
 17 -13، ص  2931ستان ، زم 21پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چکيده
در بخش  یگذار هیسرما یجمع کردن وجوه برا ییاست که توانا یاز موسسات مال یکی مهیب

 یدر توسعه کشورها م یرا عامل مهم مهیب افتهیجوامع توسعه  یرا دارد امروزه در تمام یصنعت

کند  یم فایرا ا ینقش بر جسته ا یمختلف اقتصاد یدر رشد بخش ها مهیمتعقدند ب رایدانند ز

 شیزااف زین یگذار هیسرما یها زهیانگ ،یاقتصاد یها تیلاز انجام فعا یناش خسارتو با پوشش 

ه رشد ک یداشته باشد بطور یدر بخش اقتصاد یریتواند اثر چشم گ یم مهیلذا توجه به ب یم

و  یو اجتماع یاز رشد و توسعه اقتصاد یتابع یعیدر کشور بطور طب مهیو توسعه صنعت ب

 تیکشور افزوده شود بر گسترش فعال یتوسعه اقتصاد زانیبر م چهکشور است که هر  یفرهنگ

 یاداقتص ینهادها نیاز مهم تر یکی مهیشود. در حال حاضر صنعت ب یافزوده م زین یا مهیب یها

 یاداقتص ینهادها ریکننده سا یبانینهاد پشت نیو مهم تر نیتر یو از قو شرفتهیدر جوامع پ

ا را ب یمل دیدولت از تول حیصح تیحما نحوهمربوط به  ثمقاله مباح نیشود. در ا یم یتلق

 .رفتگ میخواه یپ یداخل دیتول ییو نقش آن در رشد و شکوفا مهیصنعت ب رامونیکندوکاو پ

 .یداخل دیتول ،یرشد اقتصاد مه،یصنعت ب :يديکل واژگان
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 یتوکل ديحم

 .رانیفوالدشهر، اصفهان، ا ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ن،یام یموسسه آموزش عال
 

 نام نویسنده مسئول:
 یتوکل ديحم

 یداخل ديتول ییو نقش آن در رشد و شکوفا مهيصنعت ب
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 مقدمه
 عدم از رهایی برای که است بهایی بیمه: »نویسد می.( م۰۸۹۱) «اقتصاد علم اصول» کتاب در مشهور اقتصاددان «مارشال آلفرد»

 بر لبهغ راهکارهای و نااطمینانی مسأله پیچیدگی به یک هیچ شاید گذاریسرمایه و تولید به مربوط مباحث میان در.« پردازیم می اطمینان

 از فاداست با که آن مگر نماید می غیرعقالیی امری گذاریسرمایه هرگونه ریسک، و نااطمینانی از سرشار دنیای وجود با واقع در. نباشد آن

 همین از .(۰9۸1 ی،سورنمود ) توزیع تریبیش افراد میان در را آن تبعات الاقل یا و داد کاهش را نااطمینانی این بتوان مختلفی ابزارهای

. نددان می تولید پایداری و ثبات ضامن را هاآن شکوفایی و شناسندمی گذاریسرمایه فقرات ستون عنوان به امروز را هابیمه که است رو

 اقتصاد در آن کنونی وضعیت و بیمه صنعت جایگاه واکاوی بدون نیز کشورمان در تولید آن دنبال به و گذاریسرمایه پایین سطح علل درک

 .نیست میسر ایران

 این. دهیم قرار تریبیش بررسی مورد را بیمه صنعت نقش تا دارد ضرورت داخلی تولید از حمایت به منظور راستا همین این در

  .گردد می اداره دولتی شبه هایبخش و دولت توسط ایران در هابیمه از اعظمی بخش بدانیم که می یابد دوچندان ضرورت وقتی موضوع
 

 بيمه سنتی شکل مقابل در مدرن شکل
 راداف همه بین معدود، افراد یا فرد زیان کردن سرشکن منظور به اجتماعی همیاری و تعاون وجود از است عبارت سنتی شکل در بیمه

 به کمک برای خود نیاکان فرهنگ و اسالمی تعالیم از الهام با بوم و مرز این مردم همواره و داشته طوالنی سابقه ایران در که جامعه یا گروه

 در هبیم اخیر قرن در. اند بوده پیشگام و فعال آید، می پیش دیگر کشورهای مردم و وطنانهم دیگر برای که ناخواسته هایخسارت جبران

 وزیع،ت و تولید توسعه، و طراحی مراحل شامل گری بیمه عملیات .است شده بنا آمار و حقوق اقتصاد، همچون علومی پایه بر و نوینی قالب

 رکد باید را بیمه هایشرکت مدیریت اساسی مسئولیت. باشد می گذاریو سرمایه مالی امور اداری، مدیریت خدمات، ارائه تولید، مدیریت

 در ها،شرکت این. نمایند می طراحی را ای بیمه جدید هایپوشش آن مبنای بر که دانست صنعتی جامعه و اجزا هاینگرانی و نیازها

 شتهر در بیمه مشتقات گذاریقیمت) انتظار مورد خسارات ،(تقاضا میزان بینیپیش) بازار ماهیت مانند عواملی خود راهبردی ریزیبرنامه

 زیعتو و تولید هایروش ،(محصول بازاریابی و گسترش و تبلیغات شامل) شروع های هزینه انتظار، مورد نظارتی و حقوقی مسائل ،(جدید

 .دهندمی قرار توجه مورد را انحصاری و رقابتی بازارهای در محصول

 

 اقتصادي رشد روي بر بيمه صنعت تأثيرگذاري
 ذاریاثرگ هایکانال پیرامون شده انجام تجربی مطالعات بررسی و نظری مطالعات برخی بیان با را موضوع این تا باشد مناسب شاید

 رشد روی تواندمی بیمه که شد بیان. م۰۸۹۱ در «آنکتاد» کنفرانس در بار اولین موضوع این. نماییم آغاز اقتصادی رشد روی بر بیمه صنعت

 .باشد داشته تأثیر اقتصادی

 داخلی ناخالص تولید و عمر هایبیمه بین که داد نشان تجربی صورت به آمریکا اقتصاد برای.( م۰۸۹9) «کامینز» ارتباط همین در

 یخدمات و تولیدی هایفعالیت گسترش زمینه اطمینان، و امنیت ایجاد با بیمه که کرد بیان.( م۰۸۸۹) «اسکیپر» سپس است برقرار ارتباط

 هایشرکت همچنین. دهندمی کاهش خسارت جبران راه از را اضطراب و کنندمی ثبات ایجاد بیمه هایشرکت دیگر بیان به. سازدمی فراهم را

 گذاریرمایهس هایفعالیت راه از بیمه هایشرکت که این دیگر نکته. هستند دولت اجتماعی تأمین هایبرنامه برای نزدیکی هایجانشین بیمه

 .(۰9۸۱ ،کوچک زادهشوند )می منابع کارآمد تخصیص باعث

 ایجاد مهبی هایشرکت دیگر بیان به. سازدمی فراهم را خدماتی و تولیدی هایفعالیت گسترش زمینه اطمینان، و امنیت ایجاد با بیمه

 نزدیکی هایجانشین بیمه هایشرکت همچنین. (۰9۸۱ ی،لطفعل ی،بخشدهند )می کاهش خسارت جبران راه از را اضطراب و کنندمی ثبات

 .هستند دولت اجتماعی تأمین هایبرنامه برای

 شدر روی بر زیر طرق از توانندمی بیمه هایشرکت عملکردی، دیدگاه اقتصادی از رشد بر بیمه صنعت توسعه اثرگذاری هایکانال

 :باشند داشته تأثیر اقتصادی

 

 شود؛می مالی ثبات افزایش باعث بيمه( الف
 یمهب بدون. کندمی کمک هاسازمان و خانوارهاافراد، مالی ثبات و استحکام به اند،دیده زیان و ضرر که هاییآن به دادن خسارت با بیمه

 تیبتر همین به. کنند دراز دولت یا دوستان اقوام، سمت به نیاز دست کمک برای شوندمی مجبور و شده فقیر مالی لحاظ از خانوارها افراد
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 چنین در .شوند مواجه تعطیلی و ورشکستگی با است ممکن باشند، نکرده بیمه را آن که شوند مواجه بزرگی هایخسارت با که هاییشرکت

 .رودمی بین از نیز بکنند اقتصاد به توانستندمی هاآن که کمکی بلکه هندمی دست از را خود ارزش هاشرکت این تنها نه مواردی،

 نآ از مشتریان خریداری فرصت رفتن دست از کارفرمایان، و کارگران بیکاری به توانمی ورشکستگی، از ناشی ضررهای جمله از

 خلق در ار هاشرکت و افراد، (بیمه صنعت) بیمه هایشرکت وسیله به شده فراهم ثبات بنابراین. برد نام دولت مالیاتی درآمد حذف و شرکت

 این با اطارتب در شده بیان توضیحات با. کندمی حمایت است، شده بیمه پذیر،بیمه خطرات مقابل در هاآن سرمایه که تضمین این با ثروت

 هب گذاریسرمایه نسبت و تولید عوامل کل وریبهره راه از تربیش کارکرد این گفت توانمی شده ارائه نظری هایمدل همچنین و کارکرد

 .باشد مؤثر اقتصادی رشد نرخ بر اندازپس

 

 است؛ دولت اجتماعی تأمين هايبرنامه براي ايکننده تکميل و جانشين بيمه( ب
 بر شارف انفرادی عمر هایبیمه با بنابراین. باشد دولت اجتماعی تأمین هایبرنامه برای جایگزینی تواندمی عمر بیمه ویژه به بیمه،

 انخودش ترجیحات با را خود امنیتی هایبرنامه تا دهندمی اجازه افراد به هابیمه این چنینهم و یابدمی کاهش اجتماعی تأمین هایسیستم

 هبیم هایبرنامه زمینه در دولت هایهزینه کاهش با عمر هایبیمه در باالتر انفرادی هایهزینه که دهندمی نشان مطالعات. کنند تنظیم

 است،واجهم آن با کشور اجتماعی یبیمهسیستم که رشدی به رو مالی هایچالش به توجه با که این دیگر نکته. هستند ارتباط در اجتماعی

 نیز، ارکردک این گفت توانمی شده ارائه مطالب به توجه با. بود خواهد ارزش با بسیار بیمه صنعت کنندگی تکمیل و جانشینی نقش این

 .باشدمی مؤثر اقتصادی رشد نرخ بر تولید عوامل وریبهره و اندازپس نرخ افزایش راه از تربیش

 

 کند؛می کمک اندازهاپس تجهيز به بيمه( ج
 دیگر ارتعب به و یابندمی رشد ترسریع دارند، تریبیش اندازپس که کشورهایی متوسط طور به که دهندمی نشان شده انجام مطالعات

 آن صتخصی و اندازپس تجهیز در مهمی نقش تواندمی بیمه صنعت که است حالی در این. باشدمی کشور هر اقتصادی رشد موتور اندازپس

 ملهمعا هایهزینه گرانبیمه که این اول. دهدمی افزایش را مالی سیستم کارایی طریق، سه به بیمه صنعت. نماید ایفا گذاریسرمایه در

 و پردازندمی بیمه حق نسبی طور به نفر هزاران که صورت بدین .دهندمی کاهش را دهندگانوام و کنندگان اندازپس گردآوری به مربوط

 ایطهواس کار این گرانبیمه که وقتی. دهندمی قرار گذارسرمایه هایشرکت و هامؤسسه اختیار در وام عنوان به را پول این گرانبیمه سپس

. نندک اجتناب مستقیم گذاریسرمایه و دادن وام گیر،وقت و پرهزینه کارهای از تا کنندمی کمک انفرادی گذارانبیمه به دهندمی انجام را

 حاصل فعمنا نتیجه در آورند، دست به تریبیش کارایی با را سالم گذاریسرمایه برای الزم اطالعات توانندمی افراد با مقایسه در گرانبیمه

 رد غیرمستقیم طور به آینده هایسال در نامهبیمه صدور در وصولی بیمه حق در کاهش راه از باال بازدهی با هایپروژه در گذاریسرمایه از

 .گیردمی قرار گذارانبیمه اختیار

 اختصاص هاگذاریسرمایه دیگر و مدت بلند هایوام به را نقد وجوه قادرند گذاران،بیمه از بیمه حق دریافت با گرانبیمه که این دوم

 گرانبیمه نهایت در و دهندمی کاهش وام پرداخت راه از را نقدینگی عدم و کنندمی ایجاد نقدینگی گرانبیمه دیگر، عبارت به. دهند

 هک دارند باالیی مالی نیاز بزرگ گذاریسرمایه هایپروژه زیرا. کنندمی ایجاد هاگذاریسرمایه در را مقیاس از ناشی اقتصادی هایصرفه

 . کنند تأمین را هاییپروژه چنین مالی نیازهای گذاران،بیمه بیمه حق آوریجمع با قادرند گرانبیمه

 این ترتیب بدین. کنندمی کمک ملی اقتصاد به اقتصادی کارایی تشویق با و گذاریسرمایه هایپروژه گسترش با گرانبیمه نتیجه در

 بیان «پاگانو» مدل همچون معروفی هایمدل در که اندازپس به گذاریسرمایه نسبت و اندازپس نرخ با ارتباط در دقیقاً بیمه صنعت کارکرد

 .کندمی کمک تولید عوامل کل وریبهره افزایش به غیرمستقیم طور به همچنین. دارد قرار شده

 

 کند؛می کمک خسارت کاهش به بيمه( د
 این، بر عالوه. گیرندمی بهره اقتصادی هایانگیزه از خسارت از جلوگیری و کاهش جهت شدگان بیمه به کمک برای بیمه هایشرکت

 سایر با خسارت ارزیابی و کنترل زمینه در که دهدمی امکان آن به آورزیان هایفعالیت و حوادث مورد در بیمه شرکت هر دقیق دانش

 ابزارهای گذارانبیمه باشد، وابسته ریسکی رفتار و خسارت تجربه به بیمه به دسترسی و گذاریقیمت که وقتی. کند رقابت بیمه هایشرکت

 .آورندمی دست به را خسارت کنترل اقتصادی
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 از جلوگیری کار، سالمت و بهداشتی هایفعالیت سوزی، آتش از جلوگیری قبیل از خسارت کنترل ابزارهای و هابرنامه از گرانبیمه

 ار افراد و هامؤسسه به وارده خسارت ابزارها، و برنامه این. کنندمی زیادی حمایت حادثه و سرقت اتومبیل، خسارت در کاهش صنعتی، زیان

 .بردمی سود هاییخسارت چنین کاهش از کلی طور به نیز جامعه دیگر، عبارت به. کندمی تکمیل را ریسک مدیریت و داده کاهش

 قرار هدف مورد را خسارت شدت و فراوانی میزان کاهش دهد،می ارائه خسارت کنترل و پیشگیری برای بیمه شرکت که خدماتی

 به مربوط هایفعالیت وجود شود،می مرتبط ایبیمه حق کاهش و انتظار مورد سود افزایش باعث هاخسارت کاهش که جا آن از. دهدمی

 کل وریبهره راه از تواندمی نیز بیمه عملکرد این. است شده تبدیل بیمه هایشرکت برای اساسی نیاز یک بهخسارت، از پیشگیری و کنترل

 .باشد موثر اقتصادی رشد نرخ بر تولید عوامل

 

 کند؛می کمک سرمایه کارآمد تخصيص به بيمه( ه
 وام نمتقاضیا عنوان به هم و بفروشند قیمتی چه به را بیمه که این ارزیابی برای هم را هاپروژه و هاشرکت اساسی اطالعات گرانبیمه

 آوریعجمگرفتن، عهده به توانایی و منابع وقت، است ممکن انفرادی گذارانسرمایه و کنندگان اندازپس. کنندمی آوریجمع گذارانسرمایه و

 عمل هترب بیمه ریسک کنترل و مالی سرمایه تخصیص در و دارند مزیت زمینه این در گرانبیمه اما. باشند نداشته را اطالعات این پردازش و

 .کنندمی

 .کنندمی تهیه مالی سرمایه و بیمه هاآن برای و کرده انتخاب را مدیران و هاپروژه ها،شرکت کارآمدترین و ترینسالم گرانبیمه

 ارانسهامد نفع به نحو بهترین به که کنندمی مالی سرمایه تدارک را هاآن و دارند هاپروژه و مدیران ها،شرکت به دائمی گرایش گرانبیمه

 برخوردار خوب مدیریت از که هاییشرکت محسوس طور به مالی، تدارک جهت( بیمه هایشرکت) گرانبیمه کار، این انجام با. کنند کار

 .کنندمی انتخاب را هستند

 چنینمه. بخشندمی سرعت نیز را ریسک کنترل بلکه شوندمی سرمایه کارآمدتر تخصیص باعث تنها نه بیمه هایشرکت راه این از

 این مامت گردید، بیان که طور همان. بگذارد اثر اقتصادی رشد نرخ روی اندازپس به گذاریسرمایه افزایش راه از تواندمی بیمه عملکرد این

 .(۰9۸9فر،  انییبشپذیرند )می انجام فنی نوآوری و( انسانی فیزیکی،) سرمایه انباشت کانال دو از نهایت در اقتصاد و تولید رشد، بر تأثیرها
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  گيرينتيجهبحث و 
کند در ازاء کند: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میبیمه را چنین تعریف می ۰9۰۹قانون بیمه مصوب سال  ۰ماده 

 .پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد

سعه متقابل با رشد و تو یبزرگ شود و در ارتباط یاندازهاپس یلو تشک یمنجر به حفظ ثروت مل تواندیدر کشور، م یمهب یشرفتپ

و  ذارگیهنهاد سرما یکبا توجه به نقش آن به عنوان  یمه،. در واقع صنعت بباشدیم هاگذارییهمبادالت و توسعه سرما یشافزا ی،اقتصاد

و نهادها،  اشخاص .داشته باشد ییبسزا یرکشور، تأث یدر رشد اقتصاد یزاقتصاد کالن و ن هاییتبر فعال واندتیم خسارت،تعهدش در جبران 

تا در صورت وقوع حادثه،  یندواگذار نما اییمهب یهامستمر، به شرکت یمهخود را با پرداخت حق ب یساتضمانت اموال و تأس توانندیم

 .از گزند خطر در امان بماند هایشانییاموال و دارا یق،طر ینکرده و بد یافتدر گریمهب یهاخسارت وارده را از شرکت

 هایهرماس یتامن ینتأم شود،یهر کشور م یباعث توسعه و رشد اقتصاد ید،جد هایگذارییهسرما یجادکه ا ینبا توجه به ا یگرطرف د از

اقدام به  کند،ینم یدرا تهد اشیهسرما یبداند خطر گذاریهکه سرما یبرخوردار بوده و فقط در صورت یخاص یترشد، از اهم یندر تداوم ا

به  توانیم یمه،ب یاقتصاد یراتتأث یگرد . ازاز وقوع خطر را کاهش دهد ینگران تواندیم یمهب یط،شرا ین. در انمایدیم یدجد یرگذایهسرما

لف مخت یهادر بخش تواندیم یم،وجوه عظ ین. اشودیم یافتاز قبل در یمهبمعموالً حق ها،یمهب یهاشاره نمود. در کل هاگذارییهتوسعه سرما

گفت  توانی. مباشدیدر کشور م ییزااشتغال ها،گذارییهسرما ینا یجگردد که از جمله نتا گذارییهوارد شده و باعث توسعه سرما یاقتصاد

به آن  یداست که با یمهم یماتکشور، از تصم یدر جهت رشد اقتصاد یافتی،جوه درو ینا یریاقدام در نحوه بکارگ ترینینهکه انتخاب به

  .پرداخت

در واقع  یی،کاات یمه. بیمهست ییاتکا یمهاز ب یفیتعر یازمندآن، ن یحکشور موثر است که قبل از توض یبر موازنه ارز یمهب ین،بر ا عالوه

و مازاد  ردپذییرا م یسکاز ر یخود، بخش یو امکانات مال یهبا توجه به سرما یمه،که هر شرکت ب یمعن ینبه ا باشد،یم یسکر یجهان یعتوز

 یجهد، در نتباش یخارج یمهب یی،اتکا یمه. اگر بیندگو ییاتکا یمهکه به آن، ب کندیم یمهب یتر بزرگ یمهآن را مجدداً نزد شرکت ب مامت یا

. گرددیامر، سبب خروج ارز از کشور م ینبپردازد که هم ییاتکا گریمهمجدد را به صورت ارز به شرکت ب یمهحق ب یدبا ی،داخل یمهشرکت ب

به  یراز بازرگانشده و ت یتصادرات تقو یب،ترت ینانجام شود تا بد یداخل گرانیمهتوسط ب ییاتکا یمهشود ب یسع یدبا المقدورحتی ینبنابرا

 .کند ییرنفع کشور تغ

 به بهبود یق،طر ینشده و از ا یاز حوادث ناگهان یناش هاییرفتن نگران ینباعث از ب یت،و امن یآرامش روح یجادابا  یمهب صنعت

 .کندیکمک م یاقتصاد هاییتمردم و فعال یزندگ یفیتک
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