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مقدمه

ر به ارتقاء سطح تولید داخلی، محور اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است که منج•

راهم همچنین باید فضا را برای سرمایه گذاری کشور ف. ارتقاء قدرت ملّی ایران خواهد شد

ین کرد که به دلیل مخاطرات فراوان و پوشش ندادن مناسب از سوی شرکت های بیمه، ا

.مهمّ امکان پذیر نخواهد بود



ه اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصادی است که در وضعیت حمله هم•

.جانبه اقتصادی دشمن که نظام اقتصادی را به خطر می اندازد، پدید می آید

مقاومتیاقتصاد 



مؤلفه های اقتصاد مقاومتی



اقتصاد مقاومتیچرایی 

ه و اقتصاد ایران طی سالهای اخیر شرایط ویژه و منحصر به فردی را تجربه کرد•

، کاریبیبروز . انتظار می رود این شرایط طی سال های آینده نیز ادامه داشته باشد

ویه، بیش از حد به درآمدهای نفتی، واردات بی روابستگی کاهش ارزش پول ملی، 

یران مهم ترین مشکالت و چالشهای اقتصاد اکاراز بودن فضای کسب و نامناسب 

.طی یك دهه اخیر بوده است



صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتیاهمیت 

رائهادرراخویشقدرتوتوانکهاستاینمالیموسسهمنزلهبهبیمه،صنعتوظیفه

ازیکی.دهدنشانجامعهاقتصادیگذاریسرمایهبنیهتقویتوسرمایهتشکیلتامین،

دردمولگذاریهایسرمایهافزایشکشوریكاقتصادیتوسعهورشدمهمواصلیعوامل

.داردوجودگذاریهاسرمایهواقتصادیتوسعهبینکهاستمستقیمیرابطهوجامعهآن

دیاقتصاواحدهایمدتمیانیامدتکوتاهاعتباراتکنندهتامینکهبانکهابرعالوه

قشنگذاریسرمایهومالیتامینمهممنبعیكمنزلهبهنیزبیمهشوندمیشناخته

.کندمیایفااقتصاددرمهمی



بین بیمه و رشد اقتصادیارتباط 

دارد و جامعه نقش دی قتصااتقویت بنیه در ست که امالی دی یك سو نهابیمه از•

ی و تولیدی فعالیتهاش مینه گسترن، زطمیناو امنیت د ایجاابا ، یگری دسواز

رت خساان طریق جبراب را از ضطرابیمه ی شرکتها. هم میکندافررا خدماتی 

.  هنددکاهش می



راه های تاثیرگذاری توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی 

بیمه باعث افزایش ثبات مالی می شود( الف

بیمه جانشین و تکمیل کننده ای برای برنامه های تأمین اجتماعی دولت است( ب

بیمه به تجهیز پس اندازها کمك می کند( ج

بیمه به کاهش خسارت کمك می کند( د



مقاومتی و شفافیت در صنعت بیمهاقتصاد 

و شفاف  سازی در شرکت های بیمه امری ضروری واجتناب ناپذیر است تا زمانی که دخل

ت در خرج این شرکت ها از ضریب شفافیت باالیی برخوردار نباشد، اتخاذ تصمیمات درس

.خواهد شدمواجه این صنعت با مشکل جدی 

اساسرب سازی نیاز به عزم جدی و جسارت مدیران شرکت های بیمه دارد تا صرفا شفاف 

.پاسخگویی به سهامداران اقدام کنندحرفه ای و مسئولیت  پذیری 



بیمهکمك های بخش 

خانوارهادر راستای اقتصاد مقاومتی به اقتصاد خرد کمك های صنعت بیمه: الف

راستای اجرای سیاست های اقتصاد در کمك های صنعت بیمه به اقتصاد کالن کشور : ب
مقاومتی

کمك های صنعت بیمه کشور به حوزه درمان در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی: ج



مقاومتی و صنعت بیمه در ایراناقتصاد 

عملیاتی صنعت بیمه در اجرای اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط برنامه 

.بیمه مرکزی تدوین شده است

از جمله این برنامه ها گسترش هدایت شده شبکه فروش و توسعه پوشش های بیمه ای 

.جدید و ایجاد شرکت های بیمه اتکایی جدید است



بیمه در جمع آوری پس اندازهای کوچك و توسعه نقش 
سرمایه گذاری

بیمه و به ویژه بیمه عمر موجب می شود که قسمتی از درآمد اشخاص به جای آنکه 

به فوریت مصرف شود، به صورت حق بیمه نزد موسسات بیمه تمرکز یابد و سپس 

برای سرمایه گذاری در رشته هایی که از لحاظ اقتصادی مطلوب است، مورد استفاده 

.قرار بگیرد



بیمه در باال بردن سطح اشتغالنقش 

شرکت های بیمه به طور مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد اشتغال و در 

اداره موسسات بیمه مستلزم وجود . نتیجه در اقتصاد ملی تاثیر می گذارند

بنابراین شرکت های بیمه به طور مستقیم . تعدادی کارکنان اداری است

.صدها نفر را مشغول کار می نمایند



بیمه در ایجاد اعتبارنقش 

قیم با اعتبار مالی هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی برای افراد طرف معامله، ارتباط مست•

شد و به میزان دارایی او دارد و این اعتبار تا زمانی برقرار است که دارایی شخصی باقی با

ار اشخاص دارایی اعتب. محض تلف شدن دارایی، اعتبار وابسته به آن نیز منتفی می گردد

. تا زمانی که دارایی های او پاسخگوی تعهداتش باشد، برقرار خواهد بود



بیمه محصوالت در فعالیت های کشاورزی نقش 

بدطشرایدرزیاناحتمالپوششکشاورزی،هایفعالیتدرمحصوالتبیمهنقش•

میشافزایاقتصادیفعالیتهایدرراگذاریسرمایهامنیتیعنی.استوهواییآب

درمهمیبسیارمانعکشاورزیفعالیتهایدرحتمیتعدموریسكوجود.دهد

.گرددمیتلقیکشاورزانتوسطگذاریسرمایهوجدیدتکنولوژیپذیرشبارابطه



بیمه از شرکت های دانش بنیانحمایت 

برای جبران ریسك های شرکت های دانش بنیان مدل حمایت بیمه ای از شرکت های•

این مدل هشت پوشش بیمه ای مورد نیاز شرکت های. دانش بنیان ارائه شده است 

.دانش بنیان را نشان می دهد



مدل حمایت بيمه ای از شركت های دانش بنيان

.



پیشنهاداتنتیجه گیری و 

به مدیریت  ط مربوت خدماه هنددئه ارابخش مالی ان صنعت بیمه به عنواری تأثیرگذبه توجه •

.ستدی اقتصااشد ربخش مالی بر اری ثرگذامینه در زمهم ت موضوعااز یکی که یسك ر

کت بخش ریش مشاافزاهمچنین و قابتی ی ریك فضاد یجازی و اسای آزادسیاستهاای جرا•

بخش بیمهدر خصوصی 

بیمه کیفیت سیستم قانونی د بهبو•

از تجربه ی سایر کشورها در زمینه تقویت اقتصاد با استفاده از صنعت بیمهاستفاده •

مالی هوشمند از سوی مقام های مالی نظارتینظارت •



پیشنهادات

جریان انداختن سرمایه هایشان در جهت حمایت و توسعه ی کارآفرینی و بهبود فضایبه •

کسب وکار و تولید

شرکت های بیمه در  مورد توانگری مالیتوجه •

بیمه کشاورزی در راستای توسعه بیمه کشاورزیگسترش •

منابع انسانی با توجه به جایگاه آن در رشد و توسعه ی پایدارآموزش •

بیمه ای از شرکت های دانش بنیانحمایت •



شما بزرگواراناز توجه سپاس 


