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تحليل امروز

اقـتـصـاد
فـردا

علی محسنی

تحلیلگر بازار سرمایه

«عبدالناصر همتی» رئیس کل بیمه مرکزی ،شامگاه
دوشنبه در مراسم افتتاح چهارمین نمایشگاه بانک،
بورسوبیمهجزیرهکیشازپیشنهادهایجدیسخن
گفت که از سوی شرکتهای ایتالیایی و آلمانی برای
خرید سهام شرکتهای بیمه ایرانی ارائه شدهاست .او
همچنین از قصد دولت برای فروش سهام خود در دو
بیمه آسیا و دانا خبر داد .این گفتهها به مهمترین خبر
بورسی روز سهشنبه بدل ش��د؛ چه اینکه بیشترین

خبر کوتاه
گـــــــزارش

امتیاز کامل ایران در
شفافیت اطالعات اعتباری

ثالث (اجباری)
بدنه خودرو
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260

زندگی (اندوختهدار و غیر اندوختهدار)

98

مجموع (موارد فوق  +سایر رشتهها)

1,000

اس��ت .هر دو ش��رکت نیز از فروش بیمه زندگی ضرر
دیدهاند .بنابراین به نظر میرسد رشد تقاضا برای سایر
رشتههایبیمه(بهجزرشتهاجباریشخصثالث)فضا
را برای سودآوری بیشتر این شرکتها فراهم میکند.
از اعداد و ارقام میتوان اس��تنباط دیگری نیز داشت:
شاید تنها بیمهش��دگانی که میدانستهاند خسارت
قابلتوجهی خواهند داشت ،به سراغ خرید بیمههای
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غیراجباری رفتهاند و س��ایر افراد با علم به عدم نیاز به
بیمه ،از خدمات بیمه در این رشتهها استفاده نکردهاند.
به نظر میرسد بازار بکری در صنعت بیمه ایران فراهم
باشد و سالهای مناسبی برای صنعت در پیش باشد.
ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص
داخلی) به گفت��ه رئیس کل بیمه مرکزی  2/1درصد
است که جا برای رشدی قابل توجه دارد.

گفت و گو

تکنولوژی بیمهای
از انحصار در میآید

عکاس  :ساتیار امامی
آژانس عکس همشهری

روزنامه نگار

بانکهای توزیع کننده
دینار برای زائران اربعین

ایرنا :وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :امسال
 46هزار میلیارد ریال مناب��ع برای حمایت از
واحدهای تولیدی صادراتگرا در نظر گرفته شده
که  23هزار میلیارد ریال آن متعلق به صندوق
توسعه ملی و مابقی متعلق به بانکهای همکار
است که با نرخ  13/5درصد در اختیار واحدها
قرار میگیرد.
محمد ش��ریعتمداری توضیح داد ک��ه از آغاز
امسالازمحلاینمنابعپنجهزارو800میلیارد
ری��ال در اختیار ای��ن واحدها ق��رار گرفت .او
نوس��ازی صنعتی برای ص��ادرات گرایی را از
مهمترینبرنامههایدولتدوازدهماعالمکردو
گفت :امسال 150هزار میلیارد ریال منابع برای
تحقق این هدف از طریق سیستم بانکی با نرخ
ترجیحی در نظر گرفته شده است که در اختیار
واحدهای تولیدی قرار میگیرد.

در پرتف��وی بیمهای هر دو ش��رکت دارد که در بیمه
آسیا ،سهم درآمد این رشته حدود نیمی از کل درآمد
اس��ت .در بیمه دانا این سهم حدود یک چهارم است.
در هر دو شرکت ،بیشترین س��ود ناخالص مربوط به
این رش��ته بودهاست .گویا تنها رش��ته بیمه اجباری
در کش��ور ،حق بیمه مناسبی برای شرکتهای بیمه
تولید کرده و سود فعالیت نیز بستگی شدیدی به بیمه
شخص ثالث دارد ،چه اینکه مطابق با اعداد مشخص
است که بیمه آسیا بدون سود این رشته ،حتی به ورطه
زیاندهی میغلتیده اس��ت.اما ضعف جذب بیمه در
رشتههای درمان ،بدنه خودرو و زندگی انعکاسی واضح
در صورتهای مالی این دو شرکت دارد؛ چون این سه
رشته یا سود خالصی اندک تولید میکنند و یا زیانده
هستند .بهعنوان مثال نزدیک به نیمی از درآمد بیمه
دانا از بیمه درمان است که رشتهای زیانده برای شرکت

درمان

خالص حق سود ناخالص خالص سود ناخالص
بیمه فعالیت بیمهای حق بیمه فعالیت بیمهای

ایتالیاییها و آلمانیها مشتری  49درصد سهام بیمه دانا و آسیا

مهناز اعتدالی

اختصاص 150هزار میلیارد
ریال منابع بانکی برای
نوسازیصنعتی

بیمه دانا

ورود اروپاییها به صنعت بیمه ایران

گزارش بانک مرکزی از نزول 4پلهای رتبه
فضای کسب و کار کشور

ایس�نا :زائران اربعین میتوانند در پایانههای
مرزی در کنار دریافت ریال از کانالهای بانکی
برای تأمین دینار عراق نیز اس��تفاده کنند .در
جریان هماهنگیهایی که برای ارائه خدمات
بانکی در پایانههای مرزی به ویژه در استانهای
مح��ل تردد زائران انجام ش��ده اس��ت ،برخی
بانکها نس��بت به ارائه دینار ب��ه زائران اقدام
کردهاند .بررسیها نشان میدهد بانک تعاون
اسالمی بهعنوان تنها بانک عراقی دارای شعبه
در ایران که البته با بانک اقتصاد نوین همکاری
میکند ،توزیع دینار عراق را در باجههای مرزی
مهران(پلزائر)وشلمچه(پایانهمسافری)انجام
خواهد داد .البته این ارز با قیمت آزاد و نرخی که
در هر روز تعیین میشود و بدون محدودیت به
زائران ارائه میشود .همچنین طبق اعالم بانک
تعاون اس�لامی زائران میتوانند با استفاده از
کارتهای بانکی عضو شتاب از طریق پایانههای
ف��روش این بانک در ش��هرهای کربال ،نجف و
کاظمی��ن بدون نیاز به پول نق��د خرید کنند.
دیگر بانک��ی که توزیع دین��ار را در پایانههای
مرزی انجام خواهد داد ،بانک ش��هر است که
از طریق باجههای این بانک و بدون کارمزد در
چهار پایانه مرزی در ایام اربعین زائران میتوانند
دینار دریافت کنند .مرزهای خسروی ،مهران،
شلمچه و چذابه محل استقرار خودپردازهای
ثابت و سیار و استقرار پیشخوانهای شهرنت
این بانک اس��ت که قابلیت پرداخ��ت دینار را
خواهد داشت.

تقاضای خرید در بازار س��هام معط��وف به نماد بیمه
آسیا ش��د و خریداران برای خرید سهام بیمه دانا نیز
صف بس��تند .رئیس کل بیمه مرک��زی ،نمایی کلی
نیز از صنعت بیمه ارائه ک��رد که با مراجعه به آخرین
اطالعات مالی منتشر شده توسط شرکتهای بیمه،
میشد به صحت و سقم آن پی برد .عبدالناصر همتی از
ضعف در سه رشته بیمهای بااهمیت خبر داد .به گفته
او ،حدود  90درصد از  25میلیون خودرو کشور بیمه
بدنه ندارند و حدود 80درصد مردم نیز از بیمه تکمیلی
درمان و بیمه عمر بیبهرهاند .این آمار از عقبماندگی
کشور نسبت به کشورهای توسعهیافته و حتی برخی
کشورهای در حال توسعه در حوزه بیمه حکایت دارد.
در جدول که مربوط به عملکرد دو ش��رکت بیمه دانا
و آس��یا در نیمه نخست سال جاری اس��ت (به واحد
میلیارد تومان است) ،بیمه شخص ثالث سهمی بسزا

يادداشت اختصاصي

6

بانک جهان��ی در جدیدترین گ��زارش خود از
نزول ۴پلهای ایران در ردهبندی جهانی فضای
کسبوکار حکایت میکرد ،گزارشی که نشان
داد ایران در میان  ۱۹۰کش��ور در رتبه  ۱۲۴از
منظر سهولت کسب و کار ایستاده است.
براساس این گزارش میان 10محور کسبو کار
در دو محور وضعیت ایران نسبت به سال قبل
بهبود پیدا کرده است که این دو محور عبارتند
از؛ آغاز کسبوکار و کسب اعتبارات .آنطور که
ایرنا گزارش داده اس��ت ،در این گزارش ایران
در ش��اخص عمق اطالعات اعتباری توانسته
است ،امتیاز  8را از  8کسب کند و به این ترتیب
امتیاز کامل را در این ش��اخص بگیرد .کسب
امتیاز کامل ایران در شاخص «عمق اطالعات
اعتباری» ب ه دلیل اتصال بانکهای اطالعاتی و
همافزاییدستگاههایاجراییمیسرشدهاست.
در این راس��تا بانک مرکزی ب��ا اعطای مجوز
عضویت مراکز خردهفروشی در سامانه شرکت
مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران بهعنوان تنها
شرکت گزارشگری اعتباری خصوصی در ایران
امکان شفافیت اقتصادی را فراهم کرد.
با اقدامات ،فعالیتها و پیگیریهای ش��رکت
رتبهبندی اعتباری ایران ،امکان کسب حداکثر
امتیاز برای ایران مهیا شد .این امر سبب شد که
در نماگر اخذ اعتبار بانک جهانی ،جایگاه ایران
 10رتبه ارتقا یابد.
در گزارش س��هولت کسب و کار بانک جهانی،
جمهوری اسالمی ایران با کسب امتیاز 56.48
از برزیل ،مصر ،لبنان و  ...پیشی گرفته است.

صدرنشینیبیمهباکمکاروپاییها

بیمه آسیا

سیاستهای
اخیر بیمه
مرکزی به
سمتی در
حرکت است
که صنعت بیمه
را از حالت
انحصاری
خارجمیکند
و بر ایناساس
فضا را
برای ورود
سرمایهگذار
خارجی تنها
در بخش
خرید سهام
و نه ایجاد
نمایندگی،
مهیا میکند

یک روز پ��س از صحبتهای رئی��س کل بیمه
مرک��زی مبنی بر س��رمایهگذاری دو ش��رکت
ایتالیایی و آلمانی برای خرید  49درصد از سهام
بیمه دانا و آسیا ،بورس تهران شاهد صف خرید
سهام این دو شرکت بیمهای بود .سیاستهای
اخیر بیمه مرکزی به سمتی در حرکت است که
صنعت بیمه را از حالت انحصاری خارج میکند
و بر این اس��اس فضا را برای ورود سرمایهگذار
خارج��ی تنها در بخش خرید س��هام و نه ایجاد
نمایندگی ،مهیا میکند .گفته می شود پس از
برجام با توجه به شرایط رکودی که در بازارهای
بینالمللی برای عرضه فعالیت و خدمات وجود

دارد ،از اقبال زیادی برای سرمایهگذاری خارجی
بهرهمند شده است.
عبدالناصر همت��ی ،رئیس کل بیم��ه مرکزی
در مراس��م افتتاحیه چهارمین نمایش��گاه بین
المللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصیس��ازی،
خبر واگذاری  49درصد از سهام  2شرکت بیمه
آسیا و دانا را به دو ش��رکت خارجی ایتالیایی و
آلمانی اطالعرس��انی کرد و در این زمینه گفت:
«پس از توافق هس��تهای در بخ��ش مربوط به
سرمایهگذاری ش��رکتهای خارجی مذاکراتی
میان یکی ،دو شرکت خارجی با یکی دو شرکت
بیمه ما انجام ش��ده است و آنان مصمم هستند
که سهام ما را خریداری کنند».
همتی ب��ا بیان اینکه تعامالت م��ا با بخشهای
خارجی در دو بخش اس��ت ،افزود«:در مرحله

گفت و گو

این سهام از سبد بیمه ما به نفع دیگران خارج می شود
علی رفعتی ،رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه ،در مورد مزیت
خرید بخشی از سهام شرکتهای بیمهای ایران توسط سرمایهگذار خارجی معتقد است :بحث
واگذاری بسیار مهم است و ابعاد مختلفی دارد ،میتواند در عین مفید بودن مضر هم باشد .جریان
مفیدایناستکهبههرجهتبافرهنگوعلمروزصنعتبیمهدرکشورهایپیشرفتهآشنامیشویم
که این مسئله میتواند زمینه ساز طرحهای نوین در این صنعت باشد.
رفعتی در ادامه با بیان اینکه در صورت نارسایی از سوی شرکتهای بیمه ایرانی واگذاری این سهام
به سرمایهگذار خارجی اشتباه اس��ت ،یادآور شد :باتوجه به ضعف صنعت بیمه ایران با واگذاری
سهام به شرکتهای خارجی ،آنها از قبل ما به درآمد خوبی میرسند و این سهام از سبد صنعت
بیمه ما خارج خواهد شد .رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه
در ادامه افزود :من فکر میکنم که اگر مشارکتی باشد و به تدریج این کار اتفاق بیفتد ضرر کمتری
متوجه صنعت بیمه خواهد شد .اتفاق شومی که در این صنعت افتاده این بود که بدون زیرساخت
گس��ترش پیدا کرد و خصوصیسازی شد که پیامد آن این بود که مصرفکننده خدمات تبدیل
به تولیدکننده خدمات شد.
اینها پارامترهایی است که رعایت نشده و اکنون که بحث واگذاری بخشی از سهام این شرکتها
مطرح شده ،باید برنامهریزی و طرح مدونی طبق این شرایط وجود داشته باشد که حقوق صنعت
بیمه ،مردم و ش��رکتهای ما حفظ شود .اینکه یک شرکت سهام خود را بدون برنامه واگذار کند
درست نیست .باید در چارچوب و ضوابط با حفظ ملیت خودمان این کار را انجام دهیم.
رفعتی با اشاره به اینکه تصمیمگیری در صنعت بیمه به اندازه کافی خطا رفته است ،خاطرنشان
کرد :این شراکت خطرناک است ،ما تعصب خاصی برای نام و صنایع ایرانی داریم و معتقدیم که
باید نظر و نگاهی که داریم کامال برنامهریزی شده باشد تا مانند جریان خصوصیسازی و برداشتن
تعرفهها به زیان صنعت بیمه تمام نشود .آییننامه 57که بحث برداشتن تعرفهها را عنوان میکند
به بنیاد صنعت بیمه زیانهای زیادی وارد کرده و از اساس مردود است .باید برای بحث واگذاریها
فکر اساسی کرد و این کار را به کارشناسان زبده ارجاع داد تا براساس ضابطه این واگذاریها اتفاق
بیفتد .اگر روند واگذاری س��هام اصولی و با حفظ حقوق صنعت بیمه ما باشد ،برای دانشمدارتر
شدن این حوزه بسیار مفید است ،ولی در غیر این صورت از نظر من مردود است.
او درباره مزیت بیمه نامه مش��ترک با س��رمایهگذار خارجی در این حوزه گفت :ممکن است در
بیمههای مشترک پوش��شهایی را به عنوان بیمههای انرژی ،مهندسی و ...داشته باشیم که به
شرایط جدیدی رسیده باشند یا حتی ما دسترسیهایی داشته باشیم که آنها نداشته باشند .این
بیمهنامههای مشترک مفید اس��ت و در حالی که میتواند همپوشانی الزم را ارائه کرده ،ریسک
بیمهگذار را سریعتر به بیمهگر منتقل میکند ،بنابراین میتواند مزیت اضافه هم تولید کند.
رفعتی تأکید کرد :صنعت بیمه بدون بیمه اتکایی خارجی اش��تباه اس��ت .ما ناگزیریم از وجود
بیمهگران اتکایی استفاده کنیم ،زیرا هیچ کش��وری قدرت نگهداری ریسکها را در درون خود
ندارد .من موافق ارائه سهام شرکتهای بیمهای بدون برنامه اصولی و زیرساخت درست در بورس
نیس��تم ،زیرا با ایجاد فضاسازی کاذب و تب خرید سهام ارائه شده در بورس ،تنها به بیاعتمادی
مشتریان دامن میزند و به ضرر این صنعت تمام میشود.

نخست پوش��شهایی در حوزه بیمه نیاز داریم
که در این بخش مش��کالت در حال حل و فصل
اس��ت ،بهویژه در بخش کشتیرانی و نفتکشها
که مش��کالت حل و فصل ش��ده اس��ت و دیگر
مربوط به پوششهای بزرگ بیمه که مذاکرات
و تفاهماتی داش��تهایم و حتی پولهایی میان
شرکتهای بیمه جابهجا کردهایم .طبق قانون
صنعت بیمه آنان تا  49درصد سهام شرکتهای
م��ا را میتوانند خریداری کنند و تا دو س��ه ماه
آینده این اتفاق خواه��د افتاد؛ مذاکراتی که در
این زمین��ه کردیم جدی اس��ت و گروههایی را
فرس��تادهاند و صورتهای مالی ش��رکتها را
دیدهاند».
حض��ور در بازاره��ای بینالمللی ب��رای جذب
س��رمایهگذار خارج��ی الزامات خ��اص خود را

دارد .صاحبنظ��ران صنعت ب��ورس معتقدند
شرکتهای بیمه باید رتبه اعتباری الزم را داشته
باشند تا بتوانند نس��بت به جذب سرمایهگذار
خارجی اقدام کنند .بر این اصل چنانچه شرکتی
بخواهد اوراق قرض��ه یا اوراق به��ادار با درآمد
ثابت منتشر کند مس��لما باید از رتبه اعتباری
برخوردار باشد .این رتبه اعتباری تاکنون برای
شرکتهای ایرانی تعریف نشده است که برای
این منظور باید از مؤسس��ات اعتبارسنجی در
این زمینه اس��تفاده کنند .بنابراین برای حضور
س��رمایهگذاران خارجی باید ضمن بازنگری در
قوانین ایران ،ش��رایطی مهیا شود که با قوانین
بینالمللی همخوانی داش��ته باش��د تا رعایت
حق��وق تمام ذینفع��ان رعایت ش��ده و ایجاد
اعتماد کند.

گفت و گو

ورود سرمایهگذار خارجی فضا را رقابتی میکند
غدیر مهدوی ،رئیس پژوهشکده بیمه در گفتوگو با «جامعه فردا» در پاسخ به این سؤال که
فروش سهام شرکتهای بیمهای به سرمایهگذاران خارجی چه مزیتی برای صنعت بیمه ایران
دارد ،اظهار کرد :مهمترین مزیت این است که فضای صنعت بیمه رقابتی خواهد شد و نکات
تکنیکیای که در صنعت بیمه کش��ورهای توسعهیافته لحاظ میشود در اینجا هم به تدریج
اجرایی میشود ،بنابراین فضای خوبی ایجاد خواهد شد که صنعت بیمه به سمت کارآ شدن
حرکت میکند.
مهدوی با اشاره به پوشش اتکایی شرکتهای خارجی در صنعت بیمه ایران گفت :حداقل یک
مزیت حضور سرمایهگذاران خارجی این است که از جهت محاسبات فنی بیمه پیشرفتهای
قابل توجهی میکنیم و این امر موجب میش��ود که دانش به روز این صنعت به کشور منتقل
شود و ارزیابی ریسکها هم به صورت منطقیتر صورت میگیرد.
رئیس پژوهش��کده بیمه درخصوص بیمه نامه مشترک بین س��رمایهگذار خارجی و شرکت
بیمه ایرانی اعالم کرد :در بیمهنامه مش��ترک بخشی از ریسک را شرکتهای داخلی پوشش
میدهند و بخش دیگر را شرکتهای خارجی .زیرا بحث محاسبات فنی و تکنیکی (اکچوا ِری)
شرکتهای بیمه در ایران خیلی پیش��رفته نیست ،به همین دلیل بیمههای مشترک سبب
میشود که دانش فنی به داخل منتقل شود .در محاسبات فنی و ارزیابی ریسک ما از نظر دانش
فنی ضعف داریم ،وقتی شرکتهای بیمه خارجی به صورت ملموس درگیر شوند طبیعتا این
ضعف به تدریج رفع خواهد شد.
او با بیان اینکه تاکنون ممانعتی برای حضور سرمایهگذار خارجی در صنعتی بیمه ایران وجود
نداشته است ،خاطرنشان کرد :هیچ مانع قانونی در این زمینه وجود نداشت ،سرمایهگذاران
خارجی تنها با توجه به شرایط بازار بیمه ایران انگیزهای برای حضور نداشتند ،اما اکنون شرایط
مقداری بهتر شده و امکان س��ودآوری آنها باال رفته است و از طرفی ریسکها مقداری پایین
آمده بنابراین اندکی تمایل نشان میدهند.
مهدوی ادامه داد :اگر هم در مواردی از حضور شرکتهای خارجی به صورت مستقیم در صنعت
بیمه خودداری به عمل آمده ،این ممانعت به ص��ورت کاربردی و اجرایی بوده که عمال اتفاق
نیفتاده است ،اما تا آنجا که بنده اطالع دارم فکر نمیکنم قانونی در مجلس یا دولت وجود داشته
باش��د که از ورود شرکتهای خارجی به ایران ممانعت کند .االن هم اینطور است میتوانند
بیایند اما شرایط بازار ما تاکنون به گونهای بوده که ایجاب نمیکرد سرمایهگذار خارجی چنین
ریسکی کند .همانطور که میدانید قبل از انقالب بخش قابلتوجهی از صنعت بیمه ما توسط
شرکتهایبیمهخارجیادارهمیشد.پسازآنهمتصویبنشدکهسرمایهگذاریشرکتهای
بیمه ممنوع باشد ،فضای صنعت بیمه ما اجازه نمیداد شرکتهای بیمه خارجی حضور پیدا
کنند ،اما بعد از برجام یک استقبال اندکی صورت گرفته است ،اگر این اتفاق بیفتد برای صنعت
بیمه منافع بسیاری خواهد داشت ،حداقل این است که دانش فنی منتقل میشود ،فضا رقابتی
میشودوفعالیتبیمهگریکارآترخواهدشد.ضمناینکهمردمهمنسبتبهاینمسئلهواکنش
صد در صد مثبتی نشان میدهند ،شما اگر خدمات بهتری بگیرید چرا استقبال نکنید؟ من فکر
میکنم مردم استقبال خواهند کرد.

مسعود آقایی کارشناس صنعت بیمه با اشاره به اینکه
مزیت حضورسرمایهگذار خارجی اعتماد شرکتهای
داخلی و مردم ب��ه صنعت بیم��ه و ورود تکنولوژی
برای این صنعت اس��ت ،اظهار کرد :اگر سرمایهگذار
خارجی به این صنعت ورود کند ما از لحاظ تکنولوژی
نرمافزاری و سختافزاری میتوانیم موارد جدیدی
را از ش��رکتهای بیمهای مطرح دنیا دریافت کنیم.
مزیت محص��والت بیمهای ،کیفی��ت بیمهها ،نحوه
صدور برنامهه��ای بیمه و موارد دیگ��ر از جمله این
مزیتها است.
او در ادام��ه با بی��ان اینکه ما مدتی تحری��م بودیم و
نمیتوانستیم به خیلی از نرمافزارهای بیمهای ورود
کنیم ،گف��ت :در حال حاضر در ایران یک ش��رکت
کامپیوت��ری وج��ود دارد که به ص��ورت انحصاری
یکسری برنامهها را به شرکتهای بیمهای میدهد
و در مقابل ش��رکتهای بیمهای چارهای ندارند جز
پذیرش این وضعیت که یا کند اس��ت یا همهجانبه
نیس��ت و خیلی از موارد در آن دیده نشده است .این
برنامه از استانداردهای دنیا فاصله زیادی دارد و ورود
این نرمافزارها میتواند سبب راهاندازی خیلی از کارها
بش��ود .همینطور میتوانیم از محصوالت بیمهای
جدید که در اروپا و آمریکا وجود دارد استفاده کنیم و
سازوکار آن را وارد فرهنگ بیمهای خود کنیم.
این کارش��ناس بیمه درخصوص مزیت خرید سهام
شرکتهای بیمهای از سوی سرمایهگذاران خارجی
اعالم کرد :قانون تأس��یس بیمه مرک��زی در رابطه
با ورود مؤسس��ات خارج��ی به ش��رکتهای بیمه
یکسری س��ازوکار قانونی تعریف کرده است که این
قوانین اگر رعایت شود خارجیها میتوانند در بازار
بیمه ایران حضور داش��ته باشند .براساس این قانون
شرکتهای خارجی میتوانند یا به صورت تأسیس
شعبه یا بهصورت یک س��هامدار در این بازار حضور
پیدا کنند .در حال حاضر ش��اید ورود یک ش��رکت
خارجی بهص��ورت مس��تقل در ب��ازار بیمه خیلی
مورد پسند ش��رکتهای بیمه قرار نگیرد ،زیرا برای
آنها یک رقیب جدی ایجاد میش��ود که اگر دس��ت
بازی هم داشته باشد به راحتی میتواند بازار را جذب
کند ،اما اگر به صورت سهامدار ورود کند میتواند با
خود تکنولوژی به روز این صنعت را وارد کند که در این
رابطه الزم است آییننامههای جدیدی تصویب شود،
زیرا قانون بیمه مرکزی متعلق به س��ال  1350است
و مسلما در این زمینه نیازمند آییننامههای جدید و
بهروزتری هستیم.
آقایی در مورد بیمه نامههای مشترک با شرکتهای
خارجی یادآور ش��د :سرمای ه شرکتهای بیمهای ما
به قدری نیس��ت که بتوانند پوششها و ریسکهای
ب��زرگ را جذب کنن��د ،به طور مثال ما در پوش��ش
بیمههای هواپیمایی و پاالیشگاهها نیازمند بیمههای
اتکایی هستیم و شکی در این مسئله وجود ندارد .مگر
سرمایه یک شرکت خصوصی چقدر است؟ اگر یک
هواپیما سقوط کند کل سرمایه شرکت بیمه از بین
خواهد رفت .بنابراین مجبور هستند با شرکتهای
بزرگ دنیا به ص��ورت اتکایی ق��رارداد ببندند ،این
میتواند دستاوردهای خوبی داشته باشد که یکسری
تجربیات را به کشور ما خواهد آورد و حداقل میتوانیم
از یکس��ری محصوالت بیمهای کپیبرداری کرده و
سپس آن را بومیسازی کنیم ،به این ترتیب نیازهای
بیمهای مردم ایران برطرف خواهد شد .در حال حاضر
پوشش و تنوع محصوالت بیمهای در ایران کم و فاقد
کیفیت است .خیلی از بیمهنامههای ما کیفیت خوبی
ندارن��د و به قدری بیمهنامهها اس��تثنائات دارند که
عمال خسارتی پرداخت نمیشود یا خیلی از نیازهای
جامعه در بیمه لحاظ نمیشود .با این روابط دوجانبه یا
سهجانبه به نظرم آینده خوبی میتوان برای بازار بیمه
یا حداقل مصرفکننده پیشبینی کرد.
این کارشناس بیمه با اشاره به اینکه اعتماد و استقبال
مردم از این نوع شراکت در صنعت بیمه قابل پیشبینی
است ،خاطر نشان کرد :اگر محصوالت جدید بیمهای
به بازار عرضه ش��ود که به واسطه آن نیاز افراد برطرف
شود ،مانند بیمههای کشورهای پیشرفته که در جایگاه
 8رتبهبندی قرار دارند ،میتوان روی استقبال زیاد مردم
سرمایهگذاریکرد .زیرا در حال حاضر رتبه ایرانبا ارفاق
در ردیف  2قرار گرفته اس��ت ،یعنی یک اختالف قابل
توجه که نش��ان میدهد چقدر از لحاظ زیرساختی با
کشورهای دیگر فاصله داریم .آقایی ورود سرمایهگذاران
خارجی به این صنعت را از دستاوردهای برجام دانست
و افزود :ما در پسابرجام منتظر بودیم که روابط مان از
لحاظ اقتصادی و تجارت جهانی با کش��ورهای دیگر
بهبود پیدا کند.

