید.کلیه بدهیو تواند تعدات خود را به خوبی ایفا کرده کند، نمی
ای که بر مبلغ سرمایه الزامی )حداقل سرمایه 16( از تقسیم مبلغ سرمایه موجودSMR) 15نسبت توانگری مالی

در مدل  آید.هایی که در معرض آن است در اختیار داشته باشد( بدست میباید برای پوشش ریسک بیمه موسسه
باشد آنگاه در درصد  1۰۰ اگر نسبت توانگری مالی شرکت مساوی و بیشتر از ،مورد استفاده بیمه مرکزیتوانگری 

سطح یک قرار گرفته و قادر به ایفای تعهدات خود است. به عبارت دیگر، مقدار سرمایه موجود برابر یا بیشتر از 
 های بیمه ای است. های مترتب بر فعالیتسرمایه الزم برای پوشش ریسک

                                                           
14 Insolvency 
15 Solvency Margin Ratio 

های نامشهود آن از جز داراییهمصوب بهای مالی بر اساس صورت بیمه های موسسههای قابل قبول )داراییداراییسرمایه موجود شامل  16
های دهیها منهای بحق اختراع و عالمت تجاری است( به اضافه مازاد ارزش روز نسبت به ارزش دفتری دارایی قبیل سرقفلی، حق امتیاز،
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اگر نگاهی های فعال در بازار بیمه کشور با عدم توانگری مالی مواجه هستند. درصد از شرکت ۴۰ ،۵بر اساس نمودار 
درصد از سهم بازار در  ۵۶. بالغ بر شوداهمیت این موضوع دوچندان میها در صنعت بیمه بیاندازیم به سهم این شرکت

در این برند. طبق مدل توانگری مالی بیمه مرکزی از ناتوانی در ایفای تعهداتشان رنج میهایی است که بر دست شرکت
گیری داشته و از اش کاهش چشممستمرا شاخص توانگری مالی ۹۵تا  ۹2بین شرکت بیمه ایران قرار دارد که از سال 

و بیشتر برای سطح  2۰۰آستانه  البته در صورتی که مطابق با استانداردهای جهانی،درصد رسیده است.  ۴۰به  11۹
در  2۰۰. تنها دو شرکت نسبت توانگری باالی بود تر خواهدیک توانگری مالی لحاظ گردد، وضعیت به مراتب وخیم

های فعال در سرزمین اصلی با عدم توانایی مالی درصد از شرکت ۹۰اند. این به معنای آن است که داشته ۹۵سال 
 1۷مواجه هستند.

  
 1۸های بیمه در سطوح مختلف توانگری مالیسهم شرکت -۵ نمودار

 

 
 ایران منبع: بیمه مرکزی

                                                           
ارت نو، حکمت صبا و خاورمیانه در خالل سال ی فعال در سرزمین اصلی، با توجه به این که سه شرکت بیمه تجشرکت بیمه 2۴از مجموع  1۷ 

 ه است.شرکت در محاسبات تحقیق وارد شد 2۰اند و آمار توانگری مربوط به شرکت توسعه منتشر نشده، تنها آمار مجوز گرفته ۹۵
 :شوندیم تعیینر زی سطح ۵ شرح به بیمه موسسات مالی توانگری بر نظارت سطوح 1۸

 است. بیشتر و درصد 1۰۰ با برابر بیمه موسسه مالی توانگری نسبت قدارم: ۱ سطح
 است. درصد 1۰۰ از مترک و درصد ۷۰ از بیش یا با برابر بیمه موسسه مالی توانگری نسبت مقدار :۲ح سط
 است. درصد ۷۰ از مترک و درصد ۵۰ از بیش یا با برابر بیمه موسسه مالی توانگری نسبت مقدار: ۳ح سط
 است. درصد ۵۰ از مترک و درصد 1۰ از بیش یا با برابر بیمه موسسه مالی توانگری نسبت قدارم :۴ح سط
 است. درصد 1۰ از مترک بیمه موسسه مالی توانگری نسبت مقدار: ۵ح سط
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 های نظارتی در صنعت بیمهچالش -۳
ار بیمه ر بازدهایی که مقام ناظر برای نیل به هدف تامین ثبات و سالمت مالی ترین مشکالت و چالشدر این بخش مهم

ا بر ارا رسازی نظارت کد. ساختار مالکیت صنعت بیمه یکی از معضالتی است که پیادهنشوبا آن روبرست بررسی می
مالکیت صد  ای کشور دارایسازد. در حال حاضر بیمه ایران به عنوان بزرگترین بازیگر بازار بیمهاین صنعت دشوار می
 وریتمام در بازنگریلزوم  های قبلی،در بخشایران  بیمه شرکتوضعیت سالمت مالی بررسی در صد دولتی است. 

در سایر  قانون اساسی ۴۴اصل های کلی سیاستسویی دیگر، همانند اجرای کند. از را دوچندان می سهامی این شرکت
 .است سازی سه شرکت بزرگ آسیا، دانا و البرز به درستی صورت نگرفته، فرآیند خصوصیهای اقتصادی کشوربخش

 نماید.اجه میهای بانکی موخطر سرایت بحرانهای بیمه، این بازار را با تدر شرکها یت بانککلسهم عمده ماهمچنین 
 گیرد.های نظارتی به دقت مورد بررسی قرار میدر ادامه سایر چالش

 

 ایهای بانکداری و  بیمهفعالیت 1۹تنیدگیدرهم -۱-۳
پیوستگی همبه حیث اثرات سرریز به دلیل هایی را ازتنیدگی اجزای مختلف نظام مالی هزینهافزایش یکپارچگی و درهم

های ها، شرکتها، بیمهتنیدگی قابل توجهی میان بانکهای مالی موسسات در پی دارد. در حال حاضر درهمفعالیت
 باعث های احتیاطی کالندر صورت عدم توجه کافی به وضع سیاست پیوستگیهمشود. این بهگذاری دیده میسرمایه

 ثبات مالی را در معرض خطر قرار دهد.ها، بحران در یک بخش با سرایت به سایر بخش شود تا بروزمی

ن قانون های بیمه را به خود اختصاص دهند. ایدرصد از سهام شرکت 2۰ها مجاز هستند تا سقف طبق قانون، بانک
بر برخی از  درصدی ۵۰یش از های اقماری آنها تسلط بها و شرکتشود اما در عمل، بانکاگرچه در ظاهر امر اجرا می

شود تا آنها هاست و باعث میای از مصادیق بنگاهداری بانکهای بیمهها به فعالیتهای بیمه دارند. ورود بانکشرکت
 گری وجوه و تامین مالی در اقتصاد است فاصله پیدا کنند.از رسالت اصلی خود که همان واسطه

های وابسته ها و شرکتها در کنار سهم باالی مالکیت بانکبیمه به بانکهای وابستگی پرتفوی شرکتاز طرف دیگر، 
 ۵۰ثباتی بانکی قرار گیرد. بیش از های بیشود تا این صنعت در معرض ریسکآنها در بازار بیمه کشور، باعث می
ها ها در بانکیمهگذاری بهای کشور به صورت سپرده است. این حجم باالی سپردهدرصد از منابع صنعت بیمه در بانک

ها نیز با مشکل جدی جهت ایفای تعهدات خود به شود تا در صورت بروز مشکل در شبکه بانکی کشور، بیمهباعث می
 گذاران روبرو شوند. این همان خطر بروز ریسک سیستماتیک در اقتصاد است.بیمه

                                                           
19 Interconnectedness 
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پایش  ور دران مقام ناظر بازار پول کشدر این شرایط، نقش مقام ناظر بازار بیمه و همچنین بانک مرکزی به عنو
ت های احتیاطی برای کاهش احتمال بروز ریسک سیستماتیک اهمیها و اعمال سیاستای بانکهای بیمهفعالیت

 یابد.دوچندان می

 

 ضمانت اجرایی ابزارهای کنترلی مقام ناظر ضعف  -۳-۲
های بیمه باعث ها توسط شرکتنامه و دستورالعملآیینپایین بودن اقتدار مقام ناظر و نبود ضمانت کافی برای اجرای 

دک اناثربخشی ای از شده تا سالمت مالی صنعت بیمه کشور در شرایط مطلوبی قرار نداشته باشد. بخش عمده
ری یاتی و ادالی، عملگردد. استقالل سیاسی، مابرمیپایین بودن درجه استقالل این نهاد ابزارهای کنترلی بیمه مرکزی به 

به  د. با توجهب دارها از قوانین مصومقام ناظر در بازار بیمه نقش کلیدی در اقتدار این مقام و در نتیجه پیروی شرکت
ر بحث اسی دسهم باالی بخش دولتی از بازار بیمه کشور، استقالل سیاسی مقام ناظر بیمه و عدم ورود مالحظات سی

 یابد.نظارت ضرورت دوچندان می
اد ناظر ، از حیث به رسمیت شناختن استقالل نه13۵۰٫3٫3۰مصوب  «گریو بیمهایران ه مرکزی تاسیس بیم»قانون 

عمال یجه ارغم تحوالت گسترده در نحوه نظارت بر بازار بیمه در سطح جهانی و در نتصراحت الزم را ندارد. علی
 .مانده است ر باقیدهه هنوز بدون تغییاصالحات در قوانین مربوطه، در ایران قانون بیمه مرکزی با گذشت بیش از چهار 

الی عورای شاز سویی دیگر، بررسی قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری از حیث ترکیب اعضای دولتی و غیردولتی 
ه عنوان برکزی بیمه به عنوان عالی ترین مقام ناظر بر صنعت بیمه کشور و همچنین نحوه عزل و نصب رئیس کل بیمه م

 ل و اقتداربینی استقالپیشهمگی داللت بر پایین بودن استقالل سیاسی و مالی مقام ناظر دارد. البته رئیس این شورا، 
ضعیت مالی ور، ونهاد ناظر در قانون، برای اقتدار واقعی این نهاد کافی نیست. شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کش

 وثر است. اظر منستقیم یا غیرمستقیم در اقتدار نهاد های بیمه، ساختار مالکیت دولتی در صنعت بیمه، به طور مشرکت
 

 فقدان رویکرد جلونگر در نظارت -۳-۳
بینی تحوالت آتی بازار و انجام اقدامات ، پیشبازارهای مالی و از جمله بازار بیمهالزمه برقراری ثبات در 

ها است. مقامات ناظر بازارهای مالی از اصالحی و پیشگیرانه قبل از تعمیق مشکل و سرایت آن به سایر بخش
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کنند. یکی از انداز سالمت مالی موسسات استفاده میها و چشمهای مختلفی جهت شناسایی ریسکسیستم
 است.  2۰یستم هشدار سریعسها، استفاده از این روش

نعت در صباعث شده تا نظارت  ی بیمههاهنگام ثبات مالی شرکتفقدان سیستم هشدار سریع برای رصد به
بر ست که الی اباشد. این در ح هاهای مالی شرکتجنبه پیشگیرانه نداشته و مبتنی بر بررسی آماری صورت بیمه

له انجام بیمه، نظارت پیشگیرانه باید در سه مرح بخش در سریع هشدار یک سیستم استاندارد اساس مراحل
 با دوم مرحله در و ،شودتخمین زده می شرکت بیمه یک مالی سالمت رتبه تنزیل احتمال اول مرحله گیرد. در
. شودمی پرداخته گرهبیم ورشکستگی دوره زمانی ساختار تخمین به شرکت عمر ماندگاری هایمدل از استفاده

 در ماندگاری احتمال و رتبه تنزیل دوره و شرکت بیمه ساختار به توجه با باید نیز سوم مرحله در نهایت در
 .ودش گرفته نظر در شرکت ساختار تجدید و ادغام مورد در اساسی تصمیمی، نامطلوب و پایین هایرتبه

 

 های مصوب شورای عالی بیمهنامهمشکالت و نقاط ضعف آیین -۳-۴
 نین قوانین ناظر بر عملکردهای بیمه و همچری مالی شرکتمحاسبه دقیق شاخص توانگبه اهمیت با توجه 

نامه نحوه محاسبه نییآ) ۶۹نامه شماره گذاران، در این بخش دو آیینها در جهت حفظ حقوق بیمهگذاری شرکتسرمایه
 سی( مورد بررموسسات بیمهگذاری نامه سرمایهآیین) ۶۰( و شماره مهیو نظارت بر توانگری مالی موسسات ب

 موشکافانه قرار خواهد گرفت.
 

 نامه توانگری مالیآیین شناسیآسیب -۳-۴-۱

های بیمه مبتنی بر سه رکن اصلی است. رکن اول ، ارزیابی صحیح توانگری مالی شرکتⅡبر اساس مدل توانگری 
الزامات سرمایه و الزامات توانگری مالی مربوط به الزامات کمی است که شامل مبانی محاسبه ذخایر فنی، حداقل 

و  ، حاکمیت شرکتیکنترل داخلی نظارت برالزامات کیفی نظیر به عنوان مکمل رکن اول شامل شود. رکن دوم می
. رکن سوم نیز مربوط به مسائل مهمی همچون شفافیت و افشای عمومی است اثربخش مدیریت ریسکفرآیندهای 

امه فعلی تمام تمرکز بر رکن اول بوده و به عبارت دیگر نظارت مالی اعمال شده توسط ندر آیین. استاطالعات مالی 
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 نامه موجود مجموع این مواردینای متمرکز شده و الزم است تا در اصالح آیبیمه مرکزی تنها بر الزامات سرمایه
 صورت یکپارچه در نظر گرفته شود.به

تر، هنگامی که حاشیه امن در نظر گرفته شده است. به عبارت دقیق درصد برای 1۰۰آستانه  ،در مدل توانگری فعلی
م ناظر مشکلی در باشد آنگاه آن شرکت از نظر مقا بیشتر و درصد 1۰۰ با برابر بیمه موسسه مالی توانگری نسبت مقدار

هانی معتبر ج هایاش ندارد. این در حالی است که سطح مناسب توانگری در اغلب مدلهدات مالیعپرداخت به موقع ت
 شود.درصد در نظر گرفته می 2۰۰معادل  ،گذارانبه منظور تضمین حفظ حقوق بیمه

ها لی، تندر مدل فعدر محاسبه نسبت توانگری . شودهای شرکت بیمه منعکس نمیدر مدل توانگری موجود، تمام ریسک
ه با ریسک عملیاتی کنوان مثال، . به عشوند، اعتباری و نقدینگی وارد مینامه، بازارهای صدور بیمهریسک

یسک یابی ر. همچنین در ارزنامه پوشش داده نشده استاین آیین ها در ارتباط است درهای مدیریتی شرکتتوانمندی
الت بها مستغ وای بر تداوم فعالیت موسسه مالی دارد تنها به دو شاخص سهام و امالک بازار که تاثیر قابل مالحظه

و  هشد ه گرفتهدر محاسبات توانگری نادیداست ترین فاکتورهای ارزیابی ریسک بازار که از مهم داده شده و نرخ ارز
های گذاریایهناشی از سرم قابل انکار روی عوایددر حالی که دارای تاثیر غیر ،ضریبی به آن تخصیص داده نشده است

 است. هاشرکت
د. نشوینفک مموسسات بیمه عمر و غیر عمر و اتکایی و غیراتکایی م ،های توانگری استاندارد در جهاننامهدر آیین

 عمر وهای بیمه عمر و غیرمدل برای شرکت نامه جاری هیچ تفکیکی لحاظ نشده واین در حالی است که در آیین
یستم سه گیرد. به عالوها را در نظر نمیکند. یعنی تفاوتاتکایی و غیراتکایی یکسان طراحی شده و یکسان عمل می

 روز شوند، این ویژگیبه فواصل زمانی طوالنیبا  ضرایباست. چنانچه مقادیر ثابت ریسک  ضرایبمذکور مبتنی بر 
یکسان هستند  -اعم از بزرگ و کوچک- هابرای همه شرکت ضرایب ریسکشود. همچنین یک نقص مهم تلقی می

ش عث تورهمین امر باو  ی در سیستم تعبیه نشده استهای داخلگیری ریسک با استفاده از مدلیعنی امکان اندازه
دل در مها به عالوه روابط و همبستگی بین ریسک. شودهای بیمه کوچک یا نابالغ میمحاسبات توانگری مالی شرکت

 وجود،طبق مدل م) صفر در نظر گرفته شده است ،ها در کلیه سطوحلحاظ نشده و ضرایب همبستگی بین کلیه ریسک
 .(ها استتک ریسکها عبارت ازجمع تککمجموع ریس

نامه توانگری جنبه پیشگیرانه به عنوان مکمل مدل توانگری مالی باعث شده تا آیین 21مد نظر قرار ندادن آزمون تنش
تر، مقام ناظر هنگامی که شاخص توانگری شرکتی نداشته باشد و جنبه درمان بر پیشگیری غلبه پیدا کند. به عبارت دقیق

 3شرکت برای  مالی وضعیت امه ترمیمنامه خواستار برنشد آنگاه وارد عمل شده و بر طبق آیین 1۰۰کمتر از آستانه 
نامه فعلی به صورت ایستا و مبتنی بر ترازنامه بوده و به درستی توانگری آیین .شودمی)به تفکیک ساالنه( آتی مالی سال

                                                           
21 Stress testing 
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ها نگر است. در حالی که ضامن سالمت مالی شرکتدهد و به عبارت دیگر گذشتهمالی شرکت را در آینده نشان نمی
 تار هشدار سریع است.وجود یک ساخ

 نامه توانگری مالی به شرح ذیل است:مجموع، عمده مشکالت آییندر 
 نسبت به استانداردهای جهانی پایین بودن آستانه امن برای نسبت توانگری مالی -
 نگر بودن مدل توانگری گذشته -
 عدم توجه به ریسک عملیاتی در مدل حاضر -
 و اتکایی از غیراتکایی رعمرهای غیاز بیمه عمرعدم تفکیک بیمه  -
 ارزیهای ارز در دارایی نرخعدم توجه به ریسک  -
 هاقرار ندادن همبستگی بین ریسکمدنظر  -

 

 گذاری موسسات بیمهسرمایه نامهشناسی آیینآسیب -۳-۴-۲

های فعالیت در هاریسک شرکت پذیرش میزان محدود نمودن برای نیز و بیمه هایشرکت مالی توانگری حفظ منظور به
گذاری رتفوی سرمایهبا توجه به ورود ابزارهای مالی جدید در پ .نیاز است گذاریسرمایه قواعد و الزامات گذاری،سرمایه
 قبلی های مترتب بر آنها و همچنین آشکار شدن برخی از نواقص و مشکالت قوانین مصوبهای بیمه و ریسکشرکت

زنگری و رد باهای بیمه در طول زمان موگذاری شرکتط به تعیین چارچوب سرمایههای مربونامهنماید تا آیینایجاب می
 ای قرار گیرد. اعمال تغییرات گسترده

گذاری بیانگر آن است که از زمان تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی های سرمایهنامهبررسی سیر تحوالت تاریخی آیین
های نامهجایگزین آیین ۶۰نامه آیین 1/1/13۸۹ملغی شده و از  ۴2امه نو آیین 12نامه تاکنون دو آیین 13۵۰در سال 

رغم انجام ها حاکی از آن است که علینامهبررسی این آییناالجرا گردیده است. های بیمه الزمو برای شرکت 22قبلی شده
ها دارای نواقص گذاری بیمهسرمایهنامه جاری در زمینه عملکرد بهینه های قبلی هنوز آییننامهاصالحات کلیدی در آیین

 جدی است و نیاز به بازنگری دارد.
بیانگر این مطلب است که بسیاری از حدود  ۶۰نامه شماره های بیمه با آیینهای شرکتگذاریمقایسه عملکرد سرمایه

اند. برای نمونه، در های بیمه به طور کامل از این حدود پیروی نکردهآور نبوده و لذا شرکتنامه الزامشده در آیینتعیین
اند و سهم این نامه تخطی کردهشده در آیینبه طور سیستماتیک از حدود تعیینهای بیمه های ثابت، شرکتخرید دارایی

                                                           
است که به ترتیب مربوط به سرزمین اصلی و  ۴۷و  ۶۰های نامهآیینهای بیمه شامل گذاری شرکتهای مربوط به سرمایهنامهآیین ۲۲

 گذاری مناطق آزاد است.سرمایه
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(. این ۶است )نمودار  ۶۰نامه شده در آییندرصد تعیین 3۰گذاری صنعت بیمه بیش از حداکثر قلم در مصارف سرمایه
ها موفق نبوده است. گذاریایهها و کمک به مدیریت بهتر ریسک سرمنامه در هدایت بیمهواقعیت بیانگر آن است که آیین

ها این های بیمه و نقدشوندگی پایین این نوع از داراییگذاری شرکتهای ثابت در پرتفوی سرمایهسهم باالی دارایی
 نماید.صنعت را با ریسک نقدینگی مواجه می

اوراق  خرید و بانکی پردهدرصد از منابع خود را به صورت س 3۰توانند حداقل های بیمه می، شرکت۶۰نامه طبق آیین
گذاری در ابزارهای مختلف سقف تعیین المللی برای سرمایهشده نگهداری کنند. بر اساس تجارب بینتضمین مشارکت

. همچنین محدودیتی برای میزان 23نامه جاری کف را مشخص کرده استشود این در حالی است که آیینمی
گذاری منابع صرفا در یک مرکز در هر بانک تعیین نشده است. سپردهگذاری در هر بانک یا همان محدودیت تسپرده

ای به خطر بیافتد. به همین خاطر در شود تا در صورت بروز مشکل در آن بانک، ذخایر بیمهبانک باعث می
کنند. یگذاری در هر بانک نیز سقف مشخصی را تعیین مگذاری، کشورها بر میزان سپردههای مربوط به سرمایهنامهآیین

های دولتی و خصوصی سقف سهم هر یک از این نوع گذاری در بانکهمچنین با توجه به تفاوت ریسک سپرده
 .24نامه در نظر گرفته شودهای بیمه نیز باید در آیینهای شرکتها در داراییگذاریسپرده

 
 )درصد( ۶۰نامه شده در آیینهای تعیینحدنصاب -۵جدول 

های سپرده
 بانکی

گذاری سرمایه
های در شرکت

 بورسی

گذاری سرمایه
در سهام سایر 

 هاشرکت

گذاری سرمایه
های در پروژه

ساختمانی و 
 خرید اموال

 وام به کارکنان
گذاری سرمایه

در ابزارهای 
 پولی و مالی

های دارایی
ثابت مشهود و 

 نامشهود

 3۰حداکثر  1۵حداکثر  ۵حداکثر  2۵حداکثر  2۰حداکثر  ۴۰حداکثر  3۰حداقل 
 

                                                           
موظف است حداقل سی درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره را به صورت سپرده بانکی ) اعم از ریالی و ارزی( و  بیمه مؤسسه -2ماده  23

 ید.ری نماجمهوری اسالمی ایران یا سایر بانک ها منتشر شده باشد، سرمایه گذا اوراق مشارکت که با تضمین دولت یا بانک مرکزی
نزد  بیمه :سپرده گذاری مؤسسه1گذاری در موسسات مالی غیربانکی مشخص شده است )تبصره نامه میزان سپردهآیین 1بر اساس تبصره   24

  ست(.اهای بانکی مجاز دارند، حداکثر تا بیست درصد سپرده مؤسسات مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را
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نامه جاری قید و محدودیتی برای نوع و مصرف وام پرداختی مشخص نشده در رابطه با اعطای وام به کارکنان در آیین
تری نسبت به گیرانهبیانگر این واقعیت است که نهاد ناظر نظارت سهل ۶۰ماه است. نپرداختن به جزییات در آیین

 در نظر گرفته است. گذارانگذاری از محل ذخایر بیمهسرمایه

گذاری در این دو نوع بیمه با هم باید قوانین ناظر بر سرمایه عمرو غیر عمرهای با توجه به ماهیت تعهدات در بیمه
و مختلط از هم عمر ، غیرعمرهای بیمه مواد قانونی برای شرکت ۶۰نامه متفاوت باشد. این در حالی است که در آیین

 تفکیک نشده است.
 

 گذاریهای ثابت از منابع سرمایهسهم دارایی -۶نمودار 
 

 
 ( باید به نحوی برطرف شود که مشکل کلی۶۰نامه شماره بیمه )آیین گذاری موسساتسرمایه فعلی نامهآیین خالءهای

ای که سطح کفایت سرمایه و بیمههای نبودن آنها برطرف شود. شرکت محدودکننده شده وتعیین ضرایب و حدود بودن
گذاری آنها تعیین شود. های بیشتری بر پرتفوی سرمایهنامه محدودیتحاشیه توانگری در آنها پایین است باید در آیین

های پرریسک گذاریها در صورت اتخاذ تصمیمات نادرست در زمینه سرمایهزیرا وضعیت نامناسب این شرکت
 بیانجامد.تواند به وخامت بیشتری می
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 های بیمهسازوکارهایی برای تقویت نظارت موثر بر شرکت -۴
در این بخش، راهکارهایی که در افزایش کارایی و اثربخشی نظارت بر بازار بیمه و نیز افزایش اقتدار مقام ناظر نقش 

در ارتقای نظام نظارت بر صنعت  که از جمله مهمترین سازوکارهاییگیرد. ای دارند مورد بررسی قرار میکنندهتعیین
گری نهاد ناظر، اصالح و تدوین کاهش تصدیتقویت استقالل نهاد ناظر، توان به نماید میمیبیمه نقش کلیدی ایفا 

فعالیت، اتخاذ رویکرد یکپارچه در نظارت، ارتقای شفافیت و لزوم  پروانه تعلیق و یا مقررات ورشکستگی، لغو
های بیمه و در نهایت پایبندی به اصول حاکمیت بندی شرکتمالی، رتبه گزارشگری المللیبین استانداردهای سازیپیاده

 شود.شرکتی اشاره کرد. در ادامه بیشتر راجع به هر یک از موارد مذکور توضیح داده می
 

 اتخاذ رویکرد یکپارچه در نظارت -۴-۱
نحوه  بر و مالی نهادهای بر عملکرد ایران در مالی بازارهای بر ناظر و مقررات تنظیم نهادهای بین هماهنگی عدم

 همکاری تمام نیازمند بیمه صنعت بر مؤثر نظارت است که است. بدیهی اصالح نیازمند و داشته منفی تأثیر آنها نظارت
گران مالی بیمه و سالمت ریسک مدیریت ارتقاء برای خرد احتیاطی توجه به مقررات .است مستمر فرآیندی و نهادها

همراه باشد. با  مالی ثبات ارتقاء و سیستمی هایریسک حذف به منظور کالن احتیاطی باید با یک چارچوب مقررات
ها، نبود های بیمه به ترازنامه بانکها در صنعت بیمه و وابستگی پرتفوی بسیاری از شرکتتوجه به نقش بی بدیل بانک

مشکالت بازار پول به بازار بیمه و بالعکس گردد. تشکیل  تواند موجب سرایتیک رویکرد جامع در بحث نظارت می
های هماهنگ و از شورای ثبات مالی متشکل از مقام ناظر بازارهای پول، بیمه، سرمایه و ... با هدف اتخاذ سیاست

ر حال ثباتی در نظام مالی کشور شود. دتواند راهکاری برای جلوگیری از بروز بیمیان بردن آربیتراژهای نظارتی می
پردازند در حالی که خالء های احتیاطی خرد میحاضر نهادهای ناظر بازارهای مالی مختلف تنها به اعمال سیاست

چارچوب احتیاطی کالن با توجه به وضعیت نظام مالی کشور و شکنندگی باالی برخی از بازارها به شدت احساس 
 شود.می
 

 تقویت استقالل نهاد ناظر -۴-۲
 از باید نظارتیهای مسئولیت یایفا در آن کارکنان و ناظر ،بیمه ناظران المللیبین انجمن یردهااستاندا براساس
 تحت آن استقالل که مالی شود تأمین یاگونه به باید ناظر نهاد و باشند مصون دولتی سیاسی و ینابجا یهادخالت
 این و باشد خود اهداف با مطابق انسانی باید و مالی منابع تخصیص در ناظر نهاد عملیاتی استقالل نگیرد. قرار الشعاع
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 کل و ریاست عزل و نصب زمینه در صریحی یهاباید رویه  IAISنظر از باشد. همراه پاسخگویی با باید استقالل
 .باشد داشته وجود ناظر نهاد عامل هیئت یاعضا

 یمرکز بیمه کل ریاست خدمت دوره خصوص در الزم مقررات و قوانین تدویناصالح قانون فعلی و در این راستا، 
سیاسی  یهایگیرجهت قبال در او موقعیت تثبیت و غیرفنی دالیل به یو عزل از یپیشگیر جهت یو عزل نحوه ایران و

 خصوص رد مقررات و قوانین تواند باعث افزایش استقالل نهاد ناظر گردد. همچنین تدویناز مواردی است که می
ش کلیدی در های دولتی نقو مستثنی شدن بیمه مرکزی از ضوابط ناظر بر بودجه شرکت یمرکز بیمه مالی نحوه تأمین

نامه یینویب آدارد. همچنین تص های بیمهتقویت استقالل مالی این نهاد و در نتیجه تقویت نظارت موثر آن بر شرکت
 تخصیص هب نسبت بتواند یمرکز بیمه که یطور به مقررات و قوانین اداری و استخدامی خاص بیمه مرکزی و تدوین

د ناظر بیمه در نماید در راستای تقویت استقالل اداری و استخدامی نها یگیرتصمیم رأساً  خود انسانی و مالی منابع
 اولویت قرار دارد.

 

 گری نهاد ناظرکاهش تصدی -۴-۳
 بر تمرکز بیشتر جهت که شودمی پیشنهاد شده تأسیس مرکزی بیمه آن مبنای بر که هدفی و مرکزی نقش بیمه به توجه با

 اتکایی بیمه شرکت تحت عنوان شرکتی به و 25جدا مرکزی بیمه از اتکایی فعالیت انجام ناظر، نهاد اصلی هایفعالیت
 گرانهتصدی هایفعالیت انجام از ناظر نهاد بدین ترتیب گردد. واگذار است دولتی و مرکزی بیمه نظارت تحت که ملی

 .26است کشور توسعه ششم برنامه راستای الیحه در امر این که گیردمی فاصله
 ن حذفای و است اجباری اتکایی حذف و کاهش سمت به تدریجی حرکت بیانگر کشورها سایر از سویی دیگر، تجربه

 مقررات انیتوجه به این نکته حیاتی است که حذف ناگه .است شده انجام ساله 1۰ تا ۴ دوره یک در متوسط طور به
 .دهد رقرا منفی تحت تأثیر را بیمه بازار شرایط نهادی، و زیرساختی الزامات به توجه بدون اجباری اتکایی

 

                                                           
 .است اجباری بیمه اتکایی انجام مرکزی بیمه مهم نظارتی وظایف از یکی گریبیمه و ایران مرکزی بیمه تأسیس قانون ۵ ماده بر اساس 25
 مکلف مرکزی بیمه ای،تعرفه نظارت نظام اصالح پیرو و بیمه صنعت در دولت گریکاهش تصدی منظور به الیحه این ۷ تبصره براساس 26

 .نماید اقدام بازرگانی بیمه صنعت به اجباری اتکایی بیمه انتقال و خود نقش تدریجی کاهش نسبت به است
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  بیمه صنعت در مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای سازیارتقای شفافیت و لزوم پیاده -۴-۴
ش افزای های حسابداری وبیمه، اصالح سیستمها و تقویت نظارت بر بازار گام اول در ارتقای سالمت مالی شرکت

های بیمه های شرکتهای بیمه است. عدم شفافیت در حسابهای مالی ارائه شده توسط شرکتصحت و دقت صورت
گذاران مطرح بیمه شفافیت در صنعت بیمه به عنوان یکی از مطالبات آثار زیانباری دربر خواهد داشت. در دنیای امروز،

  است.
شود. ارتقای توانگری مالی گران تضمین میهای مالی بیمهاجرای مطلوب استانداردهای جهانی شفافیت صورتبا 

های مالی ها است. بنابراین صورتای و تغییرات آنهای بیمهموقع و شفاف ریسکها نیازمند انعکاس دقیق، بهبیمه
د ارزیابی دقیقی ننفعان و مقام ناظر بتوانن شوند تا ذیهای بیمه باید بر پایه اصول افشای صحیح اطالعات تدویشرکت

کامال متفاوت با  IFRS ارائه و افشای اطالعات بر اساس .گران بدست آورندروی فعالیت بیمههای پیشاز ریسک
شود تا مقام ناظر نتواند ارزیابی صحیحی از وضعیت های گزارشگری مالی فعلی است. این مسئله باعث میشیوه

 های بیمه داشته باشد و در نتیجه نتواند به موقع اقدامات اصالحی را انجام دهد.های سالمت در شرکتشاخص

 تا نماید ملزم را بیمه موسسات باید ناظر فشای عمومی اطالعات، نهادااز سویی دیگر، در راستای ارتقای شفافیت و 
 مالی وضعیت و عملکرد ها،فعالیت از روشنی تصویر تا ندده ارائه بازار نفعانذی سایر و گذارانبیمه به کافی اطالعات

مدیریت بهینه ریسک و در مجموع ارتقای  رقابت در بازار، بهبود الزامات این وضع از هدف .ایجاد شود بیمه موسسه
 داده قرار مدنظر را عمومی مالی هایصورت در مندرج اطالعات باید الزامات های بیمه است. اینسالمت مالی شرکت

 برای(مرسوم  مالی هایصورت مکمل عنوان به بتواند که ندک اعمال آن در نحوی به را بیمه خاص صنعت الزامات و
 با متناسب باید آن به مربوط استانداردهای و اطالعات افشای الزامات کند. کمک نظارت اعمال فرایند به عام( اهداف

 در تغییر اطالعات، عمومی افشای ضروری است تا در .شود گرفته کار به بیمه پیچیدگی موسسات و مقیاس ماهیت،
 گردد. اظهار آنها آثار و همچنین تغییرات این دالیل و ماهیت همچنین و فروض و هاروش

 
 بیمه تاسیس صندوق ضمانت -۴-۵

( در صنعت بیمه کشور تعریف شده است. این در Last resortدهنده )بر طبق قانون، بیمه ایران به عنوان آخرین نجات
حالی است که این شرکت خود بازیگر اصلی این بازار بوده و سهمی انکارناپذیر در صنعت بیمه کشور را به خود 

ثباتی مالی این دهنده بیهای سالمت مالی شرکت بیمه ایران نشاناختصاص داده است. بررسی وضعیت شاخص
گذاران و تامین ثبات در نظام جهانی بیانگر آن است که برای صیانت بهتر از منافع بیمه شرکت است. بررسی تجارب

گذاران در های ضمانت برای حمایت از بیمهاند. صندوقمالی، کشورها به سمت تاسیس یک نهاد ضمانت روی آورده
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های مالی در ثباتیی بروز بیاند. با توجه به ریسک باالزمان ورشکستگی یا ناتوانی مالی شرکت بیمه تاسیس شده
 ها از بهترین ابزارها در این کشورها هستند. کشورهای در حال توسعه، این گونه ضمانت

ایران، تجربه تاسیس نهاد ضمانت البته در مقیاس کوچک و در حد پوشش یکی از انواع تعهدات مالی صنعت بیمه  در
 به وارد های بدنیخسارت به مربوط تعهدات تضمینخصوص  در های بدنیتامین خسارت صندوق وجود دارد.

 های مختلفی ازریسک 2۷رانندگی جرایم و نامهبیمه از هاییدریافت با صندوق است. این شده تاسیس ثالث، اشخاص
 و حادثهمسؤول  نشدن شناخته یا و کردن فرار گر،بیمه تأمین تعلیق بیمه، قرارداد بطالن نامه،بیمه انقضاء یا فقدان جمله

 صندوق ثالث، اشخاص به وارد های بدنیخسارت خصوص در ترتیب دهد. بدینمی پوشش را گربیمه ورشکستگی یا
ها، گام موثری در ممانعت از حرکت به سمت ایجاد صندوق ضمانت بیمه .است مسئول های بدنی خسارت تامین

 شود.نت اجرایی ابزارهای کنترلی مقام ناظر تلقی میای و در نتیجه افزایش ضماهای ناسالم بیمهفعالیت مستمر شرکت
 

 فعالیت پروانه تعلیق و یا اصالح و تدوین مقررات ورشکستگی، لغو -۴-۶
 ار است.رخوردای از اهمیت باالیی ببینی ضمانت اجرایی جهت انجام وظایف نهاد ناظر در قوانین و مقررات بیمهپیش
 قانون ۴۴ دهما بر اساس است. تیفعال پروانه قیتعل ایو  ستگی، لغوکمقررات ورشتدوین نیاز این امر اصالح و پیش

 منتقل است تیدول شرکتی که بیمه ایران شرکت به پرتفوی بیمه پروانه، لغو صورت در ،گریبیمه مرکزی و بیمه تاسیس
 این در. دندار بیمه شرکت میان طلبکاران در خاصی اولویت ایران بیمه اما تعهدات، انتقال وجود شد. با خواهد

 وسسهم به را آن و کند حفظ را گذارانبیمه حقوق بیمه، شرکت توقف صورت در تا است کوشیده گذارقانون خصوص
 .شودمی تقلمن تعهدات و حقوق قانون صرفا بر اساس نماید. اما منتقل است ایران بیمه شرکت اینجا در که تضمینی

 ولتد نقش عنوان به صرفا تضمین، عنوان موسسه به ایران بیمه مکانیزم و است شده سکوت هادارایی خصوص در
 شود.نمی های بیمه دریافتشرکت از عضویتی حق یا کارمزد تضمین، منظور به و است

( ماندگیط به عدم توانگری )دروتنقیح قوانین در حوزه ورشکستگی، تصویب قانون مرباصالح فرآیند ورشکستگی، 
ای های بیمه ورشکسته برای تقویت ضمانت اجرایی ابزارهو همچنین تعیین وضعیت داراییپیش از ورشکستگی 

 کنترلی بیمه مرکزی و ایجاد نظام حقوقی پویا در صنعت بیمه ضروری است.

 

                                                           
 و های دادرسیدرصد هزینه 2۰ ، های رانندگیجریمه درصد 2۰ ، ثالث شخص بیمه عدم جریمه ثالث، اجباری شخص بیمه حق درصد ۵  2۷

 قضائیه. قوه جزای نقدی وصولی
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 های بیمهبندی شرکترتبه -۴-۷
ها از بندی شرکترتبه ،های ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور و حرکت در مسیر توسعه پایدار این صنعتیکی از الزمه

های سالمت مالی و کارایی عملیاتی است. در حرکت به سمت اصالح ساختارهای نظارتی و گذار به لحاظ شاخص
های بیمه و اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در امر نظارت اهمیت دوچندان بندی شرکتنظارت مبتنی بر ریسک، موضوع رتبه

انداز آتی این صنعت توان به تشخیص وضع موجود صنعت بیمه و چشمبیمه می هایبندی شرکتیابد. از طریق رتبهمی
ثباتی در بازار ممانعت ها و بروز بیدست یافت و در نتیجه با اتخاذ اقدامات اصالحی از تعمیق مشکالت مالی شرکت

 به عمل آورد.

های فعال در یین رتبه اعتباری شرکتهای بیمه روبروست. تعبندی شرکتصنعت بیمه ایران به طور جدی با خالء رتبه
های آمیز شرکتای( و تصمیمات مخاطرههای بیمهتواند از بروز جنگ قیمتی )ارائه تخفیفبازار و اعالم عمومی آن می

بیمه برای جذب بیشتر مشتریان بدون توجه به کفایت سرمایه و توان مالی ایفای تعهدات جلوگیری کند. همانطور که 
بندی اتفاق افتاد. در گذاران در نتیجه همین فقدان نظام رتبهمه توسعه در ایفای تعهداتش به بیمهنکول شرکت بی

های مورد مواجهه، ضرورت های بیمه، لزوم اطمینان از توانایی شرکت در ایفای تعهدات و اطمینان از ریسکشرکت
گذاران با آگاهی از ها بیمه آن است که بیمهی شرکتبندنماید. یکی از مزایای مهم رتبهتعیین رتبه اعتباری را مطرح می

 ها قادر هستند تا در انتخاب خود عالوه بر قیمت، ریسک شرکت را مدنظر قرار دهند. رتبه اعتباری هر یک از شرکت
 های بیمه کرده است. این اقدام اگرچه در ارتقایمبادرت به اعالم سطح توانگری مالی شرکت ۹1بیمه مرکزی از سال 

ها نقش بسزایی دارد اما با توجه به خالءهای موجود در رابطه با نحوه محاسبه آن، تصویر سطح شفافیت مالی بیمه
های بیمه و بندی شرکتدهد. لذا استقرار نظام رتبههای موجود ارایه نمیگذاران در رابطه با ریسکروشنی به بیمه

نیازهای الزم نظیر تدوین استانداردهای ها و پیشامین زیرساخترسانی عمومی آن ضرورت دارد. در این میان تاطالع
ها به انتشار صحیح اطالعات از اولویت حسابداری دقیق و شفاف و مطابق با استانداردهای جهانی، الزام قانونی بیمه

 برخوردار است.
 

 پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی -۴-۸
 شفافیت، اهدافبه  دستیابی موجب که است اییهسیستم و ساختارها مقررات، قوانین، مجموعه حاکمیت شرکتی

 است سازوکارهایی نیازمند شرکتی حاکمیت اهداف به شود. رسیدنمی پاسخگویی و ذینفعان حقوق رعایت عدالت،
در صنعت بیمه  شرکتی حاکمیت گردد. سازوکارهای منعکس های بیمهشرکت بر حاکم مقررات و قوانین در باید که

 :باشد زیر موارد دربرگیرنده حداقل باید کشور
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 لحاظ هیئت مدیره و هیئت عامل در ساختار سازمانی  -
 بیمه هایشرکت در مدیرعامل و هیئت مدیره رئیس وظایف تفکیک -
 بیمه هایشرکت در آنها هایمسئولیت و نقش تبیین و طرفبی و توانا مدیره هایهیئت استقرار -
  مرکزی بیمه و هیئت مدیره نظارتی هایانیزمکم ایجاد جهت هیئت مدیره هایکمیته از استفاده -
 در تداخل منافع جهت کنترل دهیگزارش و انتصاب هایمکانیزم اعمال با همراه مناسب اطالعات افشای -

 بیمه هایشرکت
 بیمه هایشرکت در ایحرفه اخالق منشور گسترش و تدوین -
 در حاکمیت شرکتی هایمکانیزم طریق از ... و سهامداران گذاران،بیمه جمله از نفعانذی کلیه حقوق رعایت -

 .بیمه هایشرکت

 های سیاستیبندی و ارائه توصیهجمع -۵
های بیمه در ایران بیانگر آن است که این صنعت در شرایط مطلوبی قرار های سالمت مالی شرکتبررسی شاخص

های بیمه کفایت سرمایه شرکت . بررسی شاخصفاصله قابل توجهی دارد و از استانداردهای جهانی است نداشته
های مترتب بر دهنده آن است که بخش قابل توجهی از بازار با کمبود سرمایه الزم جهت پوشش ریسکنشان

و گذاری های بیمه عملکرد قابل قبولی نیز در مدیریت پرتفوی سرمایههمچنین شرکتهایشان مواجه هستند. فعالیت
و  هانامهآور نبودن آیینالزامنبود ضمانت اجرایی کافی در کنار اند. نداشتههای خود از داراییکسب بازده مناسب 

های جدی مواجه با چالشو گام برداشتن در مسیر صحیح ها در بازار بیمه باعث شده تا اصالح روند فعلی دستورالعمل
ساختار ، تنیدگی دو بازار پول و بیمه در کشورو درهمبا توجه به جایگاه بازار بیمه در ثبات مالی در اقتصاد  باشد.

تر اصالح گردد. همچنین حرکت به سمت نظارت احتیاطی کالن در کنار تقویت هرچه سریعنظارت بر این بازار باید 
  گام مهمی در ایجاد ثبات مالی است.نظارت احتیاطی خرد بر بازارهای مالی باالخص بازار بیمه 

ای از راهبردهای سیاستی برای ارتقای نظام نظارت بر صنعت بیمه خالصه نظر به مباحث طرح شده در این مقاله،
 آورده شده است.  ۶در جدول  کشور

 
 ها و راهبردهای عملیتوصیه -۶جدول 

 اصالحات ساختاری و اقدامات سیاستی اهداف راهبردی
 احتیاطی نظارت بر تاکید با مرکزی بیمه وظایف در بازنگری  کارکرد و ساختار بهبود
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 بیمه ناظر نهاد
 

 گری بیمه مرکزیکاهش تصدی 
 شرکت ملی بیمه اتکایی  بهاز بیمه مرکزی  اجباری اتکایی بیمه انتقال 
 اتخاذ رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک 

و تقویت ضمانت اجرایی 
 بیمه مقام ناظر اقتدار

 در راستای افزایش استقالل  گریو بیمه اصالح قانون تاسیس بیمه مرکزی
 نهاد ناظر بیمه

  فعالیت پروانه تعلیق و یا ورشکستگی، لغوتدوین 
 تاسیس صندوق ضمانت بیمه 
 های بیمه و افشای عمومی آنرتبه بندی شرکت 

ارتقای شفافیت مالی در 
 صنعت بیمه

 بیمه هایشرکت توسط استفاده مورد حسابداری شیوه و استانداردها ارتقاء  
 های های الزم، اصالح و تصویب نمونه صورتنامهتهیه و تدوین آیین

و سایر استانداردهای مالی  IFRS سازی های بیمه و پیادهشرکت  مالی
 های بیمهشرکت  المللی دربین

 بیمه )تعیین مؤسسات افشای اطالعات مقررات تصویب و بازنگری 
 اطالعات( فشایا هایحداقل

 اطالعاتی هایبانک توسعه و ایجاد  
و  بازار ساختار بهبود

 کاهش ریسک تمرکز
 بیمه بازار در غیردولتی بخش سهم افزایش 
 ایران بیمه سهامی شرکت هایماموریت در بازنگری 

افزایش توانگری مالی 
 های بیمهشرکت

 ها از محل آورده نقدی سهامدارانافزایش سرمایه بیمه 
 بیمه هایشرکت ریسک مدیریت توسعه و راهبری نظام ارزیابی 
 داخلی حسابرسی و ریسک مدیریت هایکمیته تشکیل 
 نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی )آیین ۶۹نامه شماره آیین

 موسسات بیمه( 
  پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی 

 و قوانین اثربخشی ارتقای
 حوزه در نظارتی مقررات
 بیمه صنعت

 بیمه عالی شورای مصوب هاینامهآیین اصالح 
 جدید مقررات تدوین 
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 منابع -۶
 سالنامه آماری صنعت بیمه )سنوات گذشته(، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -
 سفارشی پژوهشی هایبیمه، پژوهشکده بیمه، طرح موسسات گذاریسرمایه نامهآیین بازنگری -

 .۵۵شماره ایران: .ا.ج مرکزی بیمه
ای در کشورهای منتخب و ارائه پیشنهادات عملی بررسی ساختار و کارکرد نهادهای ناظر بیمه -

های پژوهشی جهت اصالح ساختار و کارکرد بیمه مرکزی ج.ا.ایران، پژوهشکده بیمه، طرح
 ۹۴. زمستان 3۷ایران: شماره .ا.سفارشی بیمه مرکزی ج

های پژوهشی سفارشی بیمه ایران، پژوهشکده بیمه، طرح اتکایی بیمه بازار تحلیل و شناخت -
 .۷۶ایران: شماره .ا.مرکزی ج

های پژوهشی سفارشی بیمه مرکزی بیمه، پژوهشکده بیمه، طرح مؤسسات در شرکتی حاکمیت -
 .۶3ایران: شماره .ا.ج
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