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افزایش ضریب نفوذ بیمه کشور در سال 5931

بیمه به عنوان یکی از ابزارهای کارای مدیریت ریسک و تأمین امنیت ،از یک سو سبب گسترش رفاه اجتماعی گردیده و
از سوی دیگر باعث رشد سرمایهگذاری شده و در پی آن ،تولید با سرعت بیشتری رشد نموده و اقتصاد رونق میگیرد.
پیشرفت بیمه در کشور ،میتواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پساندازهای بزرگ شود و در ارتباطی متقابل با رشد
و توسعه اقتصادی ،افزایش مبادالت و توسعه سرمایهگذاریها میباشد .در واقع صنعت بیمه ،با توجه به نقش آن به عنوان
یک نهاد سرمایهگذار و تعهدش در جبران خسارت ،میتواند بر فعالیتهای اقتصاد کالن و نیز در رشد اقتصادی کشور،
تأثیر بسزایی داشته باشد.
در سال  ،5931میزان ضریب نفوذ بیمه کشور برابر  8152درصد بوده که نسبت به سال  5931از رشد  115درصدی
برخوردار است .همچنین شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه تولیدی به جمعیت کشور) به حدود  911میلیون ریال
میرسد که به طور متوسط میزان مشارکت هر نفر ایرانی را در پرداخت به این صنعت نشان می دهد.
بر اساس آمار سال  )5931( 8151صنعت بیمه کشور از لحاظ شاخص ضریب نفوذ بیمه در جایگاه شصت و دوم جهان
ایستاده و از سوی دیگر بر اساس شاخص حق بیمه سرانه کشور جایگاه شصت و هشتم جهان را داراست.
تعداد بیمهنامههای صادره در سال  5931نیز با حدود  5111درصد رشد نسبت به سال  5931حدود  1211میلیون فقره بوده
است .از کل تعداد بیمه نامههای صادره 1 ،رشته بیمه شخص ثالث -مازاد ،حوادث راننده ،حوادث و بدنه اتومبیل به ترتیب
 812 ،9811 ،9111و  815درصد از کل بیمه نامه های صادره سهم دارند (در مجموع  2513درصد) .سهم رشتههای بیمه
درمان ،عمر و آتش سوزی نیز به ترتیب  115 ،119و  118درصد از کل تعداد بیمه نامههای صادره بوده است.
میزان انحصار شرکتی در بازار بیمه طی سال  5931بر اساس شاخص هرفیندال -هیرشمن (مجموع مجذورات سهم هر
یک از شرکتهای بیمه) معادل  5899واحد است که در مقایسه با سال  31به میزان  525واحد (معادل  311درصد) کمتر
شده و بهبود یافته است.5
 .5 1توضیح آنکه مقدار به دست آمده برای این شاخص ،حکایت از نیمه متمرکز و شبه رقابتی بودن بازار بیمه کشور دارد .اما چنانچه این میزان به زیر  5111واحد برسد،
بازار بیمه کامالً رقابتی و غیرمتمرکز خواهد شد.
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با این وجود ،تنها  1شرکت بیمه :ایران ،آسیا ،دانا ،البرز و پارسیان (هر یک دارای سهم بیشتر از  1درصد) درمجموع 1211
درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص دادهاند.
شرکت و شعب فعال در کشور

در سال  ،5931سه شرکت بیمه تجارت نو ،حکمت صبا و شرکت تخصصی بیمه زندگی خاورمیانه پروانه فعالیت خود را
از بیمه مرکزی اخذ نمودند .لذا تعداد شرکتهای بیمه از  82شرکت بیمه طی سال ( 5931مشتمل بر :بیمه ایران در نقش
تنها شرکت بیمه دولتی به همراه  53شرکت بیمه غیردولتی :آسیا ،البرز ،دانا ،پارسیان ،رازی ،کارآفرین ،سینا ،ملت ،دی،
سامان ،نوین ،پاسارگاد ،معلم ،میهن ،کوثر ،ما ،آرمان ،تعاون و سرمد در سرزمین اصلی و  1شرکت بیمه غیردولتی :امید،
حافظ ،ایران معین ،متقابل کیش ،آسماری و متقابل اطمینان متحد قشم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نیز  8شرکت
بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان) به  95شرکت بیمه در سال  31افزایش یافت.
همچنین سه شرکت بیمه خارجی کارگزار بیمه لویدز لندن (-Kay International Plcمحل ثبت اولیه لندن) ،شرکت
بیمه اواسان (-Sos Evasanمحل ثبت اولیه سوئیس) و شرکت بیمه ( Nasco Karaoglan Brokersمحل ثبت اولیه
در لبنان) با ایجاد دفتر ارتباطی در ایران فعالیت میکنند.
سهم شرکتهای بیمه غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی افزایش یافته است .به طوری که سهم شرکتهای
بیمه غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب از  19و  12درصد در سال  5931به  19و  18درصد در
سال 5931رسیده است (شکل .)5
شکل  : 1سهم بخشهای دولتی و غیر دولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی شرکتهای بیمه کشور 1310-1315
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تعداد شبکه فروش و خدمت رسانی بیمه در سال  5931گسترش پیدا کرد؛ تعداد نمایندگان عمومی به بیش از 99111
نماینده فعال ،نمایندگان عمر به حدود  51111نماینده فعال (کل نمایندگان بیمه به بیش از  11111نماینده فعال) ،تعداد
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کارگزاران بیمه به حدود  111کارگزاری فعال و تعداد ارزیابان خسارت به  851ارزیاب فعال رسیده است .شعب شرکتهای
بیمه نیز از تعداد  5119شعبه به تعداد  5183شعبه در سال مورد بررسی افزایش داشت که در اقصی نقاط کشور پراکنده
شدهاند.
عملکرد انواع بیمههای موجود در کشور

صنعت بیمه به طور کلی به دو قسمت بیمه زندگی و بیمه غیرزندگی تقسیم میشود .در سال  ،5931سهم بیمههای
غیرزندگی از حق بیمههای موجود در کشور حدود  28درصد و سهم بیمههای زندگی (عمر) حدود  59درصد بوده ،در
حالی است که سهم بیمههای زندگی در دنیا (در سال  )8151حدود  11درصد است .همچنین از لحاظ تعداد بیمه نامهها
نیز  31درصد بیمه نامههای صادر شده در کشور متعلق به بیمههای غیرزندگی بوده است.
در سال  ،5931حدود  82هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت شده و  13میلیون فقره بیمه نامه صادر شده است .بیمه
شخص ثالث و مازاد بیشترین سهم از حق بیمههای تولیدی ( 9311درصد) و از تعداد بیمهنامههای صادر شده (9111
درصد) را داشته است .این نوع از بیمه به همراه بیمه حوادث راننده از نوع بیمههای اجباری بوده ،که در مجموع سهمی
در حدود  1918از حق بیمههای تولیدی و  18درصد از کل تعداد بیمه نامههای صادر شده را به خود اختصاص داده اند.
عملکرد سایر انواع بیمهها در سال  5931در جدول  5مشخص شده است.
جدول  : 1حق بیمه تولیدی و تعداد بیمه نامههای صادر شده در سال  1315بر حسب انواع بیمهها

انواع بیمه
آتش سوزي
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حوادث راننده
بدنه اتومبيل
شخص ثالث و مازاد
درمان
کشتی
هواپيما
مهندسی
پول
مسئوليت
اعتبار
نفت و انرژي
ساير انواع

جمع غيرزندگی
زندگی (عمر)

جمع کل

حق بیمه تولیدی

تعداد بیمه نامههای

سهم از کل حق بیمه-

سهم از کل تعداد بیمه

(میلیارد تومان)

صادره (هزار فقره)

های تولیدی (درصد)

نامههای صادره (درصد)













































































منبع دادهها  :بیمه مرکزی ج.ا.ا

3

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

ضریب نفوذ بیمه

شاخص ضریب نفوذ بیمه نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی ،بیانگر حرکت سریعتر یا آهستهتر صنعت بیمه
در مقایسه با مجموعه اقتصاد کشور است .مقدار این ضریب بعد از انقالب تا سال  5918روند نزولی داشته ،به طوری که
مقدار آن در سال  5918تنها  1185درصد بوده است .بعد از جنگ تحمیلی تا سال  5931روند این ضریب صعودی بوده و
در سال  5931به مقدار  8152درصد میرسد که  1159واحد درصد بیشتر از سال قبل است (شکل .)8
علی رغم رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور ،این ضریب تفاوت زیادی با میانگین جهانی ضریب نفوذ بیمه در جهان دارد.
بر اساس آمار نشریه زیگما ،متوسط جهانی ضریب نفوذ بیمه در سال  8151حدود  119درصد بوده است.

شایان ذکر است ضریب نفوذ بیمه در استانهای کشور تفاوت قابل مالحظهای با هم دارد .بیشترین ضریب نفوذ بیمه
متعلق به استان تهران با  918درصد و کمترین ضریب نفوذ بیمه به استان کهگیلویه و بویر احمد با  111درصد اختصاص
دارد.8
نسبت و ضریب خسارت

نسبت خسارت ،حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حقبیمه تولیدی بر حسب درصد است .در سال  ،5931نسبت خسارت
صنعت بیمه معادل  11درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  518واحد افزایش نشان داد .در این سال نسبت
خسارت  2شرکت بیمه  :میهن  581درصد ،ملّت  2118درصد ،ایران  8118درصد ،البرز  8511درصد ،کوثر  1311درصد،
سینا  1213درصد ،آرمان  1215درصد و آسیا  1818درصد باالتر از این میزان در بازار بیمه بوده است .پس از شرکتهای
بیمه نامبرده ،نسبت خسارت شرکت بیمه معلم با  1119درصد تقریباً در سطح بازار بیمه قرار دارد.

 .8 2بر اساس گزارش بیمه مرکزی در سال 5931
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شایان ذکر است سه رشته بیمه درمان ،حوادث راننده و شخص ثالث و مازاد به ترتیب با  88 ،2113 :و  ،8511نسبت
خسارتی باالتر از بازار بیمه داشتند .پس از رشته های نامبرده ،بیمه بدنه اتومبیل با  1818درصد ،نسبت خسارتی باالتر از
سایر رشتهها داشته اما از نسبت خسارت متوسط بازار بیمه پائینتر هستند.
نکته قابل توجه پایینتر بودن نسبت خسارت شرکتهای بیمه غیردولتی نسبت به شرکتهای دولتی است .به طوری
که در سال  1315نسبت خسارت شرکتهای غیردولتی به حدود  5195درصد رسیده ،در حالی این نسبت برای
شرکتهای دولتی  2.97درصد بوده است.

در محاسبه نسبت خسارت مبالغ خسارتهای معوق ،ذخایر حقبیمه ،کارمزد شبکه فروش و هزینههای اداری -عمومی
در نظر گرفته نمیشود .لذا بررسی آمار عملکرد شرکتهای بیمه از حیث "نسبت خسارت" نمیتواند ارزیابی درستی از
عملکرد آنها در دسترس قرار دهد و لذا در دورههای ساالنه از "ضریب خسارت" استفاده میشود که در محاسبه آن ذخایر
حق بیمه و خسارتهای معوقه دخالت دارند.
روند ساالنه نسبت و ضریب خسارت شرکتهای بیمه در شکل  9نمایش داده شده است .به نظر میرسد دلیل اصلی
افزایش نسبت و ضریب خسارت شرکتهای بیمه ،حضور شرکتهای بخش غیردولتی باشد ،که افزایش رقابت بین
شرکتها ،موجب شده نسبت و ضریب خسارت افزایش یابد.

حق بیمه سرانه

حق بیمه سرانه از تقسیم حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بر جمعیت هر کشور به دست میآید و بیانگر مقدار حق بیمهای
است که به طور متوسط هر نفر پرداخت کرده است .روند ساالنه حق بیمه سرانه به قیمت ثابت سال  5931دقیقاً مشابه
روند ضریب نفوذ بیمه در کشور است .حق بیمه سرانه بعد از انقالب تا سال  5918روند نزولی داشته است .بعد از جنگ
تحمیلی روند حق بیمه سرانه تا سال  5931صعودی بوده است .در سال  5931حق بیمه سرانه به قیمت ثابت 5931
حدود  515هزار تومان بوده که نسبت به سال  5931حدود  5112درصد افزایش یافته است.
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در قیاس جهانی ،حق بیمه سرانه کشور در سال  5931حدود  31دالر است .در حالی که میانگین جهانی حق بیمه سرانه
در سال  8151حدود  192دالر بوده است.
همانطور که مالحظه شد صنعت بیمه در ایران چه از لحاظ ضریب نفوذ بیمه و چه از لحاظ حق بیمه سرانه تولیدی
فاصله زیادی با میانگینهای جهانی دارد .بنابراین توسعه بازارهای مالی خصوصاً بازار بیمه ،یکی از کلیدیترین ارکان
رشد و توسعه اقتصادی محسوب شده و توسعه این صنعت میتواند منافع فراوانی نصیب کشور کند.
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