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      شگفتارپی

. یک صنعت بیمه خوب و توسعه یافته سبب بیمه یکی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور است

بینی نشده، امنیت خاطر را شود، زیرا در صورت بروز حوادث پیشتقویت ریسک پذیری در اقتصاد آن کشور می

کند. بررسی و آنها را حمایت میدهد. همچنین در صورت وارد آمدن خسارت بر جان و مال افراد، افزایش می

مطالعه بازار بیمه هر کشور ضمن فراهم آوردن امکان شناخت نقاط قوت و ضعف آن صنعت، این امکان را فراهم 

مند شویم. های صنعت بیمه کشور مذکور در راستای ارتقاء و بهبود صنعت بیمه ایران بهرهآورد که از فرصتمی

ای پژوهشکده، تهیه مجموعه گزارشاتی های بیمهاهداف مذکور میز مطالعه نظامدر این راستا و به منظور تحقق 

ای در کشورهای منتخب در دستور کار خود قرار داده است. سومین های بیمهرا به منظور بررسی ساختار نظام

 شماره از سری گزارشات مذکور به بررسی بازار بیمه کشور چین اختصاص یافته است. 

گذاری در صنعت بیمه است. با توجه به ترین مناطق در بازارهای نوظهور برای سرمایهی از جذاباقتصاد چین یک

های رشد بالایی ، بیمه از پتانسیلچینمطلوب ضریب نفوذ بیمه در  ابعاد خاص این صنعت و سطح نسبتاً

در حال توسعه با جمعیت های بالای صنعت بیمه چین به عنوان یک کشور برخوردار است. لذا با توجه به قابلیت

بسیار بالا در کنار روابط سیاسی مناسب با ایران، در این گزارش تلاش شده است تا با مطالعه و بررسی صنعت 

 رتقاءبیمه چین ضمن آشنایی و شناخت نسبت به نظام بیمه در این کشور بتوان از نقاط قوت آن در راستای ا

 ای ایران بهره جست. ساختار بیمه

 کنم.بردال، خانم نورانی و آقای دکتر سوری به خاطر تهیه این سلسله گزارشات تشکر می از خانم

 

 

 

 کردبچه حمید                                                                            

 رئیس پژوهشکده بیمه
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 خلاصه مدیریتی

پیشرو در بازار سرمایه است، بیمه به عنوان یکی از های صنعت بیمه در اقتصاد کنونی جهان یکی از بخش

ابزارهای کارای مدیریت ریسک از طریق تأمین امنیت و آرامش خاطر از یک سو سبب گسترش رفاه اجتماعی 

گذاری شده و در پی آن تولید با سرعت بیشتری رشد نموده و اقتصاد گردیده و از سوی دیگر باعث رشد سرمایه

ای است که ضمن جبران ردار خواهد بود، لذا تاریخچه این صنعت بیانگر خدمات ارزندهاز رونق بهتری برخو

 های اقتصادی و اجتماعی گردیده است.های اقتصادی، موجب ایجاد امنیت و اطمینان در فعالیتزیان

ین به های مختلف جهان است، چای در کشورهای بیمهدر این گزارش که یکی از مجموعه گزارشات بررسی نظام

ای مناسب و رو به رشد، مورد بررسی قرار گرفته است. این کشور از جمله عنوان کشوری با ساختار بیمه

گذاری کرد و تا به ای خود را بنیانهای بیمهکشورهایی است که با آغاز حرکت به سمت صنعتی شدن، نظام

این گزارش که با رویکرد تحلیل  است.های مختلف طی نموده امروز نیز مسیر رو به رشد و تکامل را در بخش

های جهانی وضعیت صنعت بیمه چین تهیه شده است، به بررسی جایگاه عملکردی این صنعت طبق شاخص

پردازد. از آنجا که بررسی ساختار بیمه در هر کشور در ابتدا مستلزم بررسی ساختار اقتصادی در آن کشور می

. این است ترین اقتصاد بزرگ دنیاپرسرعتچین  شد.ی چین بررسی است، در این گزارش ابتدا ساختار اقتصاد

تولید ناخالص داخلی چین  رشد را تجربه کرده است ٪01سال گذشته به طور میانگین سالانه  31در طول  رکشو

درصدی خود نسبت به سال قبل از  33/5تریلیون دلار رسیده و با رشد حدود  003301به رقم  9102در سال 

نسبت  9191ص داخلی سال آن سبب شده این کشور گام محکمی در راستای هدف دو برابر نمودن تولید ناخال

وجود جایگاه مناسب  بردارد و به عنوان یکی از قدرتمند ترین اقتصادهای جهان شناخته شود. 9101به سال 

اقتصادی چین و روند رو به رشد آن، نقش مهمی در رشد و توسعه صنعت بیمه در این کشور داشته است. پس 

ای در این کشور پرداخته و در مرحله رسی نظام بیمهاز بررسی ساختار اقتصادی چین در دومین گام به بر

معادل  9103نخست از این بررسی تاریخچه بیمه در چین مطالعه شد. سهم چین در بازار جهانی بیمه طی سال 

درصد بوده است. در گام بعدی جایگاه جهانی صنعت بیمه چین مورد بررسی قرار گرفت. چین از نظر  2/0

بیمه تولیدی جهان پس از امریکا در درصدی از کل حق 30/2با سهم  9102ال بیمه تولیدی کل در سحق

 جایگاه دوم جهان چین قرار دارد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_(%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84)
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باشد، از آنجا که بررسی صنعت بیمه در هر کشور مستلزم بررسی عواملی است که معرف عملکرد آن صنعت می

های زندگی و غیر بررسی بازار بیمه هایی از قبیل ضریب نفوذ و تراکم بیمه،لذا در ادامه به بررسی شاخص

های بیمه ثبت شده در چین پرداختیم که نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته به شرح زیر زندگی، شرکت

پس از آن نیز مواردی چون نهادهای صنعت، قوانین و مقررات، تحول دیجیتال و ... مورد بررسی قرار  است.

 اند.گرفته

 بررسی عملکرد 

 

های نشان دهنده سطح ترین شاخصهای ضریب نفوذ و تراکم بیمه به عنوان یکی از اصلیشاخص  -

توسعه یافتگی، بیانگر مسیر رو به رشد این کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان است. این وضعیت 

ود مقدار کشور اول جهان از نظر ضریب نفوذ بیمه قرار گیرد. اما با این وج 91سبب شده چین در بین 

بیمه تولیدی آن در مقایسه با این شاخص علیرغم جایگاه نسبتا مناسب اقتصادی و بالا بودن سهم حق

ترین علت این رخداد پایین بودن سطح تر است، که اصلیکل کشورهای دنیا، از متوسط جهانی پایین

 ری است.گذاانداز و سرمایهای به عنوان ابزاری برای پستقاضا برای محصولات بیمه

تر توسط های زندگی در بین مردم چین و ارائه خدمات بهتر و نوآورانهبا توجه به اهمیت و جایگاه بیمه -

های بیمه زندگی، این شاخص از ابعاد مختلف توانسته مسیر رو به رشدی را طی کند.درآمد شرکت

ای بوده است به گونهبا رشد سریعی همراه  9109-9191های زندگی از سال حاصل از حق بیمه، بیمه

 9191میلیارد یوان در سال  9/9323به  9109میلیارد یوان در سال  30/321بیمه که درآمد حق

درصدی در این شاخص طی این دوره است. در این بین  012رسیده است و این مساله حاکی از رشد 

درصد و سهم  03/2های زندگی چین معادل های بیمه زندگی داخلی از بازار بیمهسهم شرکت

بیمه تولیدی زندگی، ضریب نفوذ درصد است. پس از بررسی شاخص حق 38/1های بیمه خارجی شرکت

های نشان دهنده توسعه یافتگی، در چین بررسی شد. های زندگی به عنوان یکی از شاخصو تراکم بیمه

شته و علارغم ساله اخیر روندی نوسانی دا 05های زندگی چین طی دوره شاخص ضریب نفوذ بیمه

های زندگی در این کشور اما این شاخص همچنان از متوسط جهانی شرایط نسبتا مناسب بازار بیمه

همواره روندی رو  9102تا  9110های تر بوده است. اما شاخص تراکم بیمه در چین در فاصله سالپایین

 رسیده است.  9102در سال دلار  931به  9110دلار در سال  3/98ای که از به رشد داشته به گونه
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ترین بازارهای بیمه در جهان است که طی های غیر زندگی در چین یکی از توسعه یافتهبخش بیمه -

بیمه در جایگاه های اخیر مسیر رو به رشد خود را به سرعت طی کرده و از نظر درآمد حاصل از حقسال

های اتومبیل با سهم صنعت بیمه چین، بیمهدوم جهان بعد از ایالات متحده قرار دارد. در این بخش از 

درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. عوامل مختلفی بر رشد در این بازار موثر بود،  12

های های مرتبط با بیمه مانند صنعت خودرو و مراقبتترین آنها شامل افزایش تقاضا برای بخشکه عمده

 بهداشتی است.

 

 ننهادهای صنعت بیمه چی 

ها در این کشور صورت گرفته که به جز نهاد ناظر، متناسب با شرایط صنعت بیمه کشور چین، برخی نهادسازی

 باشند:شامل چندین انجمن صنعتی و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی می

تر ، جهت هماهنگ9103بود که از سال « گذاری بیمه چینکمیسیون قانون»: نهاد ناظر بیمه چین نهاد ناظر

های فینتکی در این کشور، نهاد ناظر بانک و بیمه ادغام شدند و تحت حاکمیت واحد کمیسیون شدن پیشرفت

 گذاری بانک و بیمه چین قرار گرفتند.قانون

 باشد.: شامل انجمن همکاری مالی آسیا، انجمن بیمه چین، انجمن بیمه زندگی چین میهای صنعتانجمن

نهاد شامل جامعه بیمه چین، مرکز تحقیقات بیمه و تامین اجتماعی چین  : ایننهادهای آموزشی و تحقیقاتی

 باشد.)دانشگاه فودان(، مرکز تحقیقات بیمه و تامین اجتماعی چین )دانشگاه پکینگ( می

: یک صندوق کمک مالی برای ریسک صنعت است و طبق قانون بیمه جمهوری صندوق تضمین بیمه چین

ها، جعبه شنی مقررات و نهادهای موارد ذکر شده در بالا برخی شتابدهنده خلق چین تاسیس شده است. به جز

 ها اشاره شده است(. اند )که در بخش مربوطه به آنمرتبط با تحول دیجیتال هم در این کشور تاسیس شده

 ای در چینقوانین مقررات بیمه 

ن کشور نسبتا جوان و رو به تکامل ای در ایبه دلیل شرایط و تحولات سیاسی کشور چین، نظام مقررات بیمه

تصویب شد، چندین مرتبه مورد بازبینی قرار گرفته است. آخرین  0225است. قانون بیمه چین که در سال 
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زدایی و نوآوری در بیمه صورت گرفته و متمرکز بر مقررات 9105و  9100های اصلاح قانون بیمه چین، در سال

 گران است.و نیز مدیریت دارایی بیمه

ای در چین شامل مقررات تاسیس شرکت، مقررات تاسیس شرکت بیمه خارجی و قانون مهمترین قوانین بیمه

 باشد.های بیمه میتوانگری شرکت

های قانون بیمه چین، تنظیم مقررات مربوط به تاسیس ترین بخش: یکی از مهممقررات تاسیس شرکت

سنجی، برنامه اران، اسانامه، حداقل سرمایه، مطالعه امکانشرکت بیمه است که در آن برای مواردی مانند سهامد

 وکار و.. . شرایطی تعیین شده است.تاسیس، طرح کسب

های شرکت، لزوم : در مقررات مربوطه، درباره مواردی مانند داراییمقررات تاسیس شرکت بیمه خارجی

 ناظر کشور مبدا و.. . شرایطی بیان شده است.رعایت استانداردهای توانگری کشور مبدا، لزوم اعلام موافقت نهاد 

کند. می 9: این مقررات در چین دارای چارچوبی سه رکنی است که آن را مشابه توانگری مقررات توانگری

رکن یک، الزامات کمّی در قالب الزامات حداقل سرمایه مبتنی بر ریسک را برای بیمه، بازار و ریسک اعتباری 

کند. هدف رکن ها و حاکمیت بیشتری را دخیل مینگر است و ریسکارای دو مفهوم کلکند. رکن دو، دبیان می

های بیمه برای آزمون کفایت سرمایه دهی بازار بیمه با ارتقای افشاگری و گشودن شرکتسوم هم خودنظم

 بندی و عموم مردم است.های رتبهگذار، آژانستوسط سرمایه

، نسبت توانگری جامع، حداقل %51شامل نسبت اساسی توانگری، حداقل های توانگری هم در این قانون شاخص

 هستند. Bگذاری ریسک یکپارچه حداقل و نرخ 011%

های بیمه در چین، به پنج دسته گذاری شرکتهای سرمایه: داراییهای بیمهگذاری شرکتمقررات سرمایه

های سهام، املاک و مستغلات و های با درآمد ثابت، داراییهای نقد، داراییشوند که شامل داراییاصلی تقسیم می

های ممنوع باشند. برخی روشهای قانونی مشخصی میهای مالی هستند و هر یک مشمول نسبتسایر دارایی

 اند. گذاری هم در این قانون مشخص شدهسرمایه

ماده در پنج بخش است، از جمله قواعد  33وکار بیمه اینترنتی شامل : قواعد کسبمقررات بیمه اینترنتی

 وکار، نظارت و مقررات و قواعد مکمل.وکار، قواعد خاص کسبعمومی، قواعد پایه کسب
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های کارگزاری و موسسات های نمایندگی بیمه، شرکتکت: این مقررات برای شرهای بیمهمقررات واسطه

اند. به علاوه، اخیرا به منظور ارتقا و هماهنگی و ها را مشخص کردهاند و الزامات آنارزیابی خسارت تنظیم شده

گری بیمه، به های بیمه و عمق بخشیدن به اصلاح بازار واسطهایجاد چارچوبی همسان برای نظارت بر واسطه

سمی قواعد نمایندگان بیمه )شامل نمایندگان شرکتی، نمایندگان فرعی و نمایندگان فردی بیمه( صورت ر

 منتشر شده است.

 تحول دیجیتال صنعت بیمه چین 

و کسب رتبه دوم در تحول دیجیتال صنعت بیمه پس از تحول دیجیتال رشد بسیار زیاد کشور چین در زمینه 

های اطلاعاتی و ارتباطی و انعطاف نهاد های کلان دولت چین در فناوریگذاریآمریکا، بیشتر ناشی از سرمایه

ناظر برای رفع موانع قانونی بوده است. اقداماتی که در این راستا انجام شده تغییر نهاد ناظر و ادغام نهادهای ناظر 

 بط بوده است.های حوزه فینتک و اصلاح و تصویب بسیاری از مقررات مرتبانک و بیمه جهت هماهنگی نوآوری

های اینشورتکی متعلق به بخش بازاریابی و در چین هم مانند سایر کشورهای جهان، بیشترین حجم فعالیت

که شود. ضمن اینهایی نظیر زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی هم استفاده میفروش است و در کنار آن از فناوری

های مهم اینشورتکی شکل گرفته است. شرکتوکاری هم در صنعت بیمه این کشور های کسبچند اکوسیستم

بابا و تنسنت و های تجارت الکترونیک این کشور مانند علیآن هستند و البته غولآن و پینگچین شامل ژونگ

 اند.ای شدههای بیمهبیدو هم وارد فعالیت

توان به از آن جمله میهایی هم در صنعت بیمه چین اتفاق افتاده است که در راستای تحول دیجیتال، نهادسازی

 شده( اشاره کرد.ها و جعبه شنی مقررات )محیط آزمون کنترلهای تحقیقاتی، شتابدهندهمراکز رشد، آزمایشگاه

به بررسی آثار شیوع این ویروس بر  02در بخش پایانی از این گزارش با توجه به شیوع جهانی بیماری کووید 

چین  ن آثار مخربی که بر اقتصاد و در راستای آن بر صنعت بیمهضم پاندمیصنعت بیمه چین پرداختیم. این 

های فروش غیر حضوری در داشته است، توانسته باعث تغییر در فرایند فروش بیمه و گسترش استفاده از شیوه

های های بالای پزشکی که شیوع این ویروس برای اشخاص فاقد پوششچین شود. همچنین با توجه به هزینه

ای جامعه چین را به ویژه در های کلی بیمهگیری پوششرود این همهاسب به همراه داشت. انتظار میای منبیمه

 بخش درمان افزایش دهد.
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 مقدمه 

در هر کشور است. این اقتصادی  مهم هاییکی از نهاد، توسعه یافتگیهای صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص

نماید، از این رو شناخت و های اقتصادی، از گسترش و توسعه عملکرد آنها حمایت مینهاد با پوشش دادن ریسک

های این صنعت در کشور مطالعه صنعت بیمه در هر کشور یکی از راهکارهایی است که ضمن آشنایی با ویژگی

 ای، مورد استفاده قرار گیرد. تواند به عنوان ابزاری برای اصلاح ساختار نظام بیمهورد مطالعه میم

ای در کشورهای مختلف جهان است، کشور های بیمهدر این گزارش که یکی از سلسله گزارشات بررسی نظام

عت بیمه هر کشور، بررسی شرایط گیرد. از آنجا که اولین گام در راستای شناخت صنمی چین مورد مطالعه قرار

پردازیم، چرا باشد، لذا در اولین مرحله از این مطالعه به بررسی ساختار اقتصادی چین میاقتصادی آن کشور می

ای آن کشور خواهد داشت. های نهادی هر کشور تاثیر مستقیم بر ساختار بیمهکه متغیرهای اقتصادی و شاخص

باشد و در گزارشات س عواملی که معرف عملکرد تخصصی آن صنعت میاز طرفی بررسی صنعت بیمه براسا

شود، ملاک بررسی در صنعت و شاخص موفقیت آن خواهد بود، لذا در بخش سالانه عملیاتی به آن اشاره می

ای از قبیل ضریب نفوذ بیمه، تراکم بیمه، های موثر بیمهبعدی به بررسیب بازار بیمه چین از بعد شاخص

های اتکایی اجباری، معرفی های زندگی و غیر زندگی، بررسی بازار بیمهثبت شده، بررسی بازار بیمهگران یمه

های فعال در بازار بیمه، فرایند آموزش ای و وظایف و اختیارات آن، بررسی توانگری مالی شرکتنهاد ناظر بیمه

چین پرداختیم. در بخش پایانی این های بیمه در صنعت بیمه و بررسی جایگاه تحقیق و توسعه در بین شرکت

کرونا بر اقتصاد جهانی و  پاندمیگزارش با توجه به شرایط خاص کنونی دنیا و تاثیری که شیوع و گسترش 

بر بازار بیمه چین  پاندمیصنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین اجزا اقتصاد داشته است در نهایت تاثیر این 

مورد بررسی قرار گرفت. امید است این مطالب بتواند در راستای آشنایی با صنعت بیمه کشورهای مختلف جهان 

 برداری از تجربیات آنها موثر باشد. و بهره

 ساختار جغرافیایی و اجتماعی چین -1

 231 مساحتچین با  باشد.می آسیای شرقیدر واقع  کشوری مستقل، چین با نام رسمی جمهوری خلق چین

های آسیای شرقی را اشغال تقریباً کل خشکی باشد ومی ر پهناور جهانچهارمین کشو کیلومتر مربعمیلیون 

 هایاستپانداز طبیعی متنوعی دارد، از چشم . این کشوردهدمی کرده و یک چهاردهم سطح زمین را پوشش

ِ  روسیه  سیبریو خشک شمالی نزدیک به مغولستان  در ناحیه مکانتکلهو  گبیچون  هاییبیابانو  جنگلی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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مناطق  .میانمارهای مرطوب جنوبی نزدیک به ویتنام، لائوس و های زیرگرمسیری در سرزمینگرفته تا جنگل

ترسیم  آسیای میانهمرز طبیعی آن را با هند و  ن شانتیاو  هیمالیاهای کوهغربی کشور ناهموار است و رشته

متر در جنوب کیلو 003511ارتفاع است و با ساحلی به طول کنند. در مقابل، نواحی شرقی این کشور کممی

شبه ، تایواناست که در سوی دیگرش  همسایه دریای چین شرقیو در شرق با  دریای جنوبی چینشرقی با 

، روسیهبا  شمالاز مرز مشترک دارد. این کشور کشور  00چین با  ..اندقرار گرفته اقیانوس آرامو  ژاپن، جزیره کره

 جنوبو از  پاکستانو  افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستانبا  غرب، از کره شمالیبا  شرق، از قزاقستانو  مغولستان

پرشمارترین باشد و از می ماندارینچین،  زبان رسمیهمسایه است ؛ ویتنامو  لائوس، میانمار، نبوتا، نپال، هندبا 

های جهان ترین زبانو یکی از سخت های رسمی سازمان ملل متحدزبان شود و جزءمی محسوب جهان هایزبان

میلیارد نفر  0،003،320،3350بیش از  جمعیتبا این کشور  .است )元 (یوانچین  واحد پول .است

است دنیا  دومین واردکنندهو  بزرگترین صادرکنندهچین اکنون همباشد. می ترین کشور جهانپرجمعیت

  .را در اختیار دارد تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد بزرگ جهان بر پایه همچنین این کشور

 چین  ساختار اقتصادی -2

های اقتصادی دولتی است که تا حد زیادی مبتنی بر سازمان مختلط اقتصاد بازار سوسیالیستیاقتصاد چین یک 

های دولتی یک جزء جدانشدنی از حاکمیت سیاسی و اقتصادی چین هستند. بخش دولتی بیش از . بنگاهاست

(. اما این در حالی finchina, 2019به خود اختصاص داده است) 9102رصد از سرمایه بازار چین را در سال د 11

درصد کاهش یافته اما هنوز هم به عنوان یک عنصر اساسی سازنده  01است که سهم آنها در تولید ملی به سطح 

 اصلاحات اقتصادی 0283سال ین از دولت چ(. world economic forum, 2020شوند)می اقتصاد در نظر گرفته

دومین اقتصاد بزرگ جهان  تولید ناخالص داخلینظر از  9102اقتصاد چین در سال  ه است.را آغاز نمود خود

تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت ر نخست از نظ توانست رتبه 9108و در در سال  ( IMF, 2020)بود

است به این شکل که  ترین اقتصاد بزرگ دنیاپرسرعتچین .وردکشورهای دنیا به دست آ را در میان همه خرید

(. به world bank, 2018).رشد را تجربه کرده است ٪01لانه سال گذشته به طور میانگین سا 31در طول 

و از نظر  52چین از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی در جایگاه  9191در سال  المللی پولبینصندوق  گزارش

به  9102(. تولید ناخالص داخلی چین در سال IMF, 2020دنیا قرار دارد ) 83تولید ناخالص داخلی در جایگاه 

از آن سبب شده این  درصدی خود نسبت به سال قبل 33/5تریلیون دلار رسیده و با رشد حدود  003301رقم 
                                                           
1.worldometer(update may 2021) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%BE%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%BE%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_(%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=53&pr.y=8&sy=2017&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=924&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a=
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_(%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_(%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_(%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_(%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84
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 9101نسبت به سال  9191کشور گام محکمی در راستای هدف دو برابر نمودن تولید ناخالص داخلی سال 

 030بردارد. این مسئله بخش مهمی از هدف چین در راستای ایجاد یک جامعه مرفه از هر لحاظ برای جمعیت 

 01ر بورس شانگهای، هنگ کنگ و شنژن جزء سه بازا9191(. در سال Xinhua, 2020باشد)می میلیاردی آن

بازار بورس برتر دنیا قرار گرفتند. این سه بازار هم از نظر سرمایه بازار و هم از نظر حجم تجارت جزء بزرگترین 

تریلیون دلار است که  93به ارزش تخمینی  منابع طبیعیچین دارای  .(Statista, 2021شوند)می بازارها محسوب

چین بزرگترین کشور  (.worldatlas, 2020) دهندتشکیل می عنصرهای خاکی کمیابو  سنگزغالآن را  21٪

چین به عضویت سازمان  9110ای دارد. در سال و در تجارت بین الملل نقش برجستهتجاری در جهان است 

این کشور همچنین با چندین کشور از جمله آسه آن، استرالیا، نیوزیلند،  .(WTO, 2015) تجارت جهانی درآمد

همچنین چین بیشترین دارایی بخش بانکی به پاکستان، کره جنوبی و سوئیس موافقت نامه تجارت آزاد دارد، 

 (Xinhua, 2020) تریلیون سپرده را در اختیار دارد 98٫32تریلیون یوآن( و  913٫81تریلیون دلار ) 01ارزش 

گذار مستقیم خارجی در یازدهمین کشور سرمایهو  گذاری خارجیسرمایهاین کشور چهارمین مرکز جذب 

  شود.می محسوب کشورهای دیگر

 ٪00و کارمندان و بازرگانان  ٪92 صنعتگران، کشاورزندمردم چین  ٪98حدود  9103 سال هایبر پایه داده

توانسته با رشد و توسعه اقتصادی خود دهند. چین را تشکیل می خدماتفعال این کشور در بخش  نیروی کار

به طور  9102تا  9109که از سال  ایگونهبالای آن بکشد به  سرعت به هستند را به خط فقرافرادی که زیر 

تعداد افرادی که در چین زیر  9103را از خط فقر خارج کرده است. در سال نفر میلیون  8/03ن سالانه میانگی

از جمعیت این کشور بوده است. دولت چین قصد  ٪8/0میلیون نفر بوده که معادل  1/01اند معادل خط فقر بوده

شیوع همه گیری کرونا و رکود ناشی از که البته با  (CGTN, 2020)کن سازد فقر را ریشه 9191داشته تا پایان 

 آن این کار دشوارتر خواهد بود.

و پتروشیمی،  نفت، ماشین آلات، زغال سنگ، استیلو  آهنصنایع اصلی چین بسیار گسترده و شامل محصولات 

، جو، ارزن، چای، بادام زمینی، ذرت، سیب زمینی، گندم، برنج .و لوازم الکترونیکی است کفش، اسباب بازی

، کفش، پوشاکصلی کشاورزی هستند. صادرات عمده چین ماشین آلات، های افراورده خوکو  ماهی، کتان

و واردات آن ماشین آلات، مواد شیمیایی، آهن و استیل و سوخت  مواد شیمیاییاسباب بازی، سوخت معدنی، 

  .معدنی است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_(%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_(%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%81%D9%82%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%81%D9%82%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%81%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%81%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_(%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_(%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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توان می 0در مجموع و بر مبنای گزارشات منتشر شده توسط بانک جهانی و آمار انتشار یافته در جدول شماره 

. باشدمی این کشور با ثبات اقتصاد کلانمطلوب و محیط شرایطی وضعیت اقتصادی چین به این نتیجه رسید که 

با وجود افزایش میزان تولید ناخالص داخلی،  است بانک جهانی آمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کرده

برسد هنوز  کشورهای توسعه یافتهنرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکه چین به سطح 

 (.world bank, 2020)راه زیادی را باید طی کند

 های اقتصادی چینمهمترین شاخص -1جدول 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 متغیرها

GDP )1664232 1472284 1434060 1384190 1226532 1122708 1111353 )دلار آمریکا 

تورم)متوسط قیمت مصرف 

 کننده(
100 102.003 103.592 105.772 108.843 111.444 112.768 

حجم واردات کالا و 

 خدمات)درصد تغییرات(
033/1- 333/0 103/8 181/1 908/3- 505/0- 299/1 

حجم صادرات کالا و 

 خدمات)درصد تغییرات(
051/9- 182/1 293/8 89/3 88/1 13/9 212/1 

 10/3 3/3 19/3 3/3 2/3 19/0 15/0 بیکاری نرخ

Source: IMF2021 

 وضعیت صنعت بیمه در جهان -3

و  9191تحولات صنعت بیمه جهان در سال مبنی بر ری )گزارش سیگما( بر اساس جدیدترین گزارش سوئیس

بیمه تولیدی ، حق02-و تا قبل از شیوع کووید 9102در سال ، برای این صنعت 02-دپیامدهای پاندمی کووی

 3/1هزار میلیارد دلار گذشت و به نزدیک  1درصدی )با حذف اثر تورم( از  2/9صنعت بیمه در جهان با رشد 

سهم بازارهای  .درصد افزایش یافت 93/8هزار میلیارد دلار رسید. بدین ترتیب ضریب نفوذ جهانی بیمه به 

واحد درصد از سهم  3/2بود که 5/03هم بازارهای نوظهور درصد و س 5/30بیمه بالای پیشرفته از این مقدار حق

های تولیدی بازارهای پیشرفته از بازارهای نوظهور مربوط به صنعت بیمه چین است. در حالی که رشد حق بیمه

 2/0کاهش یافته ولی این شاخص در بازارهای نوظهور از  9102درصد در سال  0/9به  9103درصد سال  5/3

 .افزایش پیدا کرده است 9102درصد در سال  1/1به  9103سال  در درصد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
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درصد جهش یافته  2به  9102درصد بود، در سال  3/0برابر  9103بیمه تولیدی چین نیز که در سال رشد حق

های غیرزندگی در بازارهای پیشرفته و رشد مدیون رشد بیمه 9102بیمه تولیدی جهان در سال است. رشد حق

 .رزندگی در بازار بیمه چین استهای زندگی و غیبیمه

که  ،درصد شد3/01بیمه تولیدی جهان های زندگی از کل حقسهم بیمه 9102براساس گزارش سیگما، در سال 

های زندگی نسبت به روند بلندمدت خود است )لازم به ذکر است که سهم بیمه حاکی از کاهش قابل ملاحظه

درصد در نوسان بوده است(. بدین ترتیب ضریب نفوذ  15تا  55 های گذشته بینهای زندگی در سالسهم بیمه

های درصد رسید. ضریب نفوذ بیمه 35/3های غیرزندگی بود به سطح بالاتر از بیمه الباًهای زندگی که غبیمه

 .درصد افزایش یافت 33/3به  9102غیرزندگی در سال 

نسبتا ثابت باقی مانده است. اما این شاخص در سال گذشته  01ضریب نفوذ کل بیمه در بازارهای پیشرفته طی 

نیز این روند  9102که در سال است های غیرزندگی روند افزایشی داشتههای زندگی روند کاهشی و در بیمهبیمه

 .های درمان استرشد بیمه ،های غیرزندگیبرقرار بود. دلیل عمده افزایش ضریب نفوذ بیمه در بیمه

برای صنعت بیمه اختصاص  02ید وارش امسال خود را به پیامدهای پاندمی کوری بخش زیادی از گزسوئیس

وقوع شدیدترین رکود اقتصادی بعد از دهه  ، به علتریسوئیس های انجام شده توسطبرآوردطبق داده است. 

های بخصوص در بیمه ،تقاضا برای بیمه 9191در سال به احتمال زیاد ، 02-در پی شیوع بیماری کووید 0231

درصد و در  1های زندگی با حذف اثر تورم حدود زندگی با افت شدیدی مواجه خواهد شد. کاهش تقاضا در بیمه

 .شوددرصد برآورد می 0/1های غیرزندگی بیمه

 در یزندگ رشته یدیتول مهیبحق در کاهش درصد 5/0 سبب 02-دیکوو بحران یرسیسوئ برآورد به بنا

درصد انقباض در کل صنعت بیمه جهان است. دلیل این  5/0که اثر آن خواهد شد  9190و  9191های سال

های زندگی به جهت افزایش بیکاری و کاهش اندازی بیمههای زندگی، کاهش بخش پسافت در بیمه

های مربوط به اتومبیل، تجارت، مسافرت و های غیرزندگی نیز بیشترین آسیب به رشتهدرآمدهاست. در بیمه

 .های اشخاص آسیب کمتری خواهند دیدخورد و بیمهها خواهد بنگاه

به  9190ها در طول سال رود که صنعت بیمه بتواند از عهده این مشکل برآید و حق بیمهبه طور کلی انتظار می

که بخوبی از عهده پاندمی  کرد خواهد کمک بیمه صنعت به سرمایه بالا .بازگردد 01 کووید بحران از قبل سطوح
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شود که رشته اموال و بینی میبرآید و شوک درآمدی ناشی از این بیماری را هضم کند. پیش 02-کووید

 .مسئولیت و صنعت بیمه چین نقش مهمی در این بازگشت به وضعیت قبل ایفا کنند

های جامعه اخیر آگاهی گیری کرونادر کنار مشکلات سلامتی ناشی از همهاز سوی دیگر تجربه بحران اقتصادی 

های مختلف بیمه خواهد شد. ها را افزایش خواهد داد و این سبب افزایش تقاضا برای بیمه در رشتهه ریسکدربار

های عرضه جهانی جهت کاهش ها را نیز از قبیل بازسازی زنجیرهشیفت احتمالاً سایر پاردایم 02-شوک کووید

ها و مسئولیت ای پوشش ریسک دارائیای برهای بیمههای اختلال در فرآیندهای تجاری، ایجاد صندوقریسک

مهندسی و بیمه تضمین؛ شتاب خواهد بخشید. همچنین فشار برای تسریع در روندهای مربوط به دیجیتالی 

ای گری در زندگی شخصی و کاری و تحریک توسعه شتابان محصولات و خدمات بیمهشدن فرآیندهای بیمه

 .هد بودخوا 02-گیری کوویدجدید از دیگر پیامدهای همه

 بیمه تولیدیحق -2جدول 

 )%( سهم از کل رشد اسمی نسبت به سال قبل مقدار)میلیارد دلار( منطقه

 8/03 8/3 93851 قاره آمریکا

 8/98 2/3 03805 قاره آسیا و اقیانوسیه

 5/98 -0/0 03892 قاره اروپا و منطقه خاورمیانه

 0/0 -3/0 13 آفریقا قاره

 1/011 3/9 13923 کل

 
Source: Swiss Re Sigma no 4/2020 

 سرانه مهیبحق -3 جدول

 رشد اسمی نسبت به سال قبل مقدار)دلار( منطقه

 8/51 93893 قاره آمریکا

 5/9 008 قاره آسیا و اقیانوسیه

 -9/9 532 قاره اروپا و منطقه خاورمیانه

 -8/3 59 آفریقا قاره

 2/02 303 کل

Source: Swiss Re Sigma no 0/9191 
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 نفوذ بیضر -0 جدول

 رشد اسمی نسبت به سال قبل مقدار)درصد( منطقه

 0/3 8/2 قاره آمریکا

 -0/1 8/5 قاره آسیا و اقیانوسیه

 10/1 8/5 قاره اروپا و منطقه خاورمیانه

 -9/1 3/9 آفریقا قاره

 0/0 9/8 کل

Source: Swiss Re Sigma no 0/9191 

 

 بررسی بازار بیمه چین -0
 

 تاریخچه بیمه در چین -0-1

های موفقیت در تاریخ بیمه را به خود اختصاص داده است. بازار ترین و بزرگترین داستانچین یکی از شاخص

ترین و مهمترین بازارهای جهان است. های تاریخی، در حال حاضر یکی از جذاببیمه چین با گذر از فراز ونشیب

های مختلف جهت های خود را بین کشتیمیلاد اولین افرادی بودند که کالابازرگانان چینی درهزاره سوم قبل از 

کردند واین رویکرد آنان جزء اولین مفاهیم بیمه بود، اما چین، مانند بسیاری از می توزیع ریسک تقسیم

بیمه توسط بازرگانان خارجی با مفهوم مدرن  0311کشورهای دیگر منطقه آسیا و اقیانوس آرام در اوایل دهه 

 آشنا شد. 

ای را در راستای توسعه صنعت بیمه در چین ارائه دادند با های ارزندههای خارجی از آن زمان تا کنون کمکبیمه

های بخش بیمه داخلی این های اخیر مرهون دستاورداین حال موفقیت چین در صنعت بیمه به ویژه در سال

 کشور بود.

العاده سریعی داشته های اخیر رشد فوقتاسیس شد و طی سال 0311بازار بیمه داخلی چین در اواخر دهه 

 باشد.است. در حال حاضر بازار بیمه چین دومین بازار بزرگ بیمه جهان بعد از ایالات متحده می

ها و اقدام به بازسازی مجدد بازار بیمه خود نمود. به دنبال آزادسازی بازار بیمه و حمایت 0281چین در سال 

 بخش دولتی، بخش بیمه چین در یک بازار پر رونق و پر رقابت شکوفا شد.  هایتشویق
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اکنون صنعت بیمه در چین به عنوان یک ستون اصلی حمایت از اقتصاد، در رشد و توسعه اقتصادی نقش 

های اجتماعی و کاهش آثار مخرب بسزایی داشته و سبب پیشرفت در بخش صنعت و کشاورزی، زیر ساخت

های در حال ظهور در شده است. تاثیر فزاینده بلایای طبیعی وسالخوردگی جمعیت چین از ریسکبلایای طبیعی 

 این کشور است. 

فعالیت خود را آغاز نمود. این  0315بود که در سال  0اولین نهاد بیمه تاسیس شده در چین انجمن بیمه کانتون

داد و از همان ابتدا باعث رشد سریع میهای عضو انجمن را تحت پوشش قرار انجمن خطرات حمل ونقل شرکت

ها از جمله ژاپن گسترش دهد. کانتن سهام شرکت شده این شرکت توانست شبکه فعالیت خود را تا سایر کشور

های اتکایی فعالیت خود را گسترش داد. تا سوزی و بیمههای دریایی، آتشبا فعالیت در سایر بیمه 0391از سال 

در اختیار شرکت از جمله فونیکس را که مرکز آن در لندن است،  3ست نمایندگی توان این شرکت 0392سال 

 بگیرد.

کشور چین مانند کره و ژاپن دارای یک نظام سیاسی خود مختار بود و همین مسئله سبب شد که پذیرش بیمه 

الملل در حال ها در چین به کندی انجام شود. با این وجود به دلیل اقتصاد وتجارت بیننسبت به سایر کشور

های خارجی باز شد. در این سال و به واسطه به روی کشور 0309رشد چین، بازار بیمه این کشور پس از سال 

های تریاک که باعث گسترش روابط تجاری چین با سایر کشورها شد، بیمه معاهدات منعقد شد. بعد از جنگ

 بنادر آزاد چین فعالیت کند. کانتون به هنگ کنگ منتقل شد تا اولین شرکت بیمه فعال در

انجمن بیمه یانگ تسه را تاسیس کرد. این شرکت بیمه دریایی  0319شرکت بازرگانی آمریکایی راسل در سال 

در رودخانه یانگ تسه را تحت سلطه خود قرار داد وخیلی زود به لندن، نیویورک، سنگاپور و دیگر بنادر مهم 

 گسترش یافت.

سوزی مستقر در سواحل شرقی چین های دریایی و آتشبا گسترش بیمه 0311ز دهه ها به بیمه اتمایل چینی

ای شد اما در آن زمان همچنان افزایش یافت در این هنگام بیمه کانتون مجددا پیشگام فروش محصولات بیمه

اقل ها از اشکال سنتی )همچون توزیع کالاهای خود بین چندین کشتی( به منظور کنترل ریسک وبه حدچینی

ها به مزایای بیمه آگاه شدند وبه ویژه بازرگانان کردند با این وجود به زودی چینیمی رساندن خسارات استفاده

                                                           
1 .canton 
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خرد که مقادیر کالای جابجا شده توسط آنان بسیار اندک بود و قابلیت توزیع بین چندین کشتی را نداشتند؛ 

 تمایل پیدا کردند. های دریایی جزء اولین افرادی بودند که به سمت بیمه

گردد. شرکتی که به عنوان می باز 0با این حال آغاز صنعت بیمه داخلی چین به تاسیس شرکت بیمه دریایی رنه

توسط شرکت بیمه  0383تاسیس شد و در سال  0385زیر مجموعه شرکت ناوبری بازرگانان چینی در سال 

ها اولین با یکدیگر ادغام شدند. این 0331کت در سال توسعه یافت.البته این دو شر jeheدریایی و آتش سوزی 

 کردند. می بیمه گران خصوصی فعال در بازار بیمه چین بودند که زیر نظر رژیم پادشاهی چین فعالیت

شانگهای از طریق تلگرام به لندن متصل شد، این امر نشان دهنده اهمیت آن و سطح بالای  0380در سال 

در سال  .9ن بود و همین مساله سبب شد که شانگهای تبدیل به مرکز ملی چین شدتعاملات غرب در آن زما

پس از جنگ چین و ژاپن، شکست از ژاپن چین را شوکه کرد . این اتفاق سبب اصلاح ساختاری نظام  0325

شود که سبب توسعه بسیاری از پادشاهی چین شد. اصلاحات ساختاری نقطه عطفی در اقتصاد چین محسوب می

اغل از جمله بیمه شد. تغییرات ساختاری مذکور سبب سرعت گرفتن فرایند صنعتی شدن و رونق تجارت در مش

تغییرات  91های اولیه قرن چین شد. صنعت بیمه داخلی اولیه چین در همین شرایط متولد شد. در دهه

های ناد تجاری برای کالاهای تجارت چین اتفاق افتاد.به عنوان مثال : تصویب تدریجی اسای در شیوهگسترده

های تجاری و... همگی سبب آغاز دوران مدرنی برای تجارت چین شد ذخیره شده در انبار یا حمل شده و شیوه

 0231که در این بین، بیمه جایگاه مناسبی را به دست آورد، شانگهای در اوج شکوفایی خود در اواسط دهه 

داده بود. قبل از جنگ جهانی دوم ،شانگهای تبدیل به مرکزی بانک خارجی وچینی را در خود جای  039حدود، 

شرکت بیمه در  900حدود  0202ها تحول، در سال مالی و تجاری غالب در چین و خاور دور شد.علیرغم دهه

 این سال در(0بیمه گر خارجی بودند.  13بیمه گر چینی و  083شانگهای مشغول به کار بودند که از این بین 

را  چین های بیمه داخلی تأسیس شد و انحصار کل صنعت بیمه داخلیاز ادغام شرکت 9شرکت بیمه خلق چین

سوسیالیست نوین با  گران خارجی طی هفت سال بعد از کشور اخراج شدند و نظامدر دست گرفت. کلیه بیمه

بیمه به عنوان تجارتی غیر  زمان در آن ارائه بیمه تأمین اجتماعی برای همه )از تولد تا مرگ( ایجاد شد. هدف

های های بین المللی و بیمهگری به غیر از بیمهتمام عملیات بیمه و همین مساله سبب شدد. شمطرح  ضروری

خدمات  ارائهبه  در آن زمان چین صنعت بیمهمنحل شدند.  0253طی اجلاس مالی ملی ووهان در سال  اییهو

                                                           
1 .Renha 

2. People insurance company of china (PICC) 
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ای کوچک در بانک خلق چین، د و به ادارهداساختار  غییرکم این شرکت تها اکتفا نمود ولی کم به خارجیبیمه 

 نظام آزادسازیاصلاح و »سیاست  ،سال ادامه یافت، تا اینکه دنگ شیائوپینگ 90د. این وضعیت برای شتبدیل 

ر در دستور کابا هدف رشد اقتصادی  یمجموعه اصلاحات . در این راستامطرح کرد 0282را در سال « ایبیمه

اتفاق های تجاری، استخدام کارکنان جدید و توسعه بازار طی سه سال بعد . اصلاح ساختار شبکهدولت قرار گرفت

و بانک خلق چین  مجددا به دست آورداستقلال خود را  0239تا اینکه شرکت بیمه خلق چین در سال  افتاد

زبانی بانک خلق چین و با حضور مقامات یمصرفا به امر نظارت بر آن گمارده شد. اولین اجلاس ملی بیمه ، به 

 برگزار شد.  0282 سال دولتی مرتبط با صنعت بیمه در

ساله  91صنعت بیمه چین پس از توقف  .نددر چین بود حال حاضرتوسعه صنعت بیمه  دهنده این دو گام نشان

ز یک ارگان دولتی به ، شرکت بیمه خلق چین ا0230کار خود را از سر گرفت. در سال  0282تا  0253از سال 

. از آن سال به بعد صنعت بیمه چین به سرعت توسعه یافت و به یکی از سریعترین یک شرکت تخصصی تبدیل

که شانگهای شروع به احراز مجدد اعتبار خود به  0221صنایع موثر در رشد اقتصادی چین تبدیل شد. در سال 

در  0221چین مجددا تغییر کرد. بازار بورس در سال  المللی نمود، فضای بیمه درعنوان یک مرکز مالی بین

های زیر ساختی انجام شد. شانگهای به های بسیار زیادی جهت سرمایه گذاری در بخشچین افتتاح شد و هزینه

محل تولد صنعت بیمه چین شد و در صحنه رقابت بیمه  ،ترین شهر چینترین و توسعه یافتهعنوان پر جمعیت

بود که بازار  0202شانگهای اولین شهر پس از تاسیس جمهوری خلق چین در سال  0229حضور یافت. در سال 

های چند ملیتی در آن تاسیس شدند. تاسیس شرکت بیمه خود را به روی جهان باز کرد وتعداد زیادی شرکت

به  0229از سال گذاران خارجی در مناطق آزاد تجاری چین شد. رمایههای چند ملیتی سبب جذب س

 . یمه خارجی اجازه داده شد به بازار چین وارد شوندبهای شرکت

 سه مدرن گامیسنظام مؤخود را تغییر داد و با ایجاد  های مدیریت، شرکت بیمه خلق چین شیوه0221در سال 

 511شرکت از  89، 0221ای که در پایان سال رد، به گونهالمللی بردابین هایپیوستن به بازار راستایبزرگ در 

شرکت سرمایه گذاری مشترک در منطقه پودونگ )منطقه مالی وتجاری تازه توسعه یافته چین(مشغول به 

های فعالیت بودند. در این بین شانگهای تبدیل به یک مرکز بین المللی بیمه در چین، به ویژه در رشته

 ایی وباربری شده بود. ریونقل دحمل

های صادره در این منطقه بود. ارتباط با ل رشد بیمه های دریایی در شانگهای، معافیت مالیاتی بیمهیکی از دلای

شبکه بین المللی بیمه در سواحل شرقی چین از همان ابتدای توسعه با شبکه گسترده جهانی بسیار نزدیک بود 
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ای فقط منحصر به رشته های بیمهبه کار کردند. گسترش در فعالیت های چند ملیتی در چین شروعو شرکت

ترین و ماندگارترین سوزی نیز وجود داشت. یکی از معروفها مانند آتشبیمه دریایی نبود بلکه در سایر رشته

 در شانگهای توسط 0291آمریکایی بود که در سال -آسیایی بیمههای بیمه خارجی فعال در چین شرکت شرکت

 های صنعت بیمه چین تأسیس شد.از معروفترین شخصیت، 0ملیوس وندر استارکا

پس از  0231توان گفت صنعت بیمه چین با شروع اصلاحات و بازسازی اقتصادی این کشور در سال می در پایان

دهه گذشته صنعت بیمه این کشور از یک صنعت کاملا بسته به یک  0سال رکود دوباره احیا شد و طی  91

 شود، تبدیل شد. خته میصنعت بزرگ و بالقوه که به عنوان یکی از برترین بازارهای بیمه جهان شنا

 جایگاه جهانی صنعت بیمه چین -0-2

چرا که در صورت . استآن کشور  یاقتصاد توسعهدر هر کشور ابزاری بسیار مهم در راستای رشد و  مهیب صنعت

 حادثه کی بروز صورت در در چنین کشوری کند،می تیتقو اقتصاد در را یریپذسکیر بخش رشد مناسب این

 و از جان و مال افراد در مقابل حادثه. شودمی خاطر تیامن، وجود بیمه باعث فراهم آمدن نشده ینیبشیپ

 و است آنها بلندمدت هیسرما دهنده نشان مهیبهای شرکت تیریمد تحتهای ییدارا که آنجا از. کندمی تیحما

ها رساختیز توسعه سبب مههای بیتوسط شرکت مدت بلندهای پروژه در ی صورت گرفتهگذارهیسرما نیهمچن

 ای برخوردار است. شود لذا صنعت بیمه در تمام دنیا از جایگاه ویژهدر این کشورها می

 یهاتیفعال کشوراین  در مهیب شرکت نیچند. است کرده رشد کشور نیا اقتصاد همراه به چین در مهیب صنعت

اند. در این قسمت تلاش خواهیم کرد تا با دادهی گسترش خصوص بخش در هم و یدولت بخش در هم را خود

 ارائه اطلاعاتی پیرامون صنعت بیمه در چین جایگاه جهانی این صنعت را مورد بررسی قرار دهیم.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 .Cornelius vander star 
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 بازار برتر بیمه دنیا 15بیمه تولیدی رتبه بندی حق-5جدول 

 

Source: Swiss Re Sigma no 4/2020 

های صورت گرفته و نتایج بدست آمده از گزارش سالانه سیگما، با توجه به رشد و توسعه سریع طبق بررسی

بیمه جهانی به سرعت افزایش پیدا کند شود سهم چین از حقمی صنعت بیمه درکشورهای آسیایی، پیش بینی

مشاهده  5ر که در جدول شماره درصد سطح جهانی برسد. همانطو 03این رقم به  9131ای که در سال به گونه

چین از نظر حق بیمه تولیدی در جایگاه دوم جهانی پس از ایالات متحده قرار دارد. در  9102شود در سال می

درصد افزایش یافته است. این مسئله در حالی است  2، 9103این سال حق بیمه تولیدی چین نسبت به سال 

همراه بود و این امر نشان از رشد بالای حق بیمه تولیدی  9102ل درصد در سا 932که حق بیمه جهانی با رشد 

را به خود اختصاص داده است و  GDPدرصد از  033، 9102در چین دارد. حق بیمه تولیدی در چین در سال 

درصد و سهم بازارهای در حال  233در بازارهای پیشرفته  GDPاین در حالی است که سهم حق بیمه تولیدی از 

بازارهای  GDPباشد و این مسئله نشان دهنده بالاتر بودن سهم حق بیمه تولیدی چین از درصد می 3391توسعه 

 در حال توسعه است. اما برای رسیدن به بازارهای پیشرفته هنوز راه طولانی در پیش دارد.

 531به  9103درصدی در سال  9های نوظهور پس از کاهش های زندگی در بازارهبیمه تولیدی در بخش بیمحق

درصد  135رسید این در حالی است که این رقم هنوز هم از متوسط بلند مدت که معادل  9102درصد در سال 

ت، های نوظهور مربوط به کشور چین اساست فاصله دارد. بیشترین میزان افزایش در این شاخص در بین بازار

درصد در سال  8/1، به میزان 9103درصدی در سال  0/5حق بیمه تولیدی زندگی در چین پس از کاهش 
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تری است که نهاد ناظر های زندگی قوانین و مقررات دقیقرسیده است. دلیل این افزایش در بخش بیمه 9102

درصدی به ویژه در  3/0رشد بیمه تولیدی زندگی با بیمه در چین وضع نموده است. در سایر نقاط آسیا، حق

بیمه تولیدی در اروپا و حق 9102دهد. در سال های کلیدی مسیر رو به رشد خود را با قدرت ادامه میبازار

آسیای مرکزی به دلیل رکود اقتصادی شدید و به ویژه کاهش سطح پس انداز در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

انداز محور مانند ی لاتین به علت افزایش تقاضا برای محصولات پسرشد منفی را تجربه کرده است. در آمریکا

بیمه های تأمین  اجتماعی شاهد رشد حقهای زندگی به ویژه در برزیل پس از اصلاحات در قوانین بیمهبیمه

ضای درصد بودیم. رشد اقتصادی در خاور میانه و آفریقا ضعیف باقی ماند و این امر نشان از ف 2تولیدی در حدود 

 چالش برانگیز این منطقه است.

 بیمه زندگی در جهانرشد حق -1نمودار 

 

Source: Swiss Re Sigma no 4/2020 

از متوسط  9113-9103های نوظهور در سال های غیر زندگی در بازاربیمه رشتهساله رشد حق 01میانگین 

های آسیایی به جز چین فرایند درصد رسیده است. در کشور 8/8این رقم به  9102جهانی فراتر رفته و در سال 

درصد رشد کرده است.  3/5به میزان  9102های نوظهور کمتر بود و در سال بیمه از متوسط رشد بازاررشد حق

های غیر زندگی بالاترین میزان رشد حق را در سال بیمهدرصدی در حق 09این در حالی است که چین با رشد 
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به  9102بیمه غیر زندگی در چین در سال ان به خود اختصاص داده است. عامل اصلی رشد حقدر جه 9102

 باشد.می 0درمان و حوادثهای علت افزایش تقاضا در بازار بیمه

 بیمه غیر زندگی در جهانرشد حق -2نمودار 

 
Source: Swiss Re Sigma no 4/2020 

بیمه تولیدی جهان را به درصد از کل حق 30/2، 9102میلیون دلار در سال  108322بیمه تولیدی چین با حق

خود اختصاص داده است و پس از آمریکا در جایگاه دوم دنیا قرار گرفته است.اما علیرغم جایگاه جهانی مطلوب 

جهان پس از  33بیمه تولیدی این کشور در زمینه شاخص ضریب نفوذ بیمه در جایگاه چین در زمینه حق

 (Swiss Re 2020) ا قرار داردهای لوکزامبورگ و استرالیکشور

 ضریب نفوذ و تراکم بیمه در چین -0-3

شود. طبق آمار منتشر شده توسط سیگما چین در چین یکی از بزرگترین بازارهای بیمه در جهان محسوب می

میلیون دلار در جایگاه دوم جهان پس از ایالات  108322بیمه تولیدی به ارزش با مجموع حق 9102سال 

ریکا قرار دارد. اقتصاد چین به دلیل وسعت زیاد یکی از مقاصد مهم ارائه دهندگان خدمات بیمه به متحده ام

                                                           
1.Accident and Health 
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آید. از آنجا که شاخص ضریب نفوذ و تراکم بیمه جز شاخص های بسیار مهم صنعت بیمه هر کشور می شمار

ها ش به بررسی این شاخصدهد، لذا در این بخشود که شرایط توسعه یافتگی آن صنعت را نشان میمحسوب می

پردازیم. شاخص ضریب نفوذ و تراکم ضمن نشان دادن سطح توسعه یافتگی صنعت بیمه هر در کشور چین می

دهد. شاخص ضریب نفوذ از نسبت حق بیمه کشور میزان مشارکت در خرید بیمه را در آن کشور نشان می

 صنعت بیمه در مقایسه با رشد کل اقتصاد است. آید و بیانگر رشدتولیدی به تولید ناخالص داخلی بدست می

 (درصد)کل مهیب نفوذ بیضر روند - 3نمودارشماره

 

Source: Swiss Re Sigma no 4/2020 

های اخیر روندی کنید، شاخص ضریب نفوذ بیمه در چین طی سالمی مشاهده 3همانطور که در نمودار شماره 

رسیده  9108درصد در سال  58/0به  9118درصد در سال  2/9ای که ضریب نفوذ از فزاینده داشته است، به گونه

ست. اما شاخص ضریب نفوذ در سال ساله ا 01درصدی ضریب نفوذ طی دوره  58است و این امر حاکی از رشد 

درصد  99/0به رقم  9108درصد در سال  58/0درصدی از  15/8روندی کاهنده را در پیش گرفته و با افت  9103

رسید. طبق آمار منتشر شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات بانک و بیمه چین، میزان ضریب نفوذ  9103در سال 

درصدی 32/0با رشد  9103که این رقم نسبت به سال  رصد بوده استد 3/0معادل  9102بیمه در پایان سال 

علیرغم شرایط نامساعد ناشی از همه  9191همراه بوده است اما این بهبود در شاخص ضریب نفوذ بیمه در سال 

درصد رسیده است که  25/5به رقم  9191گیری کرونا قابل توجه بوده است. این شاخص در نیمه نخست سال 

اکثر  9191درصدی همراه بوده است. از آنجا که در نیمه نخست سال  33دت مشابه سال قبل با رشد نسبت به م
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ای در گیری کرونا درگیر بودند، این مسئله سبب شد که تعداد افراد متقاضی خدمات بیمهشهرهای چین با همه

گیری شدیدتر بود تقاضا ن همههای چین مانند هوبئی که در آاین کشور بیشتر شود. چنانچه در برخی از استان

های بیمه با رشد بالاتری همراه بوده است شاخص ضریب نفوذ بیمه در عین حال که به عنوان معیاری برای پوشش

توان از آن می گیرد، شاخصی است کهجهت تعیین میزان توسعه یافتگی در صنعت بیمه هر کشور مد نظر قرار می

مین پتانسیل رشد صنعت بیمه در هر کشور بهره جست. یک روش کاربردی در به عنوان معیاری در راستای تخ

المللی شاخص ضریب نفوذ است. در این روش راستای تخمین پتانسیل رشد صنعت بیمه چین روش متوسط بین

ر کند. همانطور که در نمودامی متوسط ضریب نفوذ بیمه در چین را مستقیما با متوسط ضریب نفوذ جهانی مقایسه

کنید، چین بین بیست کشور اول جهان از نظر ضریب نفوذ بیمه قرار دارد و این مسئله حاکی می مشاهده 0شماره 

کشور مطرح دنیا و دو  91از سطح توسعه یافتگی صنعت بیمه در این کشور است، اما علیرغم جایگاه آن در بین 

تر نفوذ بیمه در این کشور از متوسط جهانی پایینسال اخیر اما مقدار ضریب  1برابر شدن شاخص ضریب نفوذ طی 

است. البته در زمان مقایسه شاخص ضریب نفوذ با مقیاس جهانی، توجه به این نکته ضروری است که کشورهای 

مختلف با سطح توسعه یافتگی متفاوت، ضریب نفوذ بیمه متفاوتی دارند. چین نیز از این مسئله مستثنی نیست. 

ای رشد اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی در بالاترین سطح قرار دارد اما تولید ناخالص هچین از نظر شاخص

داخلی سرانه آن، جایگاه مناسبی نداشته و همین مسئله سبب شده این کشور از نظر شاخص ضریب نفوذ، پایین تر 

 از متوسط جهانی باشد.

 (درصد) 2112 سال در منتخب یکشورها در مهیب نفوذ بیضر - 0 نمودار
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Source: Swiss Re Sigma no 4/2020 

های متوسط درآمدی در این اما با توجه پتانسیل رشد اقتصادی بسیار بالای چین و بهبود وضعیت اقتصادی گروه

رود ضریب نفوذ بیمه در می های زیر ساختی و افزایش تولید ناخالص داخلی انتظارکشور، در کنار گسترش پروژه

 های آینده به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند.ر طی سالاین کشو

های مختلف درآمدی، به سرعت در حال ایجاد یک بخش متمول در توسعه شهرنشینی و افزایش ثروت گروه

های زندگی یابد. این عامل به ویژه در بخش بیمهمی چین است که با رشد اقتصادی فزاینده در این کشور ادامه

به خود اختصاص دهند. در  9195های زندگی را تا سال شد، این گروه درآمدی اکثریت حق بیمه سبب خواهد

های آتی و با ورود افراد از زندگی سنتی روستایی به صورت ادامه روند فزاینده زندگی شهرنشینی طی سال

و بخش جدیدی از  ای توسط آنها خریداریرود، اولین محصولات بیمهزندگی صنعتی و شهرنشینی انتظار می

 شود.می مشتریان به بازار بیمه شد. همین امر سبب افزایش ضریب نفوذ بیمه در این کشور

 3های آینده حدود سال طی سال 05های بالای رود جمعیت چینیمی های انجام شده انتظاربینیبراساس پیش

ن همچنان رو به کاهش است. تغییرات هرم درصد در سال افزایش یابد، این در حالی است که تعداد افراد جوا

 های بیمه بازنشستگی خواهد شد، کهسنی در چین منجر به تقاضای بیشتر برای محصولات بهداشتی و پوشش

توان شاخص ضریب نفوذ بیمه در این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. دولت چین در راستای حمایت از می

ای بازنشستگی برای های بیمهرا وضع نموده است تا از این طریق پوشش بازنشستگان، قوانین و مقررات حمایتی

های بیمه بازنشستگی در چین سبب بهبود شاخص جامعه هدف افزایش پیدا کند. افزایش تقاضا برای پوشش

 ضریب نفوذ بیمه خواهد شد.

اخیر، نمایانگر  هایهای بهداشتی و سلامت در چین طی سالدر این کشور تغییر در رویکردهای مراقبت

های در چین طی سال های درمان است. پوشش بهداشت عمومیهای زیادی جهت بهبود در شرایط بیمهفرصت

شود) اما پوشش بیمه تکمیلی بیشتر توسط مشتریان با می درصد از جمعیت چین را شامل 25اخیر بیش از 

شود(. این مسئله زمینه برای تقاضای می تهای بیمه اضافی هستند درخواسدرآمد بالا که به دنبال پوشش

های زندگی و درمان در چین را افزایش داده که منجر به افزایش ضریب نفوذ بیمه در این کشور خواهد پوشش

 شد.
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همانطور که در بالا به آن اشاره شد در کنار شاخص ضریب نفوذ بیمه، شاخص سطح تراکم نیز به عنوان یکی از 

بیمه ای برخوردار است. این شاخص از نسبت حقه یافتگی در صنعت بیمه از اهمیت ویژههای مهم توسعشاخص

شود سطح تراکم بیمه مشاهده می 3شود. همانطور که در نمودار شماره بیمه سرانه( محاسبه میبه جمعیت )حق

ای که این شاخص هسال گذشته پس از فرایند آزادسازی، روندی رو به رشد داشته است به گون 01در چین طی 

 01رسیده است و در فاصله دوره زمانی  9102دلار در سال  031به رقم  9112دلار در سال  090.9از سطح 

 .درصد رشد داشته است 83/950 ساله مذکور این شاخص به میزان

 (دلار)ی رزندگیغ و یزندگ یهامهیب بخش در نیچ مهیب تراکم -5نمودار 

 
Source: Swiss Re Sigma no 4/2020 

کشور اول دنیا  91ن از نظر شاخص تراکم بیمه در بینشود، چیمی مشاهده 1 همانطور که در نمودار شماره

جای دارد. قرار گرفتن چین در این جایگاه حاکی از توسعه یافتگی صنعت بیمه، علیرغم جمعیت زیاد این 

م، همچنان این شاخص از متوسط کشور است. با وجود جایگاه نسبتا مناسب چین از نظر شاخص تراک

 جهانی فاصله دارد. 

در چین و سایر کشورهای جهان نگرانی مردم در مورد  02با توجه به گسترش و شیوع بیماری کووید 

سلامت و سایر خطرات مرتبط با آن بیشتر شده است لذا شرایط فعلی فرصتی بسیار مغتنم برای این کشور 

 بیمه در راستای بهبود شاخص تراکم و ضریب نفوذ بیمه است. جهت آموزش بیشتر و ارتقاء فرهنگ
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 (دلار) 2112 سال در منتخب یکشورها در مهیب تراکم -6نمودار 

 

Source: Swiss Re Sigma no 4/2020 

 های زندگی در چینبخش بیمه -0-0

المللی است. بخش بیمه در بینامروزه صنعت بیمه در چین یک صنعت شکوفا با تعداد زیاد بازیگران داخلی و 

این کشور با همکاری بخش دولتی و خصوصی با هدف گسترش پوشش و افزایش آگاهی و شناخت مردم نسبت 

سوزی و های آتشگیری صنعت بیمه درچین، بیمههای ابتدایی شکلکند. در سالمی ای فعالیتبه خدمات بیمه

در این کشور بودند. اما با گذشت زمان و رشد و توسعه صنعت های بیمه تجاری ترین رشتهدریایی جزء اصلی

 شد.می ترین محصولات بازار بیمه چین ارائههای زندگی به عنوان یکی از اصلیبیمه در این کشور، بیمه

به اتباع خارجی  0381گران خارجی فعال در چین در دهه های زندگی در چین، برای اولین بار توسط بیمهبیمه 

های زندگی در از کانادا پیشگام توسعه بازار بیمه0چین در شانگهای فروخته شدند. شرکت بیمه سان لایفمقیم 

های بیمه زندگی چینی در چین بود و اولین بیمه نامه زندگی را در این کشور فروخت. به مرور فعالیت شرکت

گی کاملا چینی شروع به فعالیت های بیمه زنداین زمینه گسترش یافت و از اوایل قرن بیستم اولین شرکت
                                                           
1                .sun life 
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تاسیس شد و شرکت  0209که در سال  0توان از انجمن بیمه اتحادیه چینمی هاترین آنکردند، که از برجسته

های زندگی بسیار کم بود. دلیل تاسیس شد. در آن زمان تقاضا برای بیمه 0200که در سال  9بیمه زندگی ونوس

در مورد مرگ و همچنین عدم ساز و کاری برای تایید صحیح ادعاهای  هااصلی آن هم دیدگاه سنتی چینی

های چینی، اولین های بزرگی را به وجود آورد. هم چنین به دلیل سیستم خاص خانوادهمرگ، چالش

 همراه بودند. های فروخته شده با موفقیت کمی نامهبیمه

های بزرگ چین با حمایت دولت شروع به تاسیس کهای زندگی چین زمانی آغاز شد که بانتغییر در بازار بیمه

انداز بین نمودند. با افزایش میل به پس 0291های بیمه و ارائه بیمه نامه به مشتریان خود در پایان دهه شرکت

مواجه شدند. امروزه اهمیت و جایگاه  انداز محور در بازار چین با اقبال عمومیمردم چین، محصولات بیمه پس

تر شده است. به دلیل وجود رقابت، محصولات جدید نوآورانه بیمه زندگی در بین مردم چین شناخته بیمه زندگی

دهند. این یک می ای بهتری را به مصرف کنندگان ارائههای بیمه زندگی خدمات بیمهشوند. شرکتمی وارد بازار

است. در این قسمت به بررسی مجموع های اشتغال نشانه مثبت برای اقتصاد چین از نظر درآمد ملی و فرصت

های بیمه زندگی فعالی در چین و ضریب نفوذ و های زندگی تعداد شرکتحق بیمه تولیدی و سهم بازار بیمه

 .تراکم در بازار بیمه چین خواهیم پرداخت

 های زندگیبیمه تولیدی، بیمهحق -0-0-1

انداز شود، ولی در چین هنوز به عنوان پسمی در بسیاری از کشورها در مقابل خطرات احتمالی ارائه زندگیبیمه 

های دوران بازنشستگی برای جمعیت مسن کند، فراهم آوردن نیازمندیمی و سرمایه گذاری، نقش اصلی را ایفا

 است. سرمایه، توسط دولت امکان پذیربازار و مدیریت  کشور، تنها با ارتقا

های بزرگ در مراکز شهری، مسئول فراهم آوردن در حال حاضر، مؤسسات تحت مالکیت دولت و کمپانی

ها براساس های بهداشتی و در نظر گرفتن مقرری برای کارگران و خانواده هایشان هستند. این برنامهمراقبت

و مستمری بگیران بازنشسته است. این  تعهد کارفرما، بر پایه پرداخت تدریجی و برای استفاده کارگران روزمزد

هایی را که سیستم، اشکال بزرگی که دارد این است که مؤسسات تحت مالکیت دولت در زمان زیان، سرمایه

کنند. از سوی دیگر، بسیاری از مردم چین از سیستم می اند، صرفبرای دوران بازنشستگی شان در نظر گرفته

                                                           
1. China united assurance society 
2. Venus life insurance company 
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نوع در آمد قانونی دیگری برای دوران بازنشستگی شان ندارند. بنابراین، مستمری بگیری خارج شده و هیچ 

دلیل، سیاست  ینسیستم مستمری بگیری با مشکلاتی از قبیل جمعیت انبوه بازنشستگان، مواجه است. به هم

 میلیارد 0/3مطرح و هزینه فراهم آوردن امنیت اجتماعی برای  0281تک فرزندی، از سوی دولت در اواخر دهه 

یون چینی که به سن میل 911از  9151جهانی تا سال  نفر در کشور مورد توجه قرار گرفت. بنابر آمار بانک

رسند با سطح در آمد فعلی، تنها یک نفر از سه نفر کارگری که نیاز به حمایت مالی می سالگی( 15بازنشستگی )

 تواند تحت پوشش قرار گیرد.می دارد،

مهم دیگری در ارتقای مستمری  جایگاه انداز بلندمدت،فای نقش در زمینه پسصنعت بیمه علاوه بر ای

 رشد اقتصادی و فراهم آوردن ثبات اجتماعی هایی را به منظوربرنامه چنانچهبازنشستگی دارد. به طور خلاصه 

 حیاتی است.  توسعه بیمه عمر و بازنشستگی، بسیار در دستور کار خود قرار دهد، لذابلند مدت برای شهروندانش 

ها برای فروش بیشتر های اخیر به دنبال وقوع بحران مالی جهانی، نهاد نظارتی بیمه چین تشویق شرکتدر سال

گذاری را در دستور کار قرار داد و با انداز و سرمایههای زندگی پسمحصولات بیمه زندگی سنتی به جای بیمه

های بزرگ بیمه زندگی از جمله چاینالایف و پینگان رکتوجود اینکه بحران مالی جهانی سبب کاهش درآمد ش

های سالانه سیگما، درآمد حاصل از های صورت گرفته و نتایج بدست آمده از گزارشاما طبق بررسی گردید،

ای که در پایان سال های زندگی در چین روند فزاینده خود را همچنان ادامه داده به گونهبیمه در بخش بیمهحق

 میلیون یوان بود که این مساله رشد 93323های زندگی چین معادل معادل مد حق بیمه تولیدی بیمهدرآ 9191

شود، مقدار درآمد می مشاهده 8دهد. همانطور که در نمودار شماره می درصدی در این بخش را نشان 0/5

ای که درآمد ه است به گونهبا رشد سریعی همراه بود 9109-9191های زندگی از سال بیمه، بیمهحاصل از حق

رسیده است و این مساله  9191میلیارد یوان در سال  9/9323 به 9109میلیارد یوان در سال  30/321بیمهحق

 . درصدی در این شاخص طی دوره مذکور است 012حاکی از رشد 
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 (وانی میلیارد واحد) نیچ در یزندگهای مهیب یدیتولبیمه حق -7 نمودار

 
Source: Swiss Re Sigma no 4/2020 

 های بیمه زندگی درچینشرکت -0-0-2

 51کنند، که از این تعداد می شرکت بیمه زندگی در چین فعالیت 30های صورت گرفته تعداد طبق بررسی

میلیون  1/9013519 های زندگی چینشرکت بیمه خارجی هستند. در بازار بیمه 93شرکت بیمه داخلی و 

درصد از   03/23 هاهای بیمه داخلی تولید شده و این شرکتبیمه تولیدی توسط شرکتقیوان از مجموع ح

های زندگی چین به درصد از سهم بازار بیمه  38/1های زندگی را به خود اختصاص داده اند. سهم بازار بیمه

 یابد. می میلیون یوان اختصاص 055535بیمه تولیدی های بیمه خارجی با حقشرکت

 5جزء  5، تای کانگ0، چاینا پسیفیک لایف3، آنبنگ لایف9، پینگ ان لایف0شرکت بیمه چاینا لایفپنج 

  2/53 میلیون یوان، 0029931/5بیمه تولیدیهای زندگی در چین هستند که با حقشرکت برتر بیمه

 های زندگی چین را به خود اختصاص داده اند.درصد از سهم بازار بیمه

بیمه های بیمه زندگی داخلی و خارجی چین به همراه حقبه ترتیب لیست شرکت 8و  1در جدول شماره 

 ها در کنار سهم بازار آنها نشان داده شده است.تولیدی هر یک از شرکت

 

                                                           
1.china life 
2.Ping an life 
3.Anbang life 
4.China pacific life 
5.Tai kang 
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 های بیمه زندگی داخلی چینبیمه تولیدی و سهم بازار شرکتمجموع حق - 6جدول 

 ردیف
های بیمه شرکت

 داخلی

 بیمه تولیدیحق

 )میلیون یوان(
 سهم از بازار)درصد(

0 China Life** 002232 33/02 

9 Ping An Life 0/928218 01/03 

3 Anbang Life 3/032313 31/3 

0 China Pacific Life 5/053305 88/1 

5 Tai Kang 0/010800 02/0 

1 PICC Life 8/23001 30/0 

8 Taiping 3/28858 39/0 

3 New China Life 3/32301 28/3 

2 Huaxia Life 8/80020 93/3 

01 Sino-Life 5/80090 00/3 

00 Sunlight Life 0/09330 38/0 

09 Tian An Life 00081 33/0 

03 Guohua Life 2/01331 83/0 

00 China Post Life 38333 18/0 

05 Hexie Health 3/35280 52/0 

01 Qian Hai Life 2/93191 91/0 

08 Aeon Life 0/91503 08/0 

03 CCB-Life 0/95183 00/0 

02 Junkang Life 3/99892 0 

91 ABC Life 3/99530 0 

90 Union Life 8/02231 33/1 

99 PICC Health 2/08391 82/1 

93 Happy Life 0/08132 83/1 

90 Ping An Annuity 0/00310 13/1 
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 ردیف
های بیمه شرکت

 داخلی

 بیمه تولیدیحق

 )میلیون یوان(
 سهم از بازار)درصد(

95 Sinatay Life 0/2251 00/1 

91 Min Sheng 5/2009 0/1 

98 Zhujiang Life 8/3281 0/1 

93 Li An Life 8/3000 31/1 

92 Shanghai Life 5/1131 98/1 

31 China Life Run Off 2/5313 90/1 

30 Ji Xiang Life 0/5031 93/1 

39 Soochow Life 0222 99/1 

33 Taikang Pension 0/0520 9/1 

30 Sunlife-Everbright 9/0585 9/1 

35 Great Wall Life 8/0183 03/1 

31 Taiping Pension 1/3300 08/1 

38 Bohai Life 3/3550 01/1 

33 ZhongRong Life 3013 00/1 

32 Ying Dai Tai He 2/9210 03/1 

01 Hong Kang Life 9/9803 09/1 

00 Kunlun Health 0909 15/1 

09 Anbang Pension 1/815 13/1 

03 Guolian Life 0/833 13/1 

00 Trust Mutual Life 5/352 19/1 

05 Hengqin Life 312 10/1 

01 China Life Insurance 5/920 10/1 

08 Huagui Life 5/903 10/1 

03 Sino-Conflux Life 3/998 10/1 

02 Merchants Renhe Life 3/909 10/1 
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 ردیف
های بیمه شرکت

 داخلی

 بیمه تولیدیحق

 )میلیون یوان(
 سهم از بازار)درصد(

51 CPIC Allianz Health 1/090 10/1 

50 Fosun Health 2/33 1 

59 Hetai Life 0/92 1 

53 Aixin Life 2/0 1 

50 China Life Pension 1 1 

55 Chang Jiang Pension 1 1 

51 New China Pension 1 1 
Source: Swiss Re Sigma no 4/2020 

 های بیمه زندگی خارجی چینبیمه تولیدی و سهم بازار شرکتمجموع حق -7جدول 

 های بیمه خارجی شرکت ردیف
 بیمه تولیدیحق

 )میلیون یوان(
 سهم از بازار)درصد(

0 ICBC-AXA 5/35299 52/0 

9 Ever Grande Life 2/90220 28/1 

3 AIA 0/05331 13/1 

0 BoComm Life 9/09521 51/1 

5 CIGNA & CMC 3/2331 00/1 

1 Citic-Prudential 8/2131 0/1 

8 Metlife 5/8901 39/1 

3 Generali-China Life 2/8010 39/1 

2 Aviva Cofco 3/5251 91/1 

01 Manulife-Sinochem 0/0223 99/1 

00 Huatai Life 9/3552 01/1 

09 BOB-Cardif Life 8/3023 00/1 

03 Allianz 8/3115 00/1 

00 BOC-SAMSUNG Life 3/3108 03/1 

05 AEGON CNOOC 3/9000 12/1 
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 های بیمه خارجی شرکت ردیف
 بیمه تولیدیحق

 )میلیون یوان(
 سهم از بازار)درصد(

01 Heng An Standard 3/9182 12/1 

08 PKU Founder Life 3/0181 18/1 

03 Ping An Health 5/0158 18/1 

02 GWCS Life 5/0901 15/1 

91 Lujiazui Cathy Life 0013 15/1 

90 HSBC Life 5/211 10/1 

99 King Dragon Life 3/129 13/1 

93 Pramerica Fosun Life 5/059 19/1 

90 Sino-Korea Life 2/311 19/1 

95 ERGO Life 8/303 10/1 

91 Old Mutual-Guodian 1/913 10/1 

98 Shin Kong & HNA Life 80 1 

93 Sino-French Life 9/1 1 

Domestic total* 1/9013519 03/23 

Foreign/JV total 055535 38/1 

Grand total 1/9910138 011  
Source: Swiss Re Sigma 

 های بیمه زندگی داخلی و خارجی چینبیمه و سهم بازار شرکتمجموع حق - 8جدول 

 های بیمهشرکت
)میلیون  بیمه تولیدیحق

 یوان(

 سهم از بازار

 )درصد(

1/9013519 شرکتهای بیمه زندگی داخلی  03/23  

38/1 535 055 شرکتهای بیمه زندگی خارجی  

1/9910138 جمع کل  011 

Source: Swiss Re Sigma no 4/2020 



  

 : کشور چین3ای جهان گزارش شماره های بیمهگزارشات مطالعه نظام از سری

 

37 

 

 های زندگی چینشاخص ضریب نفوذ و تراکم بیمه در بخش بیمه -0-0-3

های اخیر رشد سریعی را تجربه کرده و به عنوان یکی از بزرگترین صنعت بیمه زندگی در چین طی سال

بازارهای جهان ظاهر شده است. اما با وجود مسیر رو به رشد آن که ناشی از تاثیر فاکتورهای کلان اقتصادی 

در این کشور طی سالهای اخیر های زندگی باشد، همچنان در مرحله نوپای توسعه است. ضریب نفوذ بیمهمی

تر بوده، از آنجا که شاخص ای که داشته است، اما همچنان از سطح متوسط جهانی پایینعلیرغم روند فزاینده

 ضریب نفوذ معیاری مهم در جهت تعیین میزان توسعه یافتگی صنعت بیمه هر کشور است، لذا بررسی آن

ها صنعت بیمه زندگی در چین ر چین را نشان دهد. در طول سالهای زندگی دتواند روند توسعه بخش بیمهمی

های زندگی در های صورت گرفته، ضریب نفوذ بیمههای متفاوتی را پشت سر گذاشته است. طبق بررسیموج

رسیده است دلیل افزایش شاخص ضریب  9101درصد در سال  5/9به رقم  9110درصد در سال 90/9چین از 

تا سال  9101در این دوره ارائه محصولات پر بازده با بازده تضمین شده بوده است. از سال های زندگی نفوذ بیمه

های زندگی در گذاری، شاهد روند کاهشی در شاخص ضریب نفوذ بیمه، به علت عملکرد ضعیف سرمایه9103

ن شاخص به ای 9108مجدد این شاخص روند فزاینده خود را آغاز کرد و در سال  9100چین بودیم. در سال 

درصدی  03/9با کاهش  9103درصد که بالاترین مقدار طی چند سال اخیر بود، رسید اما مجدد در سال  13/9

 در همین سطح ثابت باقی مانده است.  9102درصد رسیده و در سال 3/9همراه بوده و به رقم 

در  9102تا  9110ای ههای زندگی در چین طی سالروند تغییرات شاخص ضریب نفوذ بیمه در بخش بیمه

 نشان داده شده است.  3نمودار شماره 

 (درصد) نیچ در یزندگ یهامهیب نفوذ بیضر -8نمودار   

 

Source: Swiss Re Sigma no 4/2020 

0

1

2

3

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19



  

 : کشور چین3ای جهان گزارش شماره های بیمهگزارشات مطالعه نظام از سری

 

38 

 

های تواند به شناسایی سطح توسعه یافتگی بیمهدر کنار شاخص ضریب نفوذ بررسی شاخص تراکم نیز می 

رسید در دوره  9102دلار در سال  931به  9110دلار در سال  3/98این شاخص اززندگی در چین کمک کند. 

های زندگی در این کشور همواره روندی فزاینده داشته است به ساله مذکور تراکم بیمه در بخش بیمه 05

 درصدی بوده است.  809ای که طی دوره مذکور این شاخص شاهد رشد گونه

 (دلار) یزندگ یهامهیب خشب در نیچ مهیب تراکم -2 نمودار

 

Source: Swiss Re Sigma no 4/2020 

گذاری در چین به دلیل بالا رفتن میانگین سنی افزایش پیدا کرده، تغییر در های عمر و سرمایهتقاضا برای بیمه

الگوی زندگی در کنار افزایش و توسعه زندگی شهری و طبقه متوسط در حال ظهور، احساس نیاز بیشتر به 

تصادی مردم چین ناشی از افزایش تولید های حمایتی را در این کشور بیشتر کرده است. بهبود وضعیت اقپوشش

های زندگی است، همه این و بالا رفتن تولید ناخالص داخلی از دیگر عوامل تاثیر گذار بر مقدار تقاضا برای بیمه

های زندگی در این کشور شده است. عوامل در کنار هم منجر به روند صعوی شاخص ضریب نفوذ و تراکم بیمه

ها از متوسط جهانی های ضریب نفوذ و تراکم بیمه در چین همچنان این شاخصه شاخصاما علیرغم روند فزایند

های زندگی درمقایسه گذاری متفاوت موجود در بازار چین، بیمهفاصله زیادی دارد. با توجه به محصولات سرمایه

های . علاوه بر این، کانالها از جذابیت لازم برای بیمه گذاران برخوردار نبوده استبا سایر انواع سرمایه گذاری

توزیع موجود در چین با مشکلات ساختاری بسیاری روبرو هستند و آمادگی لازم برای تامین نیاز مصرف 

کنندگان چینی را ندارند، به عنوان مثال استخدام نمایندگان بیمه، به ویژه در شهرهای بزرگ به شدت دشوار 
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های بیمه کندتر و به تبع جود دارد در نتیجه تقاضا برای پوششهای شغلی بهتری برای آنها واست، زیرا فرصت

ها برآیند تواند از پس این چالشمی های زندگی در چینتر خواهد بود. بیمهآن ضریب نفوذ و تراکم بیمه پایین

 اما کار زیادی در پیش دارند.

 های غیر زندگی در چین بیمه -0-5

های اخیر وسعه یافته ترین بازارهای بیمه در جهان است که طی سالهای غیر زندگی در چین یکی از تبیمه

بیمه در جایگاه دوم جهان بعد از مسیر رو به رشد خود را به سرعت طی کرده و از نظر درآمد حاصل از حق

برای باشد. این قانون می 0های غیر زندگی در چین تابع قانون بیمه خلق چینایالات متحده قرار دارد. بخش بیمه

و اخیرا در آوریل  9100، آگوست 9112، فوریه 9119تصویب شد و چهار بار، در اکتبر  0225اولین بار در سال 

باشد که می اصلاح شد. آخرین اصلاحات انجام شده در قانون بیمه چین پیرامون مساله آزادسازی فرایندها 9105

 بر مقررات زدایی و نوآوری در بیمه متمرکز است. 

اصلاحات قانونی و آزادسازی در بازار بیمه چین صنعت بیمه در این کشور، مسیر رو به رشد خود را با  پس از

گری در این کشور به و همزمان با بازنگری در صنعت بیمه چین، بیمه 0231سرعت بیشتری طی نمود. از سال 

 های غیرزندگی پیشرفت بسیار خوبی داشته است. ویژه در بخش بیمه

ه چین در ایجاد ثبات اقتصادی این کشور نقش بسزایی داشته است، چرا که به عنوان یکی از صنعت بیم

های اقتصادی این کشور، به واسطه نقشی که در جبران خسارت دارد سبب شده خسارت دیدگان به سرعت اهرم

الی است که وابسته به بتوانند وضعیت قبل از حادثه خود را بازیابند. از آنجا که هر دارایی بیانگر یک ارزش م

کالای مذکور است، لذا اگر دارایی آسیب ببیند یا به طور کامل از بین برود ضرر مالی برای آن به همراه خواهد 

ای برخوردار کند از اهمیت ویژهداشت. این خسارات به دلیل آنکه ثبات مالی دارنده اموال مذکور را تهدید می

های غیرزندگی، اهمیت و جایگاه یکی از صنایع پیشرو در این کشور بیمه است. در بازار بیمه چین به عنوان

 مهیبدرمان،  مهیبشود که عمده ترین آنها شامل، های متنوعی ارائه میای دارد. در این کشور پوششویژه

های بازرگانی، بیمه مهیبمنازل مسکونی،  مهیبیی، ایدر مهیباتومبیل)شخص ثالث و بدنه(،  مهیبمسافرتی، 

بیمه و سهم بازار در این قسمت به بررسی مجموع حق. است … وبیمه حوادث ، سایبری مهیبکشاورزی، 

                                                           
1.The insurance lae of the people’s public of china 
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های بیمه غیرزندگی فعال در چین و ضریب نفوذ و تراکم بیمه در بازار بیمه های غیرزندگی، تعداد شرکتبیمه

 چین خواهیم پرداخت.

 های غیرزندگیزار بیمهبیمه تولیدی و سهم باحق-0-5-1

بیمه در بخش های صورت گرفته و نتایج بدست آمده از گزارشات سالانه سیگما، درآمد حاصل از حقطبق بررسی

میلیون دلار در سال  938218به رقم  9103میلیون دلار در سال  910509های غیر زندگی در چین از بیمه

 بیمه تولیدی طی دوره زمانی مذکوری در مقدار حقدرصد 01رسیده است و این امر حاکی از رشد  9102

 باشد.می

نشان  01در نمودار شماره  9102-9110های های غیر زندگی طی سالحق بیمه تولیدی چین در بخش بیمه

 داده شده است.

 (دلار میلیون ) یزندگ ریغ یهامهیب بخش در یدیتولبیمه حق -11نمودار 

 

Source: Swiss Re Sigma no 4/2020 

دهد. همانطور می نشان 9102تا سال  9119های غیر زندگی چین را از سال ترکیب بازار بیمه 00نمودار شماره 

درصدی بیشترین سهم را به خود  12های اتومبیل با سهم که در این نمودار نشان داده شده است، بیمه

باشد. به علت سهم بالای ای غیرزندگی میهدرصد باقی مانده متعلق به سایر رشته 30اند و اختصاص داده
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های تولیدی های اتومبیل، از نموداری مجزا برای نشان دادن ترکیب حق بیمهبیمه تولیدی در رشته بیمهحق

های اموال و بیمه محصولات شود. طبق این نمودار، بیمهمی ای به غیر از اتومبیل استفادههای بیمهسایر رشته

های اتومبیل هستند که به های تولیدی غیرزندگی بعد از بیمهبیمهه دوم و سوم بالاترین حقکشاورزی، در جایگا

درصد  02دهند. می های غیرزندگی را به خود اختصاصبیمه تولیدی بیمهدرصد از حق 1/5درصد و 5/1ترتیب

های های اتومبیل بین انواع رشتهشوند. دلیل بالا بودن سهم بیمهمی های اموال تقسیمباقی مانده بین سایر رشته

با وجود تعداد زیاد  باشد. همین مساله سبب شدهبیمه غیر زندگی در چین، اجباری بودن این پوشش می

های اتومبیل بالاترین خودروهای موجود در این کشور به ویژه در شهرهای بزرگی مانند پکن و شانگهای، بیمه

های ها در پوششاند. از طرفی با توجه به آزادسازی تعرفههای غیرزندگی را به خود اختصاص دادهسهم بازار بیمه

های رود حق بیمهمی های مختلف بیمه شده است، انتظارین شرکتبیمه اتومبیل که سبب افزایش رقابت ب

 تولیدی در این رشته همچنان روندی صعودی داشته باشد.

 (درصد)یزندگ ریغ یهامهیب بخش در یدیتولبیمه حق بیترک -11 نمودار

 

Source: Swiss Re Sigma no 4/2020 

غیر زندگی در چین شده، که عمده ترین این عوامل شامل های عوامل مختلفی سبب رشد و تحریک بازار بیمه

 های بهداشتیهای مرتبط با بیمه مانند صنعت خودرو و بخش مراقبتافزایش تقاضا برای محصولات بخش

 باشد.می
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های بهداشتی پیشگیرانه، تقاضا بخش جدا از صنعت خودرو رشد آگاهی بهداشتی و افزایش تمایل به مراقبت

 ین را بهبود بخشیده و سبب رشد در این بازار شده است.درمانی در چ

 های بیمه غیرزندگی در چینشرکت -0-5-2

 19کنند، که از این تعداد می شرکت بیمه غیرزندگی در چین فعالیت 30های صورت گرفته تعداد طبق بررسی

میلیون یوان از 3/811331های غیرزندگیشرکت بیمه خارجی هستند. در بازار بیمه 99شرکت بیمه داخلی و 

درصد از سهم بازار  10/23ها های بیمه داخلی تولید شده و این شرکتبیمه تولیدی توسط شرکتمجموع حق

های غیرزندگی چین به درصد از سهم بازار بیمه21/0های غیرزندگی را به خود اختصاص داده اند. بیمه

 یابد. می لیون یوان اختصاصمی 5/05311 بیمه تولیدیهای بیمه خارجی با حقشرکت

 های بیمه غیرزندگی داخلی و خارجی چینبیمه و سهم بازار شرکتمجموع حق - 2جدول 

 های بیمهشرکت
 حق بیمه مستقیم

 ) میلیون یوان(

 سهم از بازار

 )درصد(

3/811331 شرکتهای بیمه زندگی داخلی  10/23  

5/05311 شرکتهای بیمه زندگی خارجی  21/0  

3/830138 جمع کل  011 

Source: Swiss Re Sigma no 4/2020 

شرکت برتر  5جزء  0، چاینا یونایتد3سیاند، چاینا لایف پی9، چاینا پسیفیک0پینگ ان، PICCپنج شرکت بیمه 

درصد از سهم بازار  5/83میلیون یوان، 3/580598بیمه تولیدیهای غیرزندگی در چین هستند که با حقبیمه

 های زندگی چین را به خود اختصاص داده اند.بیمه

بیمه های بیمه غیرزندگی داخلی و خارجی چین به همراه حقبه ترتیب لیست شرکت 00و  01در جدول شماره 

 ها در کنار سهم بازار آنها نشان داده شده است.تولیدی هر یک از شرکت

 

 
                                                           
1.Ping an  
2.China pacific  
3.China Life P&C  
4.China United 



  

 : کشور چین3ای جهان گزارش شماره های بیمهگزارشات مطالعه نظام از سری

 

43 

 

 های بیمه غیرزندگی داخلی چینتولیدی و سهم بازار شرکتبیمه مجموع حق - 11جدول 

 های بیمه داخلیشرکت ردیف
 حق بیمه تولیدی

 ) میلیون یوان(

 سهم از بازار

 )درصد(

0 PICC 910133 08/33  

9 Ping An 058518 05/91  

3 China Pacific 2/81255  30/2  

0 China Life P&C 3/08391  09/1  

5 China United 1/31110  29/3  

1 China Continental 5/98598  59/3  

8 Sunshine P&C 3/90598  00/3  

3 Tai Ping 9/05230  10/9  

2 Sinosure 9/00801  5/0  

01 Tianan 3/01512  35/0  

00 SinoSafe 3303 18/0  

09 Yingda P&C 8/8120  20/1  

03 Yong An 1/1355  33/1  

00 Huatai 5/5201  81/1  

05 Anbang 8/5033  11/1  

01 Alltrust 1/0251  13/1  

08 Guoyuan Agricultural 8/0331  55/1  

03 An Hua Agricultural 3/0919  50/1  

02 ZhongAn online P&C 5/0018  53/1  

91 BOC Insurance 2/0131  59/1  

90 Zking P&C 5/3831  03/1  

99 Dinghe P&C 9/3099  0/1  

93 Sunlight Agricultural 8/3150  32/1  

90 Du Bang 2/3113  33/1  

95 Ancheng 1/9285  33/1  

91 Bohai P&C 0/9811  35/1  
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 های بیمه داخلیشرکت ردیف
 حق بیمه تولیدی

 ) میلیون یوان(

 سهم از بازار

 )درصد(

98 Zheshang P&C 9101 30/1  

93 Xinda P&C 9/9300  3/1  

92 Chang An Property & 

Liability 
3/9932  92/1  

31 API 0/9050  93/1  

30 Funde P&C 3/0020  02/1  

39 Beibu Gulf P&C 5/0089  02/1  

33 TK.on Insurance 0/0980  01/1  

30 Tai Shan P&C 0101 03/1  

35 Jintai P&C 1/0193  03/1  

31 Huahai P&C 1/229  03/1  

38 China Coal P&C 9/289  09/1  

33 Zhongyuan Agricultural 3/203  09/1  

32 Urtrust Insurance 208 09/1  

01 Huanong 5/320  00/1  

00 Anxin Agricultural 8/391  00/1  

09 Chengtai P&C 0/810  12/1  

03 0An Insurance 0/158  13/1  

00 Yanzhao P&C 3/193  13/1  

05 Changjiang P&C 9/110  13/1  

01 China Railway Captive 0/501  18/1  

08 Petro-China Captive 0/012  11/1  

03 Xin'an Auto 1/339  15/1  

02 Xinjiang Qianhai United 

P&C 
8/383  15/1  

51 Answern P&C 313 15/1  

50 Hengbang Property 5/305  10/1  

59 Qomolangma P&C 9/315  10/1  

53 Haixia Goldenbridge 

Insurance 
9/981  13/1  
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 های بیمه داخلیشرکت ردیف
 حق بیمه تولیدی

 ) میلیون یوان(

 سهم از بازار

 )درصد(

50 Zhonglu P&C 2/903  13/1  

55 COSCO Captive 1/081  19/1  

51 Jiulong Property Insurance 033 19/1  

58 Donghai Shipping Insurance 9/093  19/1  

53 Sunshine Yurong C&G 8/28  10/1  

52 Union P&C 8/83  10/1  

11 CCB P&C 3/51  10/1  

10 Public Mutual 9/03  10/1  

19 Hero Mutual 10/1  1 

Source: Swiss Re Sigma no 4/2020 

 نیچ یخارج یرزندگیغ مهیبهای شرکت بازار سهم و یدیتولبیمه حق مجموع - 11 جدول

 های بیمه خارجیشرکت ردیف
 حق بیمه تولیدی

 ) میلیون یوان(

 سهم از بازار

 )درصد(

0 AXA Tianping 1/5282  81/1  

9 Groupama-AVIC 3/0095  03/1  

3 AIG 0/0008  00/1  

0 Liberty Mutual 8/0003  00/1  

5 Allianz 880 0/1  

1 Cathay P&C 5/811  0/1  

8 Fubong P&C 0/803  12/1  

3 Samsung 2/135  13/1  

2 Generali P&C 9/008  11/1  

01 Tokio Marine 0/010  15/1  

00 Zurich 3/335  15/1  

09 Mitsui Sumitomo 1/302  10/1  

03 Chubb 3/301  10/1  

00 Sompo Japan 0/931  10/1  
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 های بیمه خارجیشرکت ردیف
 حق بیمه تولیدی

 ) میلیون یوان(

 سهم از بازار

 )درصد(

05 Starr P&C 9/059  19/1  

01 Swiss Re CorSo 1/009  10/1  

08 Hyundai 2/32  10/1  

03 LIG 8/38  10/1  

02 Nipponkoa 8/08  10/1  

91 Aioi 0/03  10/1  

90 XL Insurance (China) 2/93  1 

99 Lloyd's 2/1  1 

Source: Swiss Re Sigma 

 های غیرزندگی در چینشاخص ضریب نفوذ و تراکم در بخش بیمه -0-5-3

های غیرزندگی رشد چشمگیری داشته است به بیمههای اخیر به ویژه در بخش صنعت بیمه در چین طی سال

بیمه تولیدی این بخش از صنعت بیمه به یکی از پنج کشور برتر دنیا تبدیل شده است. ای که بر اساس حقگونه

قرار گرفتن چین در جایگاه مذکور در پی انتقال چین به اقتصاد سوسیالیست و بازسازی کلی جامعه چین اتفاق 

سازی و گشودگی اقتصاد گذشته چین شاهد رشد و توسعه زندگی شهری، افزایش خصوصی افتاد. طی دو دهه

گیری بینش شود و همین مساله سبب شکلمی بوده است. چنین تنوعی به ندرت در اقتصادهای پیشرفته دیده

با عوامل هایی همچون ضریب نفوذ و تراکم جدیدی در مورد ارتباط بین توسعه بازار بیمه به ویژه در شاخص

 اقتصادی، اجتماعی شده است.

های بسیار مهم نشان دهنده سطح توسعه یافتگی صنعت بیمه در شاخص ضریب نفوذ و تراکم بیمه از شاخص

های متفاوتی را های غیر زندگی در چین موجهای گذشته بخش بیمههای غیرزندگی است. طی سالبخش بیمه

نشان داده شده است،  09های صورت گرفته، همانطور که در نمودار شماره پشت سرگذاشته است. طبق بررسی

درصد در  10/9به رقم  9112درصد در سال  0/0های غیرزندگی در چین از ضریب نفوذ بیمه در بخش بیمه

 رسیده است.  9102سال 

 (درصد) نیچ در یرزندگیغ یهامهیب نفوذ بیضر -12  نمودار



  

 : کشور چین3ای جهان گزارش شماره های بیمهگزارشات مطالعه نظام از سری

 

47 

 

 

Source: Swiss Re Sigma no 4/2020 

های مهم نشان دهنده سطح توسعه تراکم به عنوان یکی از شاخصدر کنار شاخص ضریب نفوذ، بیمه شاخص 

نشان داده شده است، این شاخص در  03یافتگی در صنعت بیمه مطرح است. همانطور که در نمودار شماره 

ای همواره روندی صعودی داشته است، به گونه 9102تا  9112های های غیرزندگی چین طی سالبخش بیمه

 رسیده است. 9102دلار در سال  910به رقم  9112در سال دلار  01که از رقم 

 (دلار) یرزندگیغ یهامهیب بخش در نیچ مهیب تراکم -13نمودار 

 

Source: Swiss Re Sigma no 4/2020 

نشان داده شده است، میزان تراکم بیمه در  0های غیر زندگی در چین که در شکل شماره طبق نقشه تراکم بیمه

های تیره تر نشان دهنده به تصویر کشیده شده است. در این شکل رنگ 9102های مختلف چین در سال استان
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های پکن، دهد. طبق این نمودار در استانمی های روشن تر، تراکم بیمه کمتر را نشانتراکم بیمه بیشتر و رنگ

 ساحل جنوب چین بیشترین تراکم بیمه را دارند. هایتیانجین و استان

همچون تولید ناخالص داخلی و های مهمی دلیل بالا بودن تراکم بیمه در این مناطق بالا بودن شاخص

 باشد.می های مهم اقتصادی در کنار عواملی همچون پیشرفت فرهنگی و بالاتر بودن سطح تحصیلات و...شاخص

 نیچ در یاستان کیتفک به مهیب تراکم -1 شکل

 

 بیمه اتکایی در چین -0-6

گذاری و پس از ترکیب و سازماندهی کمیسیون قانون 9103های اتکایی در چین از سال های بیمه و بیمهشرکت

 تحت نظارت این کمیسیون قرار گرفتند. (CBIRC)بانک و بیمه چین 

های اخیر ظرفیت بالایی جهت توسعه از خود نشان داده است. بر اساس آمار و بازار بیمه اتکایی چین طی سال

میلیارد یوان رسیده  3/503به  9191های بیمه اتکایی چین تا پایان ژوئن های شرکتاطلاعات موجود کل دارایی

 ت.درصد افزایش داشته اس 5/91، 9191است که در مقایسه با ژانویه 



  

 : کشور چین3ای جهان گزارش شماره های بیمهگزارشات مطالعه نظام از سری

 

49 

 

های اخیر در یک فضای رقابتی کاملاً آزاد به طور پیوسته مسیر رو به رشد و بازار بیمه اتکایی چین طی سال

های اخیر به سرعت رشد کرده و نوآوری در نموده است. مقیاس بازار بیمه اتکایی چین طی سال توسعه را طی

اتکایی عملکرد پایدار صنعت بیمه را در هر های مختلف در آن به تدریج تسریع شده است. بیمه ارائه پوشش

نماید و ضمن آنکه در خدمت توسعه اقتصادی و حاکمیت اجتماعی آن کشور است، اهداف کشور تضمین می

المللی بیمه اتکایی شانگهای اولین دوره کنفرانس بین 9102برد. در نوامبر سال می استراتژیک ملی را پیش

به بیمه اتکایی بین المللی در چین را ایجاد کرد و سبب افزایش میزان تأثیرات  برگزار شد که ارتباطات مربوط

 الملل شد.بازار بیمه اتکایی چین در سطح بین

های بیمه اتکایی خارجی به شدت به توسعه بازار بیمه اتکایی چین توجه داشته و نسبت به آینده آن شرکت

های اخیر افزایش خارجی سطح سرمایه خود را طی سالهای بیمه اتکایی بین هستند. برخی از شرکتخوش

 9102اند. در دسامبر سال اند و در راستای بهبود و ارتقاء جایگاه خود اقدام به تأسیس مؤسساتی نمودهداده

های بیمه اتکایی با شعبه شانگهای شرکت بیمه اتکایی کره مجوز فعالیت خود را دریافت نمود و تعداد شرکت

اقدام به تأسیس شعبه شانگهای  AGشرکت بیمه اتکایی  9102به هفت شرکت رسید. در نوامبر بودجه خارجی 

میلیون یوان افزایش داد. در اوایل سال  032میلیون یوان به  311خود نمود و سرمایه ثبت شده خود را از 

یلیون یوان به م 311شرکت بیمه اتکایی سوئیس ری در پکن تأسیس شد و سرمایه ثبت شده خود را از  9191

 میلیارد یوان افزایش داد. 03355

های بیمه اتکایی خارجی به طور های اتکایی در چین تعداد شرکتدر همین راستا و در جهت رشد و توسعه بیمه

ها در جهت توسعه پایدار درچین به طور قابل توجهی بیشتر پیوسته افزایش یافته و قدرت سرمایه و توانایی آن

 شد.

  های بیمه اتکایی چیننظارتی فعالیتچارچوب 

 شوندمی های مربوط به بیمه و بیمه اتکایی در چین براساس قوانین و مقررات زیر تنظیمفعالیتچارچوب تمامی 

 1چین قانون بیمه -

تفسیرهای قضایی در مورد چندین موضوع در مورد اعمال قانون بیمه صادر شده توسط دادگاه عالی  -

 جمهوری خلق چین
                                                           
1.PRC Insurance Law 
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 شودمی سایر قوانین مربوطه که توسط کنگره ملی جمهوری خلق چین اعلام -

 و سایر مقامات مربوطه CBIRC های صادر شده توسطها و دستورالعملآیین نامه -

های بیمه اتکایی و نمایندگان وابسته به آنها ملزم به رعایت قوانین و مقررات فوق هستند. کلیه شرکت

ای، حمایت های بیمهاین قوانین عمدتاً برای تنظیم فعالیت از این قوانین پیروی کنند.های بیمه نیز باید واسطه

از حقوق و منافع قانونی طرفین درگیر، تقویت نظارت و مدیریت بر صنعت بیمه، حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی، 

 .شودمی و توسعه سالم تجارت بیمه در چین وضعمنافع عمومی 

 های اتکایی چینیمهنهادهای نظارتی بر ب 

 CBIRC های اتکایی در چین است. وظیفه اصلی با مدیریت بخش دولتی مرجع نظارتی بیمهCBIRC  نظارت و

در راستای انجام موثر وظایف خود در سراسر  CBIRCهای اتکایی است. حفظ عملکرد قانونی و ثبات در بیمه

ها وظایف خود را این آژانس استانی ایجاد کرده است.آژانس محلی را با توجه به تقسیمات اداری  31چین، 

های دهد. نهادهای دیگری نیز بر بیمهمی گذاران انجاممطابق با اصول کنترل ریسک، و حمایت از حقوق بیمه

اتکایی چین نظارت دارند که شامل بانک خلق چین، کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین و وزارت دارایی 

 باشد.های بیمه دولتی( میت)برای شرک

قانون  9با این حال، طبق ماده  .چین تعریف نشده است قرارداد بیمه اتکایی به طور مستقیم در قانون بیمه

به معنای اقدام بیمه گر برای انتقال بخشی از ریسک  "بیمه اتکایی"های اتکایی، مربوط به اداره تجارت بیمه

 .مه اتکایی( استگر دیگر )بیبیمه شده خود به بیمه

 حدود فعالیت بیمه اتکایی 

 CBIRCهستند. در صورت تایید  CBIRC های بیمه اتکایی مجاز به فعالیت در حیطه مشاغل مورد تأییدشرکت

قانون بیمه چین فعالیت کند. در صورت تایید  25تواند در رشته بیمه اتکایی مشمول ماده می یک شرکت بیمه

CBIRCهای زیر فعالیت کند.تواند در همگی یا بخشی از رشتهمی ایی، یک شرکت بیمه اتک 

های مرتبط با بخش زندگی در چین، بیمه اتکایی مجدد بیمه اتکایی زندگی: این بخش شامل بیمه اتکایی رشته 

 های اتکایی بین المللی استو بیمه
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بخش غیرزندگی در چین، بیمه  های مرتبط بابیمه اتکایی غیر زندگی: این بخش شامل بیمه اتکایی رشته 

 های اتکایی بین المللی استاتکایی مجدد و بیمه

 های بیمه اتکاییشرایط اجازه فعالیت شرکت 

های بیمه اتکایی به منظور فعالیت باید مجوزهای لازم ، قانون بیمه چین ارائه دهندگان پوشش1به موجب ماده 

 به منظور ادامه فعالیت باید شرایط زیر را داشته باشندهای بیمه اخذ نماید. همچنین شرکت CBIRC را از

ای باشد که امکان کسب سود به صورت مداوم و پیوسته ناشی از فعالیت شرکت بیمه اتکایی باید به گونه -

 عملیات بیمه گری وجود داشته باشد

 شرکت بیمه اتکایی باید از اعتبار خوبی برخوردار باشد -

 ت توسط شرکت بیمه اتکایی طی سه سال اخیر وجود نداشته باشد هیچ سابقه نقض قوانین و مقررا -

 نباشد یوان میلیون 911ها شرکت بیمه اتکایی کمتر از ارزش خالص دارایی -

 ها باشدو قانون تاسیس شرکت چین های بیمه اتکایی مطابق با قانون بیمهاساسنامه شرکت -

 چین را داشته باشد بیمه به موجب قانونحداقل سرمایه الزامی  شرکت بیمه اتکایی -

 های بیمه اتکایی باید از دانش و تجربه کافی برخوردار باشندکلیه مدیران سطوح بالا و میانی شرکت -

 های بیمه اتکایی باید دارای ساختار سازمانی سالم و سیستم مدیریتی پویا باشیدشرکت -

را به طور کامل   CBIRC وبهای بیمه اتکایی کلیه الزامات مندرج در قوانین و مقررات مصشرکت -

 رعایت نماید

 نهادهای موجود در صنعت بیمه چین -0-7

 نهاد ناظر -0-7-1

بر صنعت بیمه این کشور حاکم  0گذاری بیمه چین، نهاد ناظر بیمه چین با عنوان کمیسیون قانون9103تا سال 

های فینتکی در این کشور، نهاد ناظر بانک و بیمه ادغام شددند تر شدن پیشرفتبود. از این سال، جهت هماهنگ

 قرار گرفتند.  9گذاری بانک و بیمه چینو تحت حاکمیت واحد کمیسیون قانون

                                                           
1.China Insurance Regulatory Commission (CIRC) 
2.China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC( 
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هدا، حفدظ ها در چدین و اداره بدازار آنگذاری و نظارت بر موسسات بیمه و بانکشامل قانون CBIRCتعهدات 

گذاران و های بانک و بیمه و محافظت از حقوق و منافع مشروع ذینفعان، از جمله سپردهرقابت منصفانه در بخش

 گذاران است.بیمه

 باشد:هم به شرح زیر می CBIRCهای اصلی مسئولیت

قوانین و مقررات جهدت اطمیندان از عملیدات های بیمه و بانک مطابق با گذاری و نظارت بر بخشمقررات .0

 ای.قانونی و باثبات موسسات بانکی و بیمه

هدای باندک و بیمده، ها و نیز اثربخشدی نظدارتی بخشمند درباره اصلاحات و گشایشانجام تحقیقات نظام .9

ت ندویس قدوانین و مقدرراریزی استراتژیک برای اصلاحات و توسدعه مدالی، تهیده پیشمشارکت در برنامه

کنندگان های بانک و بیمه و استقرار چارچوب مقدررات احتیداطی و چدارچوب محافظدت از مصدرفبخش

گذاران[، تدوین قواعد و مقررات بانک و بیمه، ارائه پیشنهادات بدرای تددوین و صنعت مالی ]از جمله بیمه

 اصلاح این قواعد و مقررات.

کنندگان صنعت مالی مطابق با چدارچوب ز مصرفتدوین قواعد نظارتی برای مقررات احتیاطی و حفاظت ا .3

کنندگان مالی، توسعه قواعد عملیاتی و قواعد نظارتی برای مقررات احتیاطی و چارچوب حفاظت از مصرف

های لیزیندگ، هدای رهندی، شدرکتهای تضدمین، بنگاهمالی، شرکت مالی خرد، تامین های تامینشرکت

های قانونی و سایر موسسات و اسدتقرار چدارچوب ریت داراییهای مدیهای وصول مطالبات، شرکتشرکت

 دهی آنلاین.های موسسات وامنظارتی برای فعالیت

ها، مطابق با قوانین و مقدررات، بررسدی و وکار آنای و حوزه کسباعطای مجوز به موسسات بانکی و بیمه .0

 برای کارکنان بانک و بیمه. نامه اخلاقیتایید صلاحیت مدیریت ارشد موسسات مربوطه و تدوین نظام

ای از لحاظ حاکمیت شدرکتی، مددیریت ریسدک، کنتدرل داخلدی، انجام نظارت بر موسسات بانکی و بیمه .5

 وکار، افشای اطلاعات و غیره.کفایت سرمایه، توانگری، عملیات کسب

م ارزیدابی ای، انجداهای حضوری در محل و نظارت خارج از محل بر موسسات بانکی و بیمدهانجام بازرسی .1

کنندگان مالی و جریمه اقدامات غیرقانونی و ریسک و انطباق با مقررات، محافظت از حقوق مشروع مصرف

 سوءرفتار.

های بانک و بیمه، افشاگری مقتضی مطابق با الزامات و انجام کدار های آماری بخشتدوین و انتشار گزارش .8

 آماری مالی.
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های بانک و بیمه. پیگیدری، سازوکارهای هشدار اولیه برای بخشاستقرار پایش، ارزیابی و کنترل ریسک و  .3

 گری.بینی عملیات بانکداری و بیمهتحلیل، پایش و پیش

گذاری بدانکی و های رفع ریسدک احتمدالی موسسدات سدپردهارائه پیشنهادات برای نظارت بر اجرای طرح .2

 موسسات بیمه.

های مالی غیرقانونی مطابق با قدوانین و مقدررات، از جملده شناسدایی، گیری بیشتر در مورد فعالیتسخت .01

 های غیرقانونی متقلبانه و انجام امور هماهنگی مربوطه. تنبیه و ممنوعیت فعالیت

 گذاری محلی.ارائه رهنمود و پایش کار نهادهای قانون .00

گدذاری های بیمه، از جمله تنظیم اسدتاندارد قانوناری و سازماندالمللی بانکهای بینمشارکت در فعالیت .09

 المللی بانکداری و بیمه.های بانک و بیمه. تسهیل هماهنگی بینالمللی برای بخشبین

 های مهم.های نظارت بر بانکانجام کار اجرایی روزمره هیات .03

  (CIBIRC, 2018bهای تخصیصی از سوی دولت مرکزی)انجام سایر مسئولیت .00

 های( نهاد ناظرالف( واحدهای )دپارتمان

جایی که نهاد ناظر در چین هم بر بانک و هم بر بیمه نظارت دارد، اداراتی برای هر دو بخش در آن تاسیس از آن

شوند. این واحددها بده اند که در این بخش فقط ادارات مربوط به صنعت بیمه یا ادارات مشترک نام برده میشده

 :شرح زیر هستند

اداره کل، دفتر تحقیقات سیاستگذاری، اداره قوانین و مقررات، اداره آمار، فناوری اطلاعات و نظدارت بدر ریسدک، 

، اداره نظارت بر حاکمیت شرکتی، 0اداره مالی و حسابداری )اداره مقررات توانگری(، اداره فراگیری )شمول( مالی

دفتر بازرسی موسسات مالی غیربانکی، دفتر رفع مورد و رویداد ریسک بزرگ )دفتر امنیت و ایمنی بانک و بیمه(، 

های مالی غیرقانونی، اداره نظارت اداره نظارت بر نوآوری مالی، دفتر حفاظت از حقوق مالی، دفتر مقابله با فعالیت

های زنددگی، اداره نظدارت بدر و حوادث )اداره نظارت بر بیمه اتکایی(، اداره نظدارت بدر بیمده های اموالبر بیمه

ای، اداره نظارت بر سایر موسسدات مدالی غیربدانکی و گذاری وجوه بیمههای بیمه، اداره نظارت بر سرمایهواسطه

 (.CBIRC, 2018a)اداره منابع انسانی 

 

                                                           
1.Financial Inclusion Department  
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 های صنعتانجمن -0-7-2

ای یا مالی نیز در کشور چین فعال هستند که تاثیراتی بر صنعت بیمه ایدن به جز نهاد ناظر، چندین انجمن بیمه

گیرند. شایان ذکر است که انجمنی با نام انجمدن اکچوئرهدای کشور دارند که در این بخش مورد بررسی قرار می

فعالیتی نداشته است و  9105رسد که از سال چین هم وجود داشته که طبق محتویات وب سایت آن، به نظر می

 باشد. آخرین انتشارات و اخبار و رویدادهای آن مربوط به همین تاریخ می

 انجمن همکاری مالی آسیا -0-7-2-1

المللی غیردولتی و غیرانتفاعی است که در وزارت کشدور ، یک سازمان بین0(AFCA) انجمن همکاری مالی آسیا

هدای مدرتبط بدا دولدت و هدای صدنعت مدالی، آژانسر متشکل از موسسات مالی، انجمنثبت شده و بیشت 9چین

 ای مربوطه و نیز افراد حاضر در حوزه مالی کشورهای آسیایی به صورت داوطلبانه است.های خدمات حرفهآژانس

 الف( آغاز به کار و تاسیس

، پیشنهاد بررسی امکان تاسیس یک پلتفرم ارتباطی و همکاری برای 9105اولین بار رییس جمهور چین در سال 

الملدل موسسات مالی آسیایی را مطرح کرد. این ابتکار توجهات زیادی را به خود جلب کرد و از جامعه مدالی بین

کشدور و منطقده آسدیا، اروپدا و  09در  موسسه مدالی 33، 9101های فعالی دریافت شد. سرانجام در سال پاسخ

آمریکا، درخواست تاسیس انجمن همکاری مالی آسیا را امضا کردند. جلسه کاری برای تاسدیس ایدن انجمدن در 

 پیشنهاد بررسی و تصویب شد.  03در پکن برگزار و در آن  9108سال 

 AFCAب( فلسفه 

متعهدد بده ایجداد یدک  AFCAمشترک اسدت.  فلسفه این انجمن، اتصال، همکاری، حاکمیت مشترک و مزایای

ای و یکپدارچگی پلتفرم همکاری و تبادل برای موسسات آسیایی، تقویت تبادلات در میان موسسات مالی منطقه

ای و پشتیبانی از توسعه اقتصادی واقعی در منطقه است. هدف منابع مالی، حفاظت مشترک از ثبات مالی منطقه

AFCA  منابع مشترک برای همده اعضدا از طریدق سداختار مناسدب حاکمیدت ی و تسهیل حاکمیت مشترک با

 ترتیبات نهادی است.

                                                           
1.Asian Financial Cooperation Association (AFCA) 
2.China’s Ministry of Civil Affairs 
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 ج(حوزه کاری

  ایجاد یک سازوکار ارتباطی، ارتقای ارتباطات و در میان اعضدا، تقویدت پیونددهای صدنعتی و در نتیجده

 ای است.ایجاد چرخه مالی منطقه

  ،ها های اطلاعاتی، یکپارچگی دادهبررسی فصل مشترکوادار کردن اعضا به کنار گذاشتن جزایر اطلاعاتی

 گذاری اطلاعات مالی.ای به اشتراکو بنابراین خلق یک پلتفرم منطقه

 ای، ایجداد هدای توسدعه مدالی منطقدهای، انتشار گزارشهای مالی سطح بالای منطقهمیزبانی از اجتماع

 های مالی.ای برای تبادل ایدهمنطقهای و بنابراین ساخت یک پلتفرم های مالی منطقهاندیشکده

 فرد و در وکار، خدمت به عنوان خط پیوند منحصربههای مالی فرامرزی و توسعه کسبتسهیل زیرساخت

 ای همکاری مالی.نتیجه ساختن یک پلتفرم منطقه

 مددالی سددبز و محافظددت از  ای، تددامینها در فراگیددری مددالی منطقددهتلخددیص و تددرویج بهتددرین شددیوه

کننده و بنابراین، ایجاد یک پلتفرم پیشگام در حوزه مسدئولیت اجتمداعی شدرکت بدرای صدنعت مصرف

 مالی.

 های همکداری مدالی غیردولتدی و سازماندهی یا نماینده کردن اعضا برای ارتباط و تبادلدات بدا سدازمان

پلتفدرم ای و در نتیجده سداخت یدک دولتی، اعلام منافع منطقه، سهیم شدن در راهکارهای منطقدهبین

 المللی.مشارکتی برای حاکمیت مالی بین

 د( ساختار حاکمیتی

، هیدات مددیره، هیدات اجرایدی، هیدات نداظران و  متشکل از مجمع عمدومی AFCAاز لحاظ ساختار سازمانی، 

عضو و هیات ناظران متشکل از  90عضو، هیات مدیران اجرایی شامل  52دبیرخانه است. هیات مدیره متشکل از 

 ست.عضو ا 2

 ( ترکیب اعضاه

AFCA کند. اعضای که پایگاه آن در آسیا است، از فلسفه گشودگی و فراگیری پیروی میAFCA  ،در وهلده اول

ای مدرتبط و متخصصدان مدالی هدای دولتدی، نهادهدای حرفدههای صدنعت مدالی، آژانسموسسات مالی، انجمن

کشورهای آسیایی هستند، اما در این میان، موسسات و متخصصان مالی مشابه از سایر مناطق جهدان نیدز مدورد 

در آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه بده  کشور و منطقه 31گیرند. تا کنون، موسسات مالی استقبال قرار می
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های مددیریت های بیمده، شدرکتهای اوراق بهادار، شدرکتها، شرکتاند که شامل بانکدرآمده AFCAعضویت 

های خدمات مالی و فینتک های صنعتی، شرکتالمللی، انجمنهای مدیریت دارایی، مراکز مالی بینوجوه، شرکت

 .(AFCA, 2021)هستند 

ای های بیمدهو بسیاری از شرکت 9به عنوان یک انجمن صنعتی این کشور، جامعه بیمه چین 0انجمن بیمه چین

 قرار دارند. AFCAبزرگ این کشور، در عضویت 

 انجمن بیمه چین -0-7-2-2

گر است که مورد تایید کمیسیون ، یک سازمان اجتماعی غیرانتفاعی، ملی و خودتنظیم(IAC)انجمن بیمه چین 

گذاری بیمه چین )نهاد ناظر سابق صنعت بیمه این کشور( قرار دارد و در وزارت کشدور چدین ثبدت شدده قانون

ینددگان، بپیوندندد و نما IACهای بیمده بایدد بده قانون بیمه جمهوری خلق چین، شرکت 039است. طبق ماده 

عضدو  321، انجمن بیمه چین 9108کارگزاران و ارزیابان نیز مجاز به ملحق شدن به این انجمن هستند. تا سال 

شدرکت  00گر اتکایی، بیمه 01شرکت بیمه اشخاص،  82شرکت بیمه اموال،  82هلدینگ،  09داشته که شامل 

 03ای بیمده، نمایندده حرفده 08ای بیمده، شرکت ارزیابی حرفه 31شرکت کارگزاری بیمه،  50مدیریت دارایی، 

 اند. موسسه مرتبط با بیمه بوده 93ها( و ای )از جمله انجمن واسطهانجمن محلی بیمه

 الف( ساختار

وقدت باشد. رییس این انجمن به صورت تماماست و بدنه اجرایی آن، شورا می ، مجمع عمومیIACبالاترین مقام 

و در صورت لزوم سایر کارکنان  رکلی، معاون دبرکلیدبور روزمره انجمن و انتصاب کند که مسئول امفعالیت می

اداره  39کندد و دارای به صورت مشترک و از طریق جلسات سالانه شورا، بر کدار انجمدن نظدارت می IACاست. 

 زیرمجموعه به شرح زیر است:

های تخصصی فناوری اطلاعات، آمار، استراتژی توسعه، درخواسدت وجده، انجمدن ، کمیته3کمیته شعبه اینترنتی

محلی، بیمه اموال، بیمه اتومبیل، تسویه خسارات، بیمه غیراتومبیل، بیمه کشاورزی، بیمه اتکایی، بیمه اشخاص، 

ی بیمده، ارزیدابی بیمده، دار، بیمه درمان، مدیریت عملیات بیمه اشخاص، بازاریابی بیمه، کدارگزاربیمه عمر مدت

                                                           
1.Insurance Association of China (IAC) 
2.Insurance Society of China (ISC) 
3.Internet Branch Committee 
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ای، انطباق با مقررات، حاکمیدت شدرکتی، حسابرسدی، حسدابداری، مندابع بیمه، حقوق، مقابله با تقلب بیمهبانک

ای و فرهنددگ و انسددانی، آمددوزش و پددرورش، اسددتانداردهای گددروه، موسسددات بیمدده خددارجی، آمددوزش مدرسدده

 تصویرسازی. 

اطلاعات را هم تبادل و کارهدا را از  IACهای کاری مربوطه تعیین شود. ها باید توسط واحدکار روزانه این کمیته

 کند.های ملی، هماهنگ میطریق جلسات منظم انجمن

بدنه اجرایی ثابت است که شامل اداره تدارکات، اداره منابع انسانی )امور احدزاب،  01دارای  IACدر حال حاضر، 

، 0ی اطلاعات و تحقیقات، درخواست وجده، خددمات اعضدا و محلدیبازرسی انضباطی و اداره نظارت(، آمار، فناور

، اداره انطبداق بدا مقدررات )اداره 0گری، اداره کار واسدطه3بیمه اشخاص 9و  0، ادارات 9بیمه اموال 9و  0ادارات 

 ای و فرهنگ وحاکمیت شرکتی(، اداره آموزش و پرورش، اداره استانداردسازی، ارتباطات بیرونی، آموزش مدرسه

 ارتباطات هستند. 

 ب( ماموریت

 باشند:نیز به شرح زیر می IACهای ماموریت

 های اقتصادی و مالیانطباق با قوانین و مقررات ملی و سیاست -

 توسعه انطباق با اخلاق اجتماعی و اجرای کامل مفهوم علمی -

قانون بیمه جمهوری  گذاری بیمه و تنظیم خودشان مطابق باتشویق اعضا به هماهنگی با نهادهای قانون -

  5خلق چین

 ارتقای توسعه صنعت و ارائه خدمات به اعضا -

 ارتقای گشودگی، عدالت و انصاف در بازار -

 بهبود جامع قابلیت صنعت بیمه برای خدمت به جامعه هماهنگ سوسیالیستی. -

 

                                                           
1.Member Services and Local Department 
2.Property Insurance Department I, Property Insurance Department II 
3.Personal Insurance Department I, Personal Insurance Department II 
4.Intermediary Work Department 
5.Insurance Law of People's Republic of China 
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 ج( قوانین و الزامات

شامل تشویق اعضا به فعالیت مطابق با قوانین و مقدررات، سدازماندهی اعضدا بدرای  IAC 0دهیاقدامات خودنظم

دهی، محدود کردن رقابدت غیرمنصدفانه، حفدظ محدیط دهی، تدوین قواعد خودنظمهای خودنظمامضای معاهده

 منصفانه و منظم بازار و تدوین استانداردهای کیفیت صنعت هستند. 

IAC   مدامور شدده اسدت تدا اسدتانداردهای کیفیدت صدنعت، مشخصدات فندی و  از طرف ادارات دولتدی مربوطده

چندین استانداردهای خدمات و مقررات را مطابق با قوانین و مقررات مربوطه و توسعه صنعت بیمه تدوین کند و هم

قرار و دهد شامل اسدتطور فعال، نظام اعتباری صنعت بیمه را ارتقا دهد. اقدامات دیگری که این انجمن انجام میبه

بهبود سیستم صنعت بیمه و سیستم اطلاعات اعتباری برای موسسات و متخصصدین بیمده و نیدز بررسدی اسدتقرار 

سیستم ارزیابی اعتبداری صدنعت بیمده و انجدام خودمددیریتی اعضدا اسدت. اعضدایی کده از اساسدنامه، معاهددات 

انونی و مندافع متقاضدیان و دهی و سیسدتم مددیریت تخطدی کنندد، بده حقدوق قددهی، قواعدد خدودنظمخودنظم

های غیرمنصفانه در رقابت استفاده کنند و منافع صنعت را زیر پا بگذارند و تصویر شدگان آسیب بزنند، از روشبیمه

گدذار و سدایر ادارات شوند. افراد مشکوک به تخطی از قوانین، بایدد بده نهادهدای قانونآن را خراب کنند، تنبیه می

 دهی صنعت نیز مشمول همین قاعده است.ه کنند. سایر موضوعات مربوط به خودنظماجرایی قوانین، مراجع

 د( حفاظت از حقوق قانونی

IAC های مرتبط با صدنعت، مشدارکت گیری برای اصلاح و توسعه صنعت و سایر بحثاز طرف صنعت در تصمیم

نمایدد. افع مشروع صنعت حفاظدت میدهد و از حقوق و منهای مربوطه را ارائه میکند، پیشنهادات و توصیهمی

IAC   گری باید به نماینده اعضا برای ارتباط با موسسات مرتبط باشدد. ایدن انجمدن اسدتقرار سدازوکار میدانجی

کند. کننده و ارتباطات را تقویت میاختلافات برای صنعت را هدایت و سازوکارهای مربوط به حفظ حقوق مصرف

 شود.مقامات نظارتی و ادارات دولتی دریافت و رسیدگی میامور مورد اعتماد به علاوه، 

 

 

 

                                                           
1.Self-discipline 
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 ( خدمات ه

 IAC ها و مشکلات بازار بیمه را به موقع به نهادهای نظارتی و انجام بررسی و مطالعات را بر عهده دارد و ریسک

به شرح  IACخدمات دهد. سایر کند و نظرات و پیشنهادات خود را هم ارائه میادارات دولتی مربوطه گزارش می

 زیر هستند:

 هماهنگ کردن رابطه بین اعضا و میان اعضا و متخصصان  -

 حل اختلافات و ایجاد محیطی سالم و هماهنگ  -

 کنندگان بیمه و نیز با عموم مردم هماهنگ کردن رابطه میان اعضا و مصرف -

 ایهای بیمههای درگیر در فعالیتحفاظت از حقوق و منافع مشروع طرف -

 نظام آموزش صنعت برای انجام مدیریت صلاحیت و آموزش کارکنان ایجاد -

گذاری ها، فناوری و تجربه در میان اعضا بدرای ارتقدای بده اشدتراکوکار، دادهسازماندهی تبادلات کسب -

 منابع و توسعه مشترک؛ و.. .

 و( ارتباطات 

IAC ادلات در صنعت ارتقا یابند. پدس از تاییدد های کاری انتقال اطلاعات میان اعضا را ایجاد کرده تا تبمکانیسم

هایی را مطابق با مقررات مربوطه آماده نشریات اطلاعاتی را منتشر و وب سایت IACهای مربوطه، توسط سازمان

کندد تدا تبادلدات مدرتبط را هدم تقویدت میهای علمدی چنین، ارتباطات و هماهنگی با سایر انجمنکند. هممی

المللی ملحدق شدود، های بینالمللی بسازد و فعالانه به سازمانهای تبادل بیندهد، پلتفرم خارجی صنعت را ارتقا

المللدی را توسدعه دهدد. های همکاری بینالمللی خود هدایت کند و حوزهانداز بینصنعت را برای گسترش چشم

کند کده و به صنعت کمک میهای مربوطه شرکت المللی و فعالیتهای بینطور فعال، در کنفرانساین انجمن به

 ها بیاموزد.های پیشرفته خارجی و تجربه آناز فناوری

 ز( تبلیغات

IAC های تبلیغاتی و مشاوره مربدوط کند، فعالیتکند، برنامه تبلیغات را تدوین میمنابع تبلیغات را یکپارچه می

ها، بده صنعت بیمه، یعنی عمدل بده وعدده نماید. این انجمن از مفهوم کلیدیبه صنعت را سازماندهی و اجرا می

کندد تدا سدازه ها را اجدرا میعهده گرفتن ریسک، تمرکز بر خدمت و پایداری به وسیله هنجارها، طرفداری و آن
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کند. پس های مختلف ترویج میدهد و بیمه را به روشدانش بیمه را رواج می IACفرهنگ صنعت را ارتقا دهد. 

دهد و با کنترل و تعیین معیارهای درستکاری در های پیشرفته را پیشنهاد میربوطه، مدلهای ماز تایید سازمان

 .(IAC, 2017)نماید صنعت، تصویر خوبی از آن ایجاد می

 چین انجمن بیمه زندگی جمهوری خلق -0-7-2-3

 است: تاسیس شده و طبق اساسنامه، ماموریت آن به شرح زیر 0223انجمن بیمه زندگی چین، در سال 

 های صنعتبررسی، تحقیق، انتشار، گردآوری و تحلیل داده -

 مراقبت و حصول منافع مشترک در صنعت -

 گری تعارضات میان اعضامیانجی  -

 بیمه و عملیات مربوطه اعضاهای حقتحقیق درباره نرخ -

 حفظ حقوق مشروع اعضا -

 رسیدگی رفتار غیرقانونی اعضا و گزارش آن به نهاد ناظر -

 های مربوطههای درخواستی سازمانانجام پروژه -

 ای و اطلاعات درباره بیمه زندگیهای دورهانتشار گزارش -

  های عمومیها، قوانین و مقررات مربوطه و نیز ملحق شدن به فعالیتپیشبرد خط مشی -

 هاتعیین و ثبت اطلاعات ضروری اعضا و نمایندگان آن -

 شده توسط قانونانجام کارهای الزام -

 سازماندهیالف( 

های عضو اسدت. اعضدای هیدات مددیره و سرپرسدتان، این انجمن متشکل از نمایندگان شرکت کنفرانس عمومی

 شوند.توسط نمایندگان اعضا انتخاب می

، تحقیدق و مشداوره، آمدوزش و پدرورش، آزمدون  هدای امدور عمدومیانجمن بیمه چین دارای پنج بخش بدا نام

کنندد. بده در نهایت بخش آمار و اکچوئری است که کار این انجمن را مدیریت مینمایندگی و ثبت نمایندگان و 

های مختلف برای توسعه صنعت بیمه، ذیل هیات مدیره، چهار کمیتده وجدود دارندد کده منظور اجرای ماموریت

 فرعی هستند:  برخی دارای چندین کمیته
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یزی و ارائه پیشنهادات برای منافع مشترک ر: این کمیته مسئول برنامه1کمیته توسعه عملیات بیمه عمر -

هدای و موضوعات مربوط به صنعت بیمه عمر است. کمیته توسعه عملیات بیمده عمدر، بدر اسداس حوزه

های حقدوقی، صددور بیمده، حفدظ کمیته فرعی اسدت کده شدامل کمیتده 03کاری و نوع بیمه، دارای 

آموزش و پرورش، آمدار و اکچدوئری، مدالی و  ها، خسارات، بازاریابی، بیمه حوادث، بیمه گروهی،سیاست

گذاری، مستمری، خدمات اسدتیناف، مندابع حسابداری، بیمه اتکایی، سیستم اطلاعاتی، پزشکی، سرمایه

 باشند.انسانی و تبلیغات می

و میر و بیمداری کمیته تحقیقات بیماری و مرگ و میر: ماموریت این کمیته انجام مطالعات تجربی مرگ -

گدذاری اسدت. و میر و بیماری برای محاسبات ذخایر و مبندای نرخلزوم، ایجاد جداول مرگ و در صورت

ها نامهو میر جهت سهم سود بیمهو میر برای ارزیابی و سنجش سطح مرگمطالعه سالانه استاندارد مرگ

 طراحی شده است. 

انجمن توسط وزارت مالیده کمیته آزمون و ثبت نمایندگان: طبق مقررات مدیریت نمایندگان بیمه، این  -

 های صلاحیت، آموزش، پرورش و ثبت نمایندگان بیمه را انجام دهد.مامور شده که امور مربوط به آزمون

کمیته ترتیبات نمایندگان: این کمیته، طبق مقررات مدیریت نمایندگان بیمه تاسدیس شدده و مسدئول  -

رابطده بدا نماینددگان و بررسدی ثبدت  های بیمده زنددگی درارزیابی آموزش، مدیریت و ارتقای شدرکت

 .(LIA-ROC, n d) نمایندگان بیمه عمری است که مجوزشان خاتمه یافته یا باطل شده است

-  

 نهادهای آموزشی و تحقیقاتی -0-7-3

 جامعه بیمه چین -0-7-3-1

، یک سازمان غیرانتفاعی است که به صورت داوطلبانه توسدط موسسدات و متخصصدان (ISC) 9جامعه بیمه چین

ملدی، متخصدص مطالعده به عنوان یدک آکدادمی  ISCها شکل گرفته است. مربوطه از صنعت بیمه و سایر حوزه

کشور بر عهده نهاد ناظر صنعت بیمه و وزارت  ISCها است. هدایت و سرپرستی امور روزمره ها و خط مشینظریه

 چین است.

                                                           
1.Life Insurance Operation Development Committee(LIODC) 
2.Insurance Society of China (ISC) 
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ISC  2شرکت بیمه،  012توان به عضو ویژه است که از آن جمله می 2و عضو رسمی  911در حال حاضر، دارای 

موسسده بیمده در سدطح اسدتانی و  38موسسه آموزشدی و تحقیقداتی،  31واسطه،  02شرکت مدیریت دارایی، 

هدا وضدعیت تدای آن 033تشکیل شدده کده  عضو شورا 008از  ISCموسسه از انواع دیگر است.  1شهری و نیز 

بده  0«مجله مطالعدات بیمده»نهاد فرعی است و نشریه آن با عنوان  91اند. این نهاد دارای عضویت اجرایی داشته

 The» بدا ندامدارای پلتفرمدی  ISCچندین شدود. همعنوان مجلده رسدمی آن زیدر نظدر نهداد نداظر منتشدر می

supplement Insurance Practice and Exploration»  ،است که با توجه به اهمیت بحث درباره مسدائل عملدی

 محلی برای اهالی صنعت بیمه است تا درباره موضوعات داغ، دشوار و کلیدی صنعت بحث کنند.

ISC ها و اخلاق اجتماعی کشدور چدین، بده عندوان سعی دارد تا مطابق با اساسنامه، قوانین و مقررات، خط مشی

بدرای بده الیت کند که بر توسعه نوآورانه صنعت بیمه متمرکز است. هددف آن، ایجداد پلتفرمدی ای فعاندیشکده

شدود تدا گذاری اطلاعات و تبادلات تحقیقات دانشگاهی است که با بسیج کامل منابع غنی آن ممکن میاشتراک

ویت موقعیت استراتژیک میک و توسعه مبتنی بر نوآوری صنعت، تقنحو بهتری در خدمت مطالعات آکاد بتواند به

اقتصادی کشور چین باشدد  -های چین و کمک به شکوفایی و توسعه گسترده اجتماعیخود در میان همه بخش

(AFCA, n d.)  

 اجتماعی چین )دانشگاه فودان( مرکز تحقیقات بیمه و تامین -0-7-3-2

ای شده است، یک پلتفرم چندرشدتهدر دانشگاه فودان شانگهای تاسیس  9103این مرکز تحقیقاتی که در سال 

های مدرتبط بدا بیمده در دانشدگاه اسدت کده هددف آن مطالعده سازی منابع آکادمیک برای رشتهبرای یکپارچه

المللدی شددن اقتصداد چدین، ارائده اجتماعی در بسدتر گدذار اقتصدادی و بین موضوعات مربوط به بیمه و تامین

 ی ساخت و توسعه اقتصاد چین است.های سیاستی براپشتیبانی آکادمیک و توصیه

آمیز، اقتصداد بیمده، حسدابداری بیمده و های تحقیقاتی این مرکز شامل بیمه چین، اقتصاد حوادث فاجعدهحوزه

هدای تحقیقداتی بدرای دولدت محلدی شدانگهای، وزارت های آن نیز انجدام پروژهمقررات بیمه است. سایر فعالیت

                                                           
1.Journal of the Insurance Studies 
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و بیمده چایندا  9، شدرکت بیمده خلدق چدین0چین، موسسه بیمه شدانگهایآموزش، نهاد ناظر بیمه، جامعه بیمه 

 .(b-IIS, n d)است  3پاسیفیک

 اجتماعی چین )دانشگاه پکینگ( مرکز تحقیقات بیمه و تامین -0-7-3-3

برای تبادلات میدان دولدت، توسط دانشگاه پکینگ پکن تاسیس شده است و پلتفرمی  9113در سال  0این مرکز

 صنعت و دانشگاه است تا تحقیقات نظری و نوآوری در دانش ارتقا یابد. حوزه تحقیقاتی این مرکز، بیمه و تدامین

 (.IIS, n d-a)اجتماعی است 

 صندوق تضمین بیمه چین -0-7-0

، یک صندوق کمک مالی برای ریسک صدنعت اسدت و طبدق قدانون بیمده 5(CISF)صندوق تضمین بیمه چین 

های اداره صندوق تضمین بیمه تاسدیس شدده و ویژگدی آن مددیریت متمرکدز و جمهوری خلق چین و شاخص

گذارکنندده های واگذاران و شرکتشده است. این صندوق، در راستای هدف کمک مالی به بیمهاستفاده هماهنگ

به رشد خدود  CISFهای صنعت بیمه تاسیس شده است. بیش از یک دهه است که سازی ریسکبیمه یا برطرف

دهد و به صورت تدریجی سیستم مدیریت خود را اصلاح کرده و به صورت مستمر کارکردهای تضمینی ادامه می

 کند.خود را تقویت می

 است:این صندوق، اساسا سه مرحله را سپری کرده 

 21مداده  گذاری کردندد.های ویژه سدپردهها به صورت مجزا در صندوق جمع شدند و در حسابشرکت (0

های بیمه باید صندوق تضمین منتشر و اجرا شد، مشخص کرد که شرکت 0225قانون بیمه که در سال 

و از عملیدات شدگان تضدمین شدده بیمه را مطابق با شرایط نهاد نظارت مالی ایجاد کنند تا منافع بیمه

طور متمرکز مددیریت شدده و بده های بیمه حمایت گردد. صندوق تضمین بیمه باید بهاحتیاطی شرکت

 CISFبدرای تاسدیس و مددیریت شده مورد استفاده قرار گیرد. این اولین شرط عمومی صورت هماهنگ

 بود.

                                                           
1.Shanghai Insurance Institute 
2.People's Insurance Company of China 
3.China Pacific Insurance 
4.China Center for Insurance and Social Security Research (Peking University)  
5.China Insurance Security Fund (CISF) 
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و وزارت مالیه، اسنادی را منتشر و شرایط ایجاد و استفاده از صندوق تضمین را  1بعدها، بانک خلق چین

توسدط باندک  0221در سدال  2مقررات مشروط اداره بیمه 39با جزییات بیشتری مشخص کردند. ماده 

بیمه سالانه خود را به صدندوق درآمد حق %0خلق چین صادر شد و تجویز کرد که هر شرکت بیمه باید 

های شرکت رسید، واگدذاری بده صدندوق را متوقدف کل دارایی %01واگذار کند و وقتی به  تضین بیمه

نماید. صندوق تضمین بیمه باید در یک حساب مجزا در بانک خلق چین یا یک بانک تجاری که توسدط 

، وزارت مالیه چین اطلاعیده مددیریت 0228گذاری کند. در سال شود، سپردهبانک خلق چین معین می

های بیمه را صادر کرد و در آن اجازه داد که وجوه واریزی به صندوق صندوق تضمین بیمه شرکتمالی 

تواندد بدرای ها حسداب شدود و مشدخص کدرد کده وجدوه صدندوق فقدط میتضمین، در هزینه شدرکت

گذاری در چهار بانک تجاری انحصارا تحت مالکیت دولدت، اسدتفاده شدده و اوراق قرضده دولتدی سپرده

های بیمه را مشخص و تعیین کرد که شرکت بیمه ، وزارت مالیه، نظام مالی شرکت0222ر سال بخرد. د

 %1شده سالانه خود را به صندوق تضمین واگذار و پس از رسدیدن بده داریبیمه نگهدرآمد حق %0باید 

وادث شخصدی، های اموال، حها، واگذاری را متوقف کند. به علاوه، شرکت بیمه باید برای بیمهکل دارایی

های بیمده زنددگی و مراقبدت مدت و اتکایی، به صندوق واگذاری داشته باشد و برای رشدتهدرمان کوتاه

 بلندمدت، نیازی به واگذاری دارایی به صندوق تضمین نیست.

اصدلاح و  9119. قدانون بیمده در سدال آوری حساب ویژه و تقویت شدت نظدارتمدیریت متمرکز جمع (9

زمینه استفاده از صندوق تضمین بیمه توسط نهاد ناظر تعیین شد. کمیسدیون  درهای منسجمیشاخص

 9110را در سدال  3های اداره صدندوق تضدمین بیمدهگذاری بیمه چین ]نهاد ناظر وقت[، شاخصقانون

اموال و  های بیمهها تعیین کردند که صندوق تضمین به صندوق تضمین شرکتصادر کرد. این شاخص

شدده مسئول مدیریت متمرکز و استفاده هماهنگ CIRCشود و بندی میندگی طبقههای بیمه زشرکت

، 9115از صندوق است و شورای صندوق تضمین باید بر مدیریت و استفاده از آن نظارت کند. در سدال 

CIRC صادر و مشدخص کدرد کده  0ای را درباره مسائل مربوط به پرداخت صندوق تضمین بیمهاطلاعیه

اندد، در دو قسدط بده حسداب به صندوق واگذار کرده 9110ه باید وجوهی را که تا سال های بیمشرکت

                                                           
1.People’s Bank of China 
2.Provisional Regulations on Insurance Administration 
3.Measures for Administration of the Insurance Security Fund 
4.Issues Concerning the Payment of Insurance Security Fund 
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باز شده، واریز کنند و این نشدانه آغداز مددیریت  CIRCتوسط  9115ویژه صندوق تضمین که در سال 

 متمرکز بود. 

های مدرتبط، خاندهتاسدیس شدد و اعضدای آن شدامل وزارت 9111شورای صدندوق تضدمین در سدال 

بده آن محدول  CISFهای بیمه بودند و ماموریت نظارت بر مدیریت و اسدتفاده از ها و شرکتون کمیسی

 شد. 

. توسدعه سدریع صدنعت بیمده در استفاده از تجربیات کشورهای دیگر برای اجدرای سدازماندهی مجددد (3

از  های اخیر، الزامات شدیدتری را برای مدیریت و عملیات صندوق تضمین ایجاد کرده اسدت. پدسسال

پیشدنهاد  CIRC، 9118المللی و دریافت نظدارت اعضدای شدورا در سدال های بینارزیابی کامل با شیوه

به روشی بازارگرا را ارائه کرد که مدورد تاییدد  CISFای سازی عملیات حرفهتاسیس یک شرکت و پیاده

های کا شداخص، وازرت مالیه و بانک خلق چین، مشدترCIRC، 9113شورای دولت قرار گرفت. در سال 

مالی شرکت صندوق تضمین بیمه چدین جدید برای اداره صندوق تضمین بیمه را صادر کردند و حامی 

آوری، مدیریت و استفاده از صندوق طبق قانون است. شدورای صدندوق تضدمین شدند که مسئول جمع

 صورت خودکار کار خود را خاتمه داد.به

آوری وجوه، مدیریت و استفاده اصلاح شد و اصول پایه بیشتری را برای جمع 9112قانون بیمه در سال 

 تعریف کرد.  CISFاز 

تا کنون، صنعت بیمه چین پنج خط دفاعی را برای جلوگیری و رفدع ریسدک در صدنعت شدکل داده اسدت کده 

های حضدوری انگری به عنوان محور، بازرسدیهای داخلی به عنوان بنیان، نظارت بر توحاکمیت شرکتی و کنترل

به عنوان یک معیار مهم، نظارت بر استفاده از صندوق به عنوان یک پیوندد کلیددی و صدندوق بیمده بده عندوان 

 پناهگاه آن بوده است. 

CISF دهد تا کارکردهای خود در زمینه جلوگیری از به مرور تجربیات و حفظ بهینگی در عملیات خود ادامه می

 .(CISF, n d)سک در صنعت بیمه چین را به خوبی به انجام برساند ری
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 قوانین و مقررات بیمه چین -0-8

ساله است، اما به سبب مسائلی چدون اقتصداد سوسیالیسدتی و  911اگرچه بازار بیمه مدرن چین دارای تاریخی 

تغییر و تحولاتی که در مقاطع مختلف تاریخی آن رخ داده، نظام مقرراتی آن هنوز جوان و رو بده تکامدل اسدت. 

مقرراتی مدرنی را برای آن توسدعه  زمان با توسعه صنعت بیمه خصوصی این کشور، چین مجبور شد که نظامهم

بود کده در راه استانداردسدازی ، صدور و انتشار قانون بیمه جمهوری خلق چین، گام مهمی 0225دهد. در سال 

ای را به عنوان مسدئول مقررات بیمه چین برداشته شد. برای اجرای قانون بیمه، بانک خلق چین یک بخش بیمه

، مقررات بیمه از مقررات بانک و اوراق بهادار جدا 0223اسیس کرد. در سال های بیمه داخلی تنظارت بر شرکت

ای تاسیس شد. این اقدام، نقطه شروع نظام جامع مقدررات بیمده (CIRC)گذاری بیمه چین و کمیسیون مقررات

ر حال گونه که در بخش نهادهای صنعت بیمه چین اشاره شد، دالبته همان (.(Chen et al.,2013این کشور بود 

 است.  CBIRCگذاری بیمه این کشور، حاضر نهاد قانون

ترین قوانین و مقررات موجود در صنعت بیمه چین پرداخته و با این مقدمه کوتاه، در این بخش به برخی از مهم

 تحلیل مختصری ارائه خواهد شد.

 قانون بیمه چین -0-8-1

رهدای بیمده ایدن کشدور اسدت، اولدین بدار در سدال قانون بیمه چین، که مدرتبط بدا عملیدات و نظدارت بدر بازا

منددی را بدرای قراردادهدای فصل، مقررات دقیدق و نظام 3ماده در  059تصویب و اجرا شد. این قانون، با 0225

، اولین اصدلاحیه 9119ای و نظارت بر بیمه در چین ارائه کرد. در سال های بیمههای بیمه، فعالیتبیمه، شرکت

د تایید کنگره خلق چین قرار گرفت. هدف این اصلاحات انجام تعهدات چین در رابطه بدا آزاد در قانون بیمه مور

(، کدار بدرای انجدام 9110بود. تقریبا بلافاصدله )در سدال  WTOکردن بازار بیمه این کشور به دلیل پیوستن به 

 038مورد بده  053ن بیمه را از های بیشتر در قانون بیمه آغاز شد. این اصلاحیه دوم، تعداد مقررات قانوبازبینی

 9112مورد افزایش داد و تقریبا همه مقررات قانون قبلی را بازبینی یا جایگزین کرد. قانون جدید بیمه در سدال 

در زمینه نظارت بر صنعت، از جمله اسدتانداردهای قدانونی بدر قراردادهدای بیمده، اجرایی شد که در ابعاد مهمی

تر شده بود. این قانون جدید، قدرت نظارتی و کنندگان بازار و نظارت بیمه، کاملترتیبات نهادی در میان شرکت

 . (Chen et al., 2013)را به میزان قابل توجهی افزایش داد  CIRCاجرایی 
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کنندد تبعیت می 0اتفاق افتاد. این اصلاحات از اصلی 9105و  9100های آخرین اصلاح قانون بیمه چین، در سال

زدایی و ندوآوری در بیمده و نیدز مددیریت که توسط شورای دولت این کشور تنظیم شده و تمرکز آن بر مقررات

 . (Xing, 2018) گران استدارایی بیمه

 قوانین تاسیس شرکت بیمه در قانون بیمه چین -0-8-1-1

 1های قانون بیمه چین، تنظیم مقررات مربوط به تاسیس شرکت بیمه است. طبق مداده ترین بخشیکی از مهم

وکارهای باشدند. کسدب CBIRCوکار بیمده، بایدد دارای مجدوز قانون بیمه چین، همه نهادهای درگیر در کسدب

مربوطه انجام شوند و هدیچ نهداد یدا  های بیمه و مطابق با قوانین و مقرراتهای بازرگانی باید توسط شرکتبیمه

 فرد دیگری مجاز به این کار نیست.

 است و در این زمینه باید الزامات زیر رعایت شوند: CBIRCتاسیس شرکت بیمه مستلزم تایید 

داران اصلی شرکت بیمه باید قادر باشند که به صورت پایدار سدود ایجداد کنندد، جایگداه اعتبداری سهام -

سابقه تخطی از قوانین و مقررات در سه سال متدوالی گذشدته را نداشدته باشدند و  خوبی داشته باشند،

 میلیون یوآن چین باشد. 911ها حداقل های آنخالص ارزش دارایی

 های چین باشد.ای ارائه شود که مطابق با قانون بیمه و قانون شرکتاساسنامه -

میلیدون  911قانون بیمه،  12طبق ماده دارای حداقل سرمایه مشخص شده در قانون بیمه باشد؛ یعنی  -

ثبتی شرکت بیمه را بر مبنای گذاری شورای دولت، حداقل سرمایه الزامی باشد که واحد قانون 2ینبرنمی

را بده شده، سدرمایه الزامدی که الزامات اصلاحکند، به شرط آنوکار آن اصلاح میوسعت و مقیاس کسب

 اخت شود.کمتر از مقدار فوق نرسانند. سرمایه ثبتی شرکت بیمه باید به صورت کامل و نقدی پرد

 وکار بیمه باشد.ای در عملیات کسبدارای مدیران، سرپرستان و مدیران ارشد با دانش و تجربه حرفه -

 های مدیریت مناسبی داشته باشد.ساختار سازمانی و سیستم -

 13تدا  18را رعایدت کندد )مدواد  CBIRCشده در قوانین، مقررات اجرایی و توسدط سایر الزامات تعیین -

 قانون بیمه(

                                                           
1.liberalising the front, supervising the end principle  

2. renminbi :ارز مردم» یآن به معن یاللفظکرده است. ترجمه تحت یمعرف 9191آن در سال  سیدر بدو تأس نیخلق چ یاست که جمهور یارز ینام رسم »

 یبه طوور معموول بورا نی. در چستینی نبیرنم یاست، اما به معنا ینبیاز واحد پول رنم ینام واحد وانی .شودینوشته م RMBاست. که به صورت مخفف 

 .برندیکار مرا به وانیکلمه  هامتیق انیب
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درخواست دهد و موارد زیر را به آن ارائه  CBIRCگر باید به صورت مکتوب به گام تاسیس شرکت بیمه، بیمههن

 کند:

وکار شدرکت بیمده پیشدنهادی مکتوب که در آن نام، سدرمایه ثبتدی و حدوزه کسدبدرخواست رسمی  -

 مشخص شده باشد.

 سنجی.گزارش مطالعه امکان -

 برنامه مقدماتی تاسیس. -

ای و گدزارش حسدابداری سدال قبدل کده توسدط گذار یا سایر اطلاعدات زمیندهوکار سرمایهکسبمجوز  -

 های حسابداری، حسابرسی شده باشد.شرکت

فهرست افراد مسئول گروه تاسیس مقدماتی و رییس پیشنهادی هیات مدیره و مدیرانی که مورد تاییدد  -

 ها.گذاران باشند، به همراه مدارک تایید آنسرمایه

 قانون بیمه چین(. 81الزام شده باشد )ماده  CBIRCهر چیز دیگری که توسط  -

قانون بیمده  89، متقاضی باید مقدمات تاسیس را در یک سال کامل کند )ماده CBIRCپس از دریافت تایید از 

بدهدد.  CBIRCتواند درخواسدت گشدایش شدرکت را بده چین(. پس از انجام کار مقدمات تاسیس، متقاضی می

 قانون بیمه چین(. 83دریافت خواهد کرد )ماده  CBIRCوکار بیمه را پس از تایید قاضی، مجوز کسبمت

قانون  80را دریافت نماید )ماده  CBIRCخواهد یک شعبه در چین افتتاح کند، باید تایید ای که میشرکت بیمه

بی ارائه کرده و موارد زیر را تسدلیم بیمه چین(. برای تاسیس شعبه، شرکت بیمه باید به نهاد ناظر درخواست کت

 نماید:

 فرم درخواست. -

 وکار برای شعبه و اطلاعات تحلیل بازار.ساله توسعه کسببرنامه سه -

 رزومه و مدارک مرتبط مدیران ارشد پیشنهادی برای شعبه. -

 قانون بیمه چین(. 85)ماده  CBIRCشده توسط سایر اطلاعاتی مشخص -

 باشد. می متواند دائو شعبه آن می زمان اعتبار مجوز شرکت بیمه
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مقررات  09تا  3برای تاسیس شرکت بیمه با سرمایه خارجی در چین، متقاضی باید الزامات خاصی را که در مواد 

 بیان شده، رعایت کند. 0های بیمه خارجیجمهوری خلق چین در زمینه اداره شرکت

های دهندگان بیمه رعایت شوند. مثلا، شدرکتسط ارائهبرخی الزامات وجود دارند که به صورت همیشگی باید تو

 بیمه باید:

 به رسمیت شناخته شده باشد. CBIRCدارای اکچوئری باشند که توسط  -

قدانون بیمده  35یک سیستم اکچوئری و یک سیستم گزارشگری انطباق با مقررات داشته باشند )مداده  -

 چین(

 ا کنند:طور کامل افشموارد زیر را با صداقت و دقت و به -

o اطلاعات مالی و حسابداری 

o اطلاعات مدیریت ریسک 

o ایبرداری از محصولات بیمهاطلاعات مربوط به بهره 

o اطلاعات توانگری 

o های وابسته اصلیاطلاعات مربوط به تراکنش 

o اطلاعات درباره مسائل مهم 

o  سایر موضوعاتی که توسطCBIRC شود تعیین می(Hao et al., 9190). 

 تاسیس شرکت بیمه خارجی در چینشرایط  -0-8-2

شرکت بیمه خارجی که متقاضی تاسیس یک شرکت بیمه با سرمایه خارجی است، مطدابق بدا مقدررات اجرایدی 

اصدلاح شدده  9102که آخرین بدار در سدال  9های بیمه با سرمایه خارجیجمهوری خلق چین در زمینه شرکت

 شد:، باید حائز شرایط زیر با(Jia and Fang, 2021)است 

 میلیارد دلار باشد. 5های شرکت در پایان سال قبل از ارائه درخواست تاسیس، حداقل کل دارایی -

ای که شرکت متعلق به آن است، دارای نظام مقررات بیمده مناسدبی باشدد و شدرکت از کشور یا منطقه -

 قبل تحت مقررات اثربخش نهادهای ذیصلاح آن کشور یا منطقه قرار داشته باشد.

                                                           
1.People's Republic of China on the Administration of Foreign-Funded Insurance Companies. 
2.people's republic of china on the administration of foreign-funded insurance companies  
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 کند.استانداردهای توانگری کشور یا منطقه مبدا را رعایت می -

 نهادهای ذیصلاح کشور یا منطقه مبدا، با درخواست تاسیس شرکت موافق باشند. -

 . CBIRC (Hao et al., 2021)شده توسط سایر شرایط احتیاطی تعیین -

 های بیمه چینی است. های خارجی هم مانند شرکت، برای شرکتCBIRCشایان ذکر است که رویه تایید 

 قانون توانگری -0-8-3

های مقررات مدیریت توانگری شدرکت»های بیمه این کشور را بازبینی و مقررات توانگری شرکت CBIRCاخیرا، 

کند. این مقدررات کنندگان محافظت را صادر کرده است تا این مقررات را تقویت کرده و از منافع مصرف 0«بیمه

، پیشدی جسدتن از 9سدازی تصدمیمات پنجمدین کنفدرانس ملدی کدار مدالیچنین برای حصول هددف پیادههم

 اند. گذاری در نظام قانونی بازبینی شدههای مالی و تقویت قاعدهریسک

نتشر شد و م 9191آگوست  92جولای تا  31مقررات جدید توانگری برای دریافت نظرات عموم و دریافت مشورت، از 

های صنعت، متخصصان، محققان و عمدوم گران، انجمنتوجه زیادی را به خود جلب و بازخوردهای متعددی را از بیمه

بده دقدت نظدرات و  CBIRCکنندد. ها عموما از مقررات پشتیبانی میدریافت کرد. بازخوردها نشان داد که همه طرف

 ل و منطقی بودند پذیرفت و مقررات را بیشتر بهبود داد.هایی را که معقوپیشنهادات را مطالعه کرد و آن

، این مقررات اصول مربوطه را در قالب الزامات قانونی ارتقا داد 3ROSS-Cها در اجرای بر مبنای آخرین پیشرفت

گران بهتدر هدا را بیشدتر اصدلاح کدرد. بندابراین، بیمدههای مقرراتی برای بهبود اثربخشی و تناسدب آنو شاخص

تدرین مداده در شدش فصدل اسدت و مهم 30شان بهبود بخشند. ایدن مقدررات، شدامل توانند جایگاه توانگریمی

 اصلاحات آن به شرح زیر هستند:

مقررات توانگری، تصریح شد. این چارچوب سه رکنی، با لحداظ کدردن شدرایط  0که، چارچوب سه رکنیاول این

ای، الزامات قانونی کیفی و سرمایهالمللی، الزامات کمیات مالی بینواقعی بازار بیمه چین و آخرین اصلاحات مقرر

 .(CBIRC, 9190c)تعیین کرد  C-ROSSهای چین را تحت مقررات سازوکار انضباط بازار با ویژگی

                                                           
1.Regulations on the Solvency Management of Insurance Companies 
2.Fifth National Financial Work Conference 
3.China Risk Oriented Solvency System (C-ROSS)  
4.three-pillar framework 
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 باشد:است، به شرح زیر می 9های بیمه چین، که مشابه توانگری چارچوب سه رکنی مقررات توانگری شرکت

در قالب الزامات حداقل سرمایه مبتنی بر ریسک را بدرای بیمده، بدازار و ریسدک مات کمیرکن یک، الزا -

کند، در درصد سرمایه جذب می 2تا  8کند. طبق این الزامات مثلا رشته بیمه اتومبیل اعتباری بیان می

سدهام گذاری در چندین سدرمایهدرصد اسدت. هم 01تا  95سوزی/ اموال این مقدار حالی که برای آتش

 است. %05جذب کند، اما این مقدار برای املاک و مستغلات حداکثر  %95/50تواند می

گدذاری کندد. نرخها و حاکمیدت بیشدتری را دخیدل مینگر است و ریسکرکن دو، دارای دو مفهوم کل -

یابد و نه گذار به شرکت بیمه اختصاص می، امتیاز جامعی است که توسط قانون1(IRR)ریسک یکپارچه 

هایی را هدم کده نهداد نداظر است، بلکه ارزیابی ریسکسرمایه الزامیتنها شامل رکن یک محاسبه کمی 

تدوان بده گیدرد کده از آن جملده میپدذیر نیسدت، در بدر میآزمون های کمیدهد با روشتشخیص می

ای نقدینگی، شهرت و عملیاتی اشاره کرد. مفهوم دیگر، یعنی ارزیابی و الزامات مدیریت ریسک هریسک

گر باید داشته باشدد ، به معنای ساختارهای حاکمیت ی است که بیمه2(SARMRA)تراز با توانگری هم

 گذار ارزیابی شود.و اثربخشی آن نیز توسط قانون

های بیمه برای آزمدون با ارتقای افشاگری و گشودن شرکت دهی بازار بیمههدف رکن سوم هم خودنظم -

بندی و عموم مردم است. نهاد ناظر پنج اصل را برای های رتبهگذار، آژانسکفایت سرمایه توسط سرمایه

)کده  6ایو اثربخشی هزینه 5، انصاف0، صداقت3افشای اطلاعات در نظر گرفته است: کفایت، سریع بودن

جددول شدماره  .(Joubert et al., 9100)شدود( کز برای همه کاربران تفسیر میبه عنوان دسترسی متمر

 دهد.، این سه رکن را نمایش می00

 

 

 

 

                                                           
1.Integrated Risk Rating (IRR) 
2.Solvency Aligned Risk Management Requirements and Assessment (SARMRA) 
3.promptness 
4.truthfulness 
5.fairness 
6.cost-effectiveness 
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 C-ROSS چارچوب سه رکنی -12جدول 

 : سازوکارهای انضباط بازار3رکن  : الزامات نظارتی کیفی2رکن  ای کمی: الزامات سرمایه1رکن 

 ایسرمایهالزامات کمی -

استانداردهای واقعی ارزیدابی  -

 بندی سرمایهسرمایه و طبقه

 های نظارتیشاخص -

 گذاری ریسک یکپارچهنرخ -

تدراز بدا ارزیابی و الزامات مدیریت ریسدک هم -

 توانگری

 هاهای نظارتسنجش و کنترل -

 ها دشوار استسازی آنهایی که کمیریسک -

 بهبود افشاگری ریسک -

 شفافیت -

بدازار توسعه سازوکارهای انضباط  -

 سازی محیط بازارو بهینه

 (Joubert et al.,  2014) :منبع

های نظارت بر توانگری را بده سده گرهای نظارت بر توانگری بهبود یافتند. این مقررات، شاخصکه، نشاندوم این

 .3گدذاری ریسدک یکپارچدهو نرخ 9، نسبت توانگری جدامع0هم مرتبط بسط داد: نسبت اساسی توانگرینشانگر به

. (CBIRC, 2021c) شدوندای که الزامات هر سه نشدانگر را رعایدت کنندد، تدوانگر شدناخته میهای بیمهشرکت

 های این نشانگرها به شرح زیر هستند:نسبت

  51نسبت اساسی توانگری، حداقل% 

  011نسبت توانگری جامع، حداقل% 

 گذاری ریسک یکپارچه حداقل نرخB 

کنند، دارای کمبود الزامات توانگری شناخته شده  یکی از اهداف یادشده را تامینای که نتوانند های بیمهشرکت

 شوند. های احتیاطی میو شاخص 0و مشمول اقدامات اجباری

ها را نتوانند رعایت کنند که این اقددامات ای خواهد بود که الزامات نسبتهای بیمهاقدامات اجباری برای شرکت

 به شرح زیر هستند:

  مذاکره با نهاد ناظربحث و 

 ها یا بهبود مدیریت ریسکارائه برنامه برای جلوگیری از بدتر شدن نسبت 

 .محدودیت در سطح حقوق و دستمزد مدیران، سرپرستان و مدیران ارشد 

 داران محدودیت در سود سهم سهام(CBNEditor, 2021). 

                                                           
1.core solvency ratio 
2.comprehensive solvency ratio 
3.integrated risk rating 
4.mandatory measures 
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های گران خاطی دستور دهد که سرمایه خود را افزایش دهندد، برخدی رشدتهتواند به بیمهمی CBIRCبه علاوه، 

وکار خود اصلاحات انجام دهند، با ممانعت از تاسیس شعبه ها را تعلیق کنند، در ساختار کسبای یا همه آنبیمه

چنان بهبدود قابدل تدوجهی همجدید، مانع توسعه شرکت شود. اگر جایگاه توانگری شرکت با وجود این اقدامات 

 .(AIRteam, 2021)تواند اعلام ورشکستگی نموده یا شرکت را منحل کند گذار مینیابد یا بدتر شود، قانون

های بیمده باشدد، تقویدت شدده اسدت. سوم، این مفهوم که مسئولیت مدیریت توانگری که باید بر عهده شدرکت

ساختار نهادی سالم را برای مددیریت ریسدک مسدتقر کنندد، یدک  کند یکگران را ملزم میمقررات جدید، بیمه

ساله تدوین کنند به نحوی های متوالی سهبینیسازوکار کامل برای مدیریت ریسک توانگری به راه اندازند و پیش

 گران برای مدیریت توانگری ارتقا یابد.پذیری بیمهکه مسئولیت

طور باید به CBIRCکند که تقویت شده است. این مقررات بیان می چهارم، شفافیت اطلاعات توانگری و نظم بازار

منظم، وضعیت کلی توانگری و اطلاعات درباره نظارت بر تدوانگری صدنعت بیمده را افشدا کندد و در عدین حدال 

های توانگری خدود را افشدا و اطلاعدات تدوانگری در عملیدات طور فصلی، خلاصه گزارشهای بیمه باید بهشرکت

 داران ارائه نماید.کنندگان و سهامرا به مصرف روزانه

های غیرتدوانگر، بدر کند که برای شرکتهای مقررات توانگری ارتقا یافتند. این مقررات تصریح میپنجم، شاخص

های های مقرراتی هدفمندی را در نظر بگیرد تا محددودیتباید شاخص CBIRCها، اساس دلایل و درجه ریسک

 .(CBIRC, 2021c)تر شود گیرانهسختمقررات توانگری، 

برای اجرا، تقویت بیشدتر مقدررات  CBIRCاند. در گام بعدی اجرایی شده 9190این مقررات از تاریخ اول مارس 

کنندگان بیمه، فعالیت های توانگری در صنعت و محافظت از منافع مصرفتوانگری، کنترل و جلوگیری از ریسک

 خواهد کرد.

 های بیمه در چینگذاری شرکتمایهمقررات سر -0-8-0

هدای شوند کده شدامل داراییهای بیمه در چین، به پنج دسته اصلی تقسیم میگذاری شرکتهای سرمایهدارایی

های مدالی هسدتند و هدر یدک های سهام، املاک و مستغلات و سایر داراییهای با درآمد ثابت، دارایینقد، دارایی

هدای سدهام، حدداکثر ها در داراییگذاریهباشند. کل تراز دفتری سدرمایهای قانونی مشخصی میمشمول نسبت
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 %31های شرکت بیمده در پایدان سده ماهده قبدل باشدد، املداک و مسدتغلات حدداکثر کل دارایی %31تواند می

 ها.کل دارایی %05گذاری خارجی حداکثر ها و سرمایهکل دارایی %95های مالی ها، سایر داراییدارایی

 وع هستند:گذاری زیر هم ممنهای سرمایهروش

 ؛یبانک ریغ یموسسه مال کیدر  مهیوجوه ب یگذارسپرده -0

 دهند.هستند و هشدار حذف از بورس را می« 1معامله خاص»که دارای برچسب خرید سهامی  -9

 های صنعتی دولت مطابقت ندارد.ها و اموال غیرمنقولی که با سیاستگذاری در سهام شرکتسرمایه -3

 لاک و مستغلات.انجام مستقیم توسعه و ساخت ام -0

کارگیری وجوه بیمه برای ارائه تضمین یا پرداخت وام به گذاری مشتق از بههای سرمایهاستفاده از دارایی -5

 .اندتعهد شده قهیکه به عنوان وث ینامه شخصمهیب یدارا یهاوامدیگران، به جز 

 کند.ممنوع می CBIRCهایی که گذاریسایر سرمایه -1

 9گذاری سهام مالی وجدوه بیمدهای را در خصوص موضوعات مربوط به سرمایهاطلاعیه CBIRC، 9190در نوامبر 

 قیداز طر یاز اقتصداد واقعد مدهیب پشدتیبانی وجدوه تیتقو یبرا ،هیاطلاع نیاصادر کرد که بلافاصله اجرایی شد. 

برطدرف  مهیب یهاصندوق یسهام مال یگذارهیسرما یمجاز را برا عیصنا یهاتیدر سهام، محدود یگذارهیسرما

 .(Jia and Fang, 2021) کرده است

 های بیمه، قابل مشاهده هستند.گذاری شرکتهای سرمایهمحدودیت، 03 در جدول

 های بیمه در چینگذاری شرکتهای سرمایهمحدودیت -13جدول 

 هانوع دارایی 
 گذاری محدودیت سرمایه

 گر(گذاری در یک نوع/ دارایی بیمه)کل سرمایه

گذاری در یک دارایی/ محدودیت تمرکز )کل سرمایه

 کل دارایی شرکت بیمه(

های دارایی

 داخلی

 بدون محدودیت نقدینگی

 برای یک دارایی واحد. %5( 0 بدون محدودیت درآمد ثابت

گذاری بیمده در یدک دارایدی تراز کل سدرمایه -

واحد با درآمدد ثابدت، دارایدی سدهام، دارایدی 

هدای مدالی املاک و مسدتغلات و سدایر دارایی

هدای شدرکت بیمده در کل دارایی %5نباید از 

 برای سهام مرغوب %01؛ %31 3سهام

 برای استفاده خود شرکت %51؛ %31املاک و 

                                                           
1.special treatment 
2.Notice on Matters Related to Insurance Fund Financial Equity Investment 
3.Equity 
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 هانوع دارایی 
 گذاری محدودیت سرمایه

 گر(گذاری در یک نوع/ دارایی بیمه)کل سرمایه

گذاری در یک دارایی/ محدودیت تمرکز )کل سرمایه

 کل دارایی شرکت بیمه(

 پایان سه ماهه قبلی تجاوز کند. مستغلات

به جز برای اوراق قرضه دولدت مرکدزی، اوراق  -

ر بازارهدای قرضه شبه دولتی، سپرده بدانکی د

گذاری در سددهام اصددلی و داخلددی، سددرمایه

گذاری سهام شرکتی نوع بیمده توسدط سرمایه

وجوه خود شرکت، املداک و مسدتغلات بدرای 

اسدددتفاده خدددود شدددرکت و خریدددد داخلدددی 

 محصولات بیمه مدیریت دارایی

 برای یک صندوق سرمایه خطرپذیر واحد 9%( 9

 برای یک سهام مرغوب واحد 01%( 3

 رای یک موجودیت شرکتی واحدب 91%( 0

گذاری بیمددده در یدددک تدددراز کلدددی سدددرمایه -

کدل  %91موجودیت شدرکتی واحدد نبایدد از 

های شرکت بیمده در پایدان سده ماهده دارایی

 قبلی تجاوز کند. 

های سایر دارایی

 مالی
95% 

های دارایی

خارجی 

گذاری )سرمایه

 خارجی(

های دارایی

 نقدی

شرکت ملی بورسی یا بازارهای مالی  05برای  05%

 ایمنطقه

های دارایی

 درآمد ثابت

های دارایی

 0سهام

املاک و 

 مستغلات

 سایر

 9(PE) سهام خصوصی

 %91ها پروپوزالی ارائه شده، باید حدداقل ذخایری که برای آنهای گذاری مورد انتظار پروژهالف( مقیاس سرمایه

 مبلغ وجوه افزایش یابد.

گذاری یدا تسدلیم مبلغی که قرار است افزایش پیدا کندد را سدرمایه %31ب( موسسات بیمه مربوطه باید حداقل 

 کنند.

ر طددول دوره گذاری انحصدداری داشددته باشددد و دبایددد مجهددز بدده یددک تددیم مدددیریت سددرمایه PEج( صددندوق 

 سال سابقه در حوزه مرتبط باشد. 3گذاری با بیش از مدیر سرمایه 3گذاری حداقل دارای سرمایه

 (Xing, 2018): منبع

 مقررات بیمه اینترنتی -0-8-5

ای، تر اینترنت در صنعت بیمه، بیمه اینترنتی، به عنوان شکل جدیدی از فدروش و خددمات بیمدهبا کاربرد وسیع

های بالقوه هم ای داشته است. برخی مشکلات و ریسکانداز صنعت بیمه و نظارت بیمهتاثیر بسیار زیادی بر چشم

اند. به منظور را در صنعت و نظارت بر آن ایجاد کردههایی اند که چالشبا توسعه سریع بیمه اینترنتی ظهور یافته

را  3وکار بیمه اینترنتدیقواعد کسب CBIRCگذاری و تنظیم بهتر بیمه اینترنتی، جلوگیری موثر از ریسک، قانون

                                                           
0.Equity assets  
9.Private Equity  
3.Rules on Internet Insurance Business 



  

 : کشور چین3ای جهان گزارش شماره های بیمهگزارشات مطالعه نظام از سری

 

76 

 

دهی بهتدر صدنعت کنندگان و خددماتصادر کرده است که هدف آن محافظت از منافع و حقوق مشروع مصدرف

 بیمه به اقتصاد واقعی و زندگی مردم است.

نظرات عموم را درباره این قواعد دریافت کرد که توجده زیدادی را از  CBIRC، 9191تا اکتبر  9191در سپتامبر 

 CBIRCنعت، متخصصدان، محققدان و عمدوم بده خدود جلدب نمدود. سدپس هدای صدگران، انجمنسوی بیمده

بازخوردهای دریافتی را به دقت بررسی کرد و پیشنهادات منطقی را کاملا مدد نظدر قدرار داد. بیشدتر نظدرات در 

 مقررات و قواعد مربوطه پذیرفته و لحاظ شدند.

 بازبینی قواعد بیمه اینترنتی، بر اساس اصول زیر انجام شد:

 های جلوگیری از ریسک مربوطهمحوری و اجرای شاخصهمسئل (0

 وکار بیمه اینترنتیتهیه برنامه کلی و ارتقای هماهنگی و مقررات همسان برای کسب (9

 پذیری قوانین و مقرراتعملگرا بودن و بهبود امکان (3

 کاروکارهای تازهمحتاط و فراگیر بودن و هدایت رشد سالم و عملیات کسب (0

وکار، ، قواعد پایه کسب ماده در پنج بخش است، از جمله قواعد عمومی 33یمه اینترنتی شامل وکار بقواعد کسب

 وکار، نظارت و مقررات و قواعد مکمل. نکات کلیدی این مقررات شامل موارد زیر هستند:قواعد خاص کسب

ابل اعمدال بدرای ها و قواعد قوکار بیمه اینترنتی و نیز خط مشیالف( تصریح و روشن کردن ماهیت کسب

 آن

وکار بیمه اینترنتی، تاکید بر عملیدات مجداز و دارای مجدوز و مشدخص ب( تصریح الزامات عملیاتی کسب

 های ممنوع موسسات غیرمجازکردن فعالیت

 های تجاریهای بازاریابی بیمه، تصریح الزامات مدیریت و استانداردها برای فعالیتج( تنظیم فعالیت

 استانداردهای خدمات پس از فروش در کل فرایند برای بهبود تجربه مشترید( استانداردسازی 

های وکار بدرای شدرکتهای تجاری و تصریح قواعد خاص کسببندی نظارت، بر اساس موجودیته( طبقه

های اینترنتی بر های بیمه و نیز نمایندگان بیمه که توسط شرکتهای بیمه، واسطهبیمه اینترنتی، شرکت

 شوند. وکار انجام میاعد اساسی کسبمبنای قو
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گذاری و اتخاذ ترتیبات مربوط به مرحله تغییر برای اجرای خط های قانونو( بهبود و نوآوری در خط مشی

 ها.مشی

های جدید و مشکلات را در بخش بیمه اینترنتی پایش و مطالعه خواهد از نزدیک پیشرفت CBIRCدر آینده هم، 

های پشدتیبان در زمدان مناسدب ها را گردآوری خواهد کدرد و خدط مشدیات همه طرفکرد، نظرات و پیشنهاد

گذاری بیمده اینترنتدی ایجداد منتشر خواهد نمود، به نحوی که بتواند به تدریج یک سیستم جامع را برای قانون

 .(CBIRC, 2020)کرده و توسعه سالم و پایدار بیمه اینترنتی را ارتقا دهد 

 های بیمهواسطهمقررات  -0-8-6

های کارگزاری و موسسات ارزیابی خسارت، بایدد بده صدورت دقیدق، های نمایندگی بیمه، شرکتدر کل، شرکت

مانندد  ها، اسناد، اطلاعات مرتبط و متون الکترونیکی دربداره تغییدرات مهمدیها، صورتکامل و به موقع، گزارش

 ه را تسلیم کنند.تغییر در نام، سرمایه ثبتی، ساختار سهام و اساسنام

ماه پس از پایان هر سال مالی، یک شرکت حسابداری را  0یا  3های بیمه باید ظرف مدت ها، واسطهعلاوه بر این

هدا، تعهددات و سدودها، حسابرسدی کندد و گدزارش هدا را از لحداظ داراییبه خدمت بگیرند تا شدرایط مدالی آن

 ارسال کنند. CBIRCحسابرسی را به 

CBIRC های نظارتی با رییس هیدات مددیره، مددیرعامل و پرسدنل مددیریت ند با اهداف نظارتی، مصاحبهتوامی

بدهندد کده در حدین  ها را ملزم کندد توضدیحاتی دربداره رویددادهای مهمدیارشد واسطه بیمه انجام دهد و آن

ای بیمده انجدام دهدد ههای در محل را از واسطهتواند بازرسیچنین میهم CBIRCعملیاتشان بروز کرده است. 

(Hao et al., 2021). 

های بیمه و عمق بخشیدن اخیرا هم، به منظور ارتقا و هماهنگی و ایجاد چارچوبی همسان برای نظارت بر واسطه

را منتشر کدرده اسدت. ایدن  0قواعد نمایندگان بیمهبه صورت رسمی  CBIRCگری بیمه، به اصلاح بازار واسطه

 قواعد بیشتر الزاماتی را در ابعاد زیر تنظیم نموده است:

                                                           
1.Rules on Insurance Agents 
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سازی ارتباط قانونی. طبق تعریف نمایندگان بیمه در قدانون بیمده، نماینددگان شدرکتی، تسهیل و ساده (0

نمایندگان فرعی و نمایندگان فردی بیمه مشمول همین قواعد و مقررات هستند کده مطدابق بدا قدانون 

 یمه است. ب

ای. قواعد و استانداردهای پایه نسبتا یکسانی برای اعمال مقررات سازگار برای همه انواع نمایندگان بیمه (9

های قانونی تعیین شده وکار، خروج از بازار و مسئولیتانواع مختلف نمایندگان بیمه از لحاظ قواعد کسب

 گیرد.است تا محافظت بیشتری از عدالت و انصاف در بازار صورت 

ای تر شد. مجموعهنگر. فرایند اعطای مجوز قبل از صدور گواهینامه، روشنتقویت نظارت جاری و گذشته (3

از ترتیبات سیاستی اتخاذ شدده تدا مددیریت ورود/ خدروج بده/ از بدازار بهبدود یابدد و نظدارت جداری و 

د، بهبدود مددیریت های اصدلی خدوای ملزم به اجدرای مسدئولیتنگر تقویت شود. موسسات بیمهگذشته

 شعب، تقویت کنترل داخلی و اصلاح بیشتر نظم بازار هستند.

های بیمه. انتشار و ترویج این قواعدد نشدانه تکمیدل چدارچوب مقرراتدی بهبود سیستم نظارت بر واسطه (0

های بیمه است که دربرگیرنده سه سند قانونی با عناوین قواعد نمایندگان بیمه، قواعد کدارگزاران واسطه

دهند باشد. این مقررات با هم یک سیستم مقرراتی را تشکیل میمه و قواعد ارزیابان خسارت بیمه میبی

گاه اصلی عمل کرده و با مقررات متعددی شود و هر سه به عنوان تکیهکه توسط قانون بیمه هدایت می

 .(CBIRC, 2021a)شوند تکمیل می

 تحول دیجیتال در صنعت بیمه چین -0-2

گذاری سنگین ترین رشد است و به دلیل سرمایهجهان است که دارای سریع 0یکی از پیشگامان اینشورتکچین 

تدر از اکوسیسدتم برابدر بزرگ 51اسدت کده اکنون دارای اکوسیسدتمی ، این بخش هم0و بیدو 3، تنسنت9باباعلی

های سدنتی بده نامدهرکت از بیمهکنندگان چینی، به سرعت در حال حباشد. مصرفمربوطه در ایالات متحده می

های خدردی هسدتند کده بدا نامهها اهداف بزرگی برای بیمههای دیجیتال هستند و بسیاری از آننامهسمت بیمه

. در (AnJieLawFirm, 2020)شدوند ارائه می 5مالهای تجارت الکترونیک مانند تیهای غولدادهپشتیبانی کلان

                                                           
1.Insurtech 
2.AliBaba 
3.Tencent 
4.Baidu 
5.Tmall 
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 (VanderLinden et al., 2018)فروش بیمه در این کشور اینترنتدی بدوده  از درصد29، طبق آمارها، 9103سال 

 آفرینان صنعت بیمه این کشور به روی توسعه و تحول دیجیتال است.از نقشدهنده آغوش بکه این نشان

با سرعت  روز و جهانی و استفاده از آن در صنعت بیمه،های بهبا پیشرو بودن در فناوری در واقع، این کشور

ی عوامل وجود لیامر به دل نیا شده و توانسته در این زمینه وارد رقابت جهانی شود.بازار اینشورتک  زیادی وارد

رشد روز ، یاجتماع یهارسانه استفاده از شی، افزاکیتجارت الکترون هایپلتفرم، رونق اینترنترشد نفوذ  چون

نسل و افزایش  مهیدر صنعت ب مقرراتحذف برخی ، ینیشهرنشافزایش ، های هوشمندافزون استفاده از گوشی

  .(Sheng et al., 2016)کشور چین است  کنندگانمصرف در میان جوان

ی و تجارت الکترونیک در فناور هایابرقدرتبدون درک نقش در این کشور،  اینشورتک عیبحث در مورد رشد سر

شرکت  0جی مخفف نام تیایبی .ستین پذیرامکانشود، گفته می 0جیتیایبی ، که معمولاً به آناین اکوسیستم

شرکت چندملیتی در زمینده بیمده متخصدص  0کدام از این است که هیچ 9دانگبابا، تنسنت و جینگبیدو، علی

ها و توزیع دسترسی بدرای تسدریع در تعامدل ها در اختیار داشتن حجم انبوه دادهنیستند، اما مزایای این شرکت

  .(VanderLinden et al., 2018)شود اجتماعی با مشتریان مختلف محسوب می

این است، که  مهیدر بازار ب یمرتبط با فناور یهاشامل سه بخش از فرصتدر چین  اینشورتکاز بازار  فیتعر

 زیر هستند:ها شامل موارد بخش

 نیآنلا عیتوز .0

تلفدن همدراه اسدت.  اید نیآنلا یهاکانال قیاز طر مهیب یفروش محصولات سنت یبه معنا نیفروش آنلا ای عیتوز

و بهبود تجربده  کارآمدتر کردن کارها نه،یهزکم یهایبه مشتر یابیدست یبرا ییبالا ییبازار، توانا نیدر ا یفناور

صدورت  ییهداپلتفدرم نیو همچن آننگیمانند پ یسنت مهیب گرانیباز رفبخش از ط نیدارد. رقابت در ا یمشتر

  شوند.اداره می دانگنگیو ج بابایو تاوباو از گروه عل یپیبزرگ، مانند عل یهاستمیکه توسط اکوس ردیگمی

 بهبودهای حاصل از فناوری .9

                                                           
1.BATJ 
2 JingDong 
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شددن  اتریو پو یسازیهدفمندتر کردن، سفارش یبرا هایاستفاده از فناور یبه معنا یحاصل از فناور یبهبودها

انبدوه، بده  یهداداده لیو تحل هیو تجز یآورجمع یبرا یاست که شامل استفاده از فناور مهیمحصولات موجود ب

و  0آنندگیاست. به عندوان مثدال، دو شدرکت پ ییو کارا اتیعمل یسازنهیو به سکیو کاهش ر تیریمنظور مد

هسدتند و  3محوراسدتفادهمحصدولات  یانددازراه یو آمداده کیدتلمات یهدایدر حال اتخاذ فناور 9یسیسیآیپ

. باشددمیحداد  یهدایمداریب یبرا مهی)گجت(، در حال ارائه ب یدنیدستگاه پوش کی یهاداده اساسآن بر ژانگ

 یهدایفنداور یریکارگو به قیموجود و تطب یهااز داده یقو لیتحل ییتوانا یبخش دارا نیکنندگان در اشرکت

 هستند. خود اتیعمل یسازنهیبه یبرا دیجد

 گراستمیاکوس نوآوری .3

که در حال ست هاستمیدر اکوس ییازهاین تامین یها براداده لیو تحل هیتجزگرا به معنای نوآوری اکوسیستم

ها را آن ای لمستوانند کالاها را نمی نیآنلادر خرید کنندگان شوند. به عنوان مثال، مصرفحاضر برآورده ن می

هزینه ، برای این موارد مهیکنند. بخطر می ایاحساس عدم اطمینان  دیراغلب نسبت به خ نیامتحان کنند، بنابرا

 نیدهد. اکاهش می تهناخواس یکالا کی دیکننده را از خررا پوشش و ترس مصرف مرجوعی یبازگشت کالاها

امکان وجود  نیا نیدارد. همچن ستمیکننده در هر اکوسمصرف یازهایاز ن یبه درک کامل ازیوکار نمدل کسب

را  یمناسب یگذار متیکند تا بتواند مدل ق لیو تحل هیرا تجز ستمیاکوس یهااز داده یادیدارد که بتواند مقدار ز

 . (Sheng et al., 2016)نماید  جادیا

 های مورد استفادههای مهم و فناوریاستارتاپ -0-2-1

 0آنالف( ژونگ

مدل  کیشرکت از  نیاست. اشده یاندازراه ن،یصرفا آنلا گرمهیب نیبه عنوان اول شیپ چهار سال پااستارت نیا

از  و کندمی فادهاست 1چتیبه نام و ،سبوکیبه ف هیشب ینیچ یاجتماع رسانامیپلتفرم پ قیاز طر 5بیمه خردحق

( فروخته و سود خالص خود را در سه یمیلیون مشتر 511به  کی)نزد نامهمهیمیلیارد ب 1تاکنون  سیزمان تاس

                                                           
1.Ping An 
2.PICC 
3.UBI : usage-based insurance 
4.ZhongAn 
5.Micro-Premium 
6.WeChat 
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است، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در میلیون دلار گزارش کرده 01حدود  9191ماهه اول سال 

 نیدرصد از بازار چ 0آن هنوز تنها نگاحال، ژو نیبا ا .داشته است یعملکرد بهتر %1/05 مهیبا صنعت ب سهیمقا

 خود را در ماه نیآنلا مهیکنگ کرده و مجوز بدر هنگ یمشترک یگذارهیسرما اریآن اخدارد. ژونگ اریرا در اخت

 (.An Jie Law Firm, 2020)است کرده افتیدر امسالمی

 یطراحد آنژوندگکه توسط  خاصیکند. محصول را به بازار عرضه می ایبیمه محصول 311از  شیشرکت ب نیا

از حد، تحت پوشدش  شیب یگرما ایرا در صورت مواجهه با باران  یلند شانگهایزنیکنندگان ددیشده است، بازد

کننددگان دیبازد خسدارت جبدران یآب و هوا برا در لحظه تیوضع یهاشرکت از گزارش نیدهد. اخود قرار می

بده  وسدت ا در پدرواز ریتدأخ ایدن شدرکت، بیمده گدریکند. محصدول ددر پارک استفاده می یروز باران کی یبرا

 مایمسدتق شدگانبیمه مطالبات، محصولات بیشتردر  د.کنمی پرداخت موقع ندارند، خسارتپرواز بهکه  یمسافران

 ایدن شدرکت. گوینددیدک مدیپارامتر یهداپرداخت هاا به آناصطلاحکه  شودمی پرداخت هاآن یبه حساب بانک

دهنده پوشدش بیمه محصولاتدر ، DNAداوطلبانه  شیآزما قیاز طر یعوامل خطر احتمال ینیبشیبا پ نیهمچن

  .(VanderLinden et al., 2018)است  شگامیپ زنانسرطان 

 نآنگیپب( 

 تیریعمر و مد مهیب مه،یاست، که در زمینه ارائه انواع خدمات ب ینیچ یخدمات مال نگیهلد یک ن،آنگیپ

 ییهاییشد و در حال حاضر با مجموع دارا یاندازراه 0233ن در سال آنگیپ شرکت .دینمامی تیفعال ییدارا

 .شودشناخته می نیدر چ مهیشرکت ب نیعنوان بزرگترمیلیارد دلار، به 011بالغ بر 

 شود.می سود سالانه برای آن %01 منجر به که کندتحقیق و توسعه می صرف را خود درآمد از %0آن نگیپ

به مدت ابری رایانش وبلوکی زنجیره ،مصنوعیهوش دیجد یفناورسه  یبراهای اخیر این شرکت گذاریسرمایه

، یبهداشت یها، مراقبتیخدمات مال) ستمیاز ساخت پنج اکوس تیو حما یتحول در خدمات مال یسال برا 01

میلیون  581از  شیب .استبودهخود  (هوشمند ی مستغلات و خدمات شهر، خدمات املاک و ارخدمات خودک

 .متصل هستند هاستمین اکوسایاز  یکیحداقل به  ،نیچدر شهر  011کاربر و 
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هدای پلتفدرم کده 9شیائویوسانو  0ز هایزعبارتند امند هستند، که ارزش چین در بازار اینشورتک یهاشرکت یرسا

  .(VanderLinden et al., 2018)ین هستند و تعداد کاربران قابل توجهی دارند آنلا بیمه فروش

 شود:های چین از چهار فناوری استفاده میدر کل در اینشورتک

 ی جهتمصنوع هوش: 

 کنندهمصرف یمالیازهاین تامین یاعتبار برا مهبی 

 ستمیبر اکوس یمبتن سکیکنترل ر ستمیس 

  نیو آفلا نیآنلاصورت هب یمال یازهاینرفع  

 بلوکی برای:زنجیره 

  خودکار ی خسارتادعا هایندآیفرکمک به 

 هادادهکلانتقلب بر اساس  صیتشخ 

  هکنندمصرف یمال یازهاینتشخیص 

 ات محصول یطراح 

 ایپو یگذارمتیق 

 افراد یهاداده یآورجمع 

 ابری برای:رایانش 

 یستیم زوبر عل یعمر مبتن مهیب 

 3لایف-فیناعتبار با استفاده از انباشت 

 ثروت تیریدر قالب مد ندهیآ یهاژن یبه فناور یدسترس 

 ها برای:داده 

 سلامت یهابر اساس داده یشخص یگذارمتیق 

 سلامت تیریمد ی وزیربرنامه 

 و درمان کننده مرتبط با بهداشتمصرف یمال امور 

 سکیبر ر یمبتنمحصولات بیمه خودرو  یگذارمتیق 

                                                           
1.Huize 
2.Xiaoyusan 
3.Fin-life 
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 گان وسایل نقلیهرفتار رانند یابیرد (Sheng et al., 2016) 

 ید. بدرانشدومدی یدرهابر ذخبستر سرورها و در  یاز اطلاعات حساس بر رو یقابل توجه یرهر روز مقادهمچنین 

 کدار عندوان یدک پدیدده جدیدد بده دسدتوربده  یبریسدا یمدهو کاهش خطدرات، ب هاداده لو رفتناز  یریجلوگ

، یبریاز حملدات سدا یمناسب از خطدرات ناشد یابیارز هحال، امروز یناست. با اافزوده شدههای مختلف سازمان

هسدتند.  رشدددر حال  یزن گذارانقانون یراز ؛دشوار است یمهب از مطالبات یهتسو یهاها و راهآن یمال یامدهایپ

کندد.  یمتنظد د نداظرنهدارا در سدطح  یبریسدا یمدهب ینکه قدوان دارداست و تلاش  یشگامبخش پ یندر ا ینچ

ند مایوضع ن یبریسا یمهب یرا برا ینیقوان که کنند عیس یشتریب یکشورها یکنزد یندهشود در آمی ینیبیشپ

(VanderLinden et al., 2018).  

 تحول در قوانین و مقررات جهت تحول دیجیتال -0-2-2

داشته است. در سال  ییهاشرفتیپ هاها و اینشورتکفینتک یدر بهبود چارچوب نظارت نی، چریاخ یهادر سال

کننده جهت تیهدا یهادهیبه طور مشترک ا عمومی تیاطلاعات و وزارت امن یوزارت صنعت و فناور 9105

شد.  سیتأس نیچ نترنتیا یرا صادر کردند. در دسامبر همان سال، انجمن مال ینترنتیا یتوسعه سالم امور مال

را صادر کرد. در سال  "نترنتیا یخطرات مال ژهیاصلاح و" یبرنامه اجرا یدولت یدفتر شورا 9101سال  لیدر آور

را صادر کرد.  نیآنلا مهیو ب نیآنلا دهیمربوط به پرداخت شخص ثالث، وام یمقررات یمال تیریبخش مد 9105

پکن را به دست  ینیشد و صدرنش یراه انداز ارسم "ینظارت سندباکس" ینیچنسخه  9102دسامبر سال  5در 

 .(Chang and Hu, 2020) گرفت

کلمه  کهنیکرده است. قبل از ا فایکشور ا نیدر ا هانشورتکیدر رشد ا نقش مهمی ن،یچ مهینهاد ناظر بدر کل، 

شود،  نشورتکیتوسعه ا بانیپشت ینهاد قانون کی یبرا رایج اصطلاح کیبه  یلتبد« مقررات یجعبه شن»

 .بود یدر سطح مل یاتیتجرب نیمشوق چن ن،یچ مهیب یگذارکمیسیون قانون

، به عنوان (0CIRC) نیچ مهیب یگذارهنوز وجود نداشت، کمیسیون قانون نشورتکیکه اصطلاح ا 9109سال  در

کند. پس  یبانیپشت نیآنلا یهامهیکرد تا از توسعه ب یرا طراح یکشور، قانون نیا مهینهاد ناظر آن زمان صنعت ب

                                                           
1.China Insurance Regulatory Commission (CIRC) 
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 یمستحکم را برا یانیاقدامات، بن نیو با ا ودنم بیرا تصو 0ینترنتیا مهی، قانون ب9105از آن، در اکتبر سال 

 (.VanderLinden et al., 2018)کرد  جادیا هانشورتکیا

تغییر و تحولات در مقررات بیمه چین برای تشویق به ندوآوری و اسدتفاده از که عمده  شودملاحظه می ن،یبنابرا

. (Xing, 2018)زدایی صورت گرفتده اسدت آغاز شده است و حتی در برخی موارد مقررات 9105فناوری از سال 

ای هیکی از مشکلاتی که در حوزه نظارتی صنعت مالی چین وجود داشت، این بود که به دلیل عدم وجود برنامده

هدای حدوزه اینشدورتک و ای، رهنمودهدای لدازم دربداره نوآوریهماهنگ میان نهاد ناظر بانکی و نهاد ناظر بیمه

، این 9103از سال بنابراین،  .(McKenzie, 2017)رو بود ها و کمبودهایی روبهفینتک و نظارت بر آن با دشواری

کمیسدیون  عت تحدت یدک نهداد نداظر واحدد بدا ندامنهاد با نهاد ناظر بانکی کشور چین ادغام شده و هر دو صن

 اند.قرار گرفته 9گذاری بانک و بیمه چینقانون

مربوط  یروندها. برخی کشور بود نیا مهیکننده بازار بمی، تنظنیچ مهیب یگذار، کمیسیون قانون9103تا سال 

 تا آن زمان شامل موارد زیر بودند: نیدر چ نشورتکیا یگذارمقررات میبه تنظ

 ینوآور تیدر تقو یشرویپالف( 

  ندگرفتمی مجوز نیآنلا هایمهیبفقط. 

 بده عندوان مثدال، بود )بر خلاف محصولات سنتی بیمده(نوآورانه مجاز  مهیمحصولات ب یبرا توزیع سراسری .

کده ی کدرد، در حدال عیسراسر کشور توز انیمشتر رایب شددر پرواز را می ریبازگشت بازپرداخت و تأخ مهیب

 ی هستند.استانگذاران قانون دییتأ مندازین لیاتومب مهیب یگذاران هنوز هم برامهیب

 داشته بیشتری خرد، سود  مهیبهای رشتهباعث شد تا  3نیچمحور ریسک توانگری نظام گسترده در راتییتغ

 هیسدرما یتجدار مدهی، نسدبت بده بلیداتومب مهیساده مانند ب هایسکیکردن ر مهید. به عنوان مثال، بنباش

 .دارد اجیاحت یکمتر

 را  ندهیمتقابل فروش در آ یهابه فرصت یابیامر امکان دست نی. اشودمیصادر  یشتریب مهیب یمجوزها رایاخ

مجوز  یتر از گذشته براو آسان ترعیسرتواند دارد میمجوز  که از قبلگر مهیب کی رایز ؛کندتر میآسان

 .درخواست کند جدید

                                                           
1.Internet Insurance Law 
2.China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) 
3.C-ROSS: China Risk Oriented Solvency System 
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 کرده است.  زیادی خرد تلاش مهینفوذ ب تیو تقو ینوآور تیتقو یراب نیچ مهیمقررات ب میکمیسیون تنظ

با های مرتبط مهیمانند ب یبر فناور یمبتن یهایارائه داده و نوآور یاتیمال فیتخف یدرمان مهیدر ب

 کرده است. بیرا ترغ یدنیپوش یهادستگاه

  و موجود دیمحصولات جد نیب ینظارت یهاتیتفاوت در محدودب( 

 میبه سرعت پس از ثبت در کمیسدیون تنظد توانندمی ی،بازگشت محصولات مرجوع مهیمانند ب دیمحصولات جد

را  مدهیب یو کارشناسد یگذارمتیق یهاوهیاز ش یاگسترده فیگذار، طشوند. قانون یاندازراه نیچ مهیمقررات ب

 .کندمی ریپذامکانرا  یو کارشناس ایپو یگذارمتیق لیاز قب ییهایو نوآور قبول

 کالیراد یو نوآور شوندمی میتنظ یو کشور یاستانگذاران توسط قانون ،لیاتومب مهیمانند ب ترمییقد محصولات

 مهیسلامت نسبت به ب مهیدر ب ینوآور تیحال، محدود نیمحصولات دشوار است. با ا نیا یمدت برادر کوتاه

 شیافزا یدارد و دولت برا یکمتر تولیدیبیمه درمان حق مهیکه ب لیدل نیتر است، عمدتا به اکم لیاتومب

 دارد. یدستور کار نظارت ،یامهیرشته ب نینفوذ ا بیضر

  "فراگیر بیمه"حکم ج( 

در حدال  نیرا درک کنند. چد مهیب یایکند تا مزابه افراد کمک می یاقتصاد شرفتیو پ لاتیسطح تحصافزایش 

است. با توجده بده نقدش  عمده مردم یبرا یمال یزیرمحافظت و برنامه یدیابزار کل کیبه عنوان  مهیگسترش ب

قابدل  تدالیجید یهاکانال قیاز طر یادیحد ز تا نیدر چ "فراگیر مهیب"در بازار،  اریو ارتباطات س یغالب فناور

داشتند. قبدل  اینشورتک در ظهورنقش مهمی نیچ مهیکنندگان بمیتنظ .(Sheng et al., 2016)است  یدسترس

کننددگان از میتنظدمطرح شود،  ینهاد نظارت کی فیتوص یاصطلاح برا کبه عنوان ی 0سندباکس که کلمه نیاز ا

هدا حمایدت و های آننوآوری نیز از نیچ مهیمقررات ب میکمیسیون تنظ کردند ومی یبانیپشت اینشورتک توسعه

  .دنمومی قیتشوها را آن

و  یطراح نیآنلا مهیاز توسعه ب تیحما یرا برا یقانون نیچ مهیمقررات ب میکمیسیون تنظ، 9109سال  در

 ,.VanderLinden et al)شد لغو  یقبل قوانین وکرد  بیتصو 9105را در اکتبر سال  ینترنتیا مهیاصطلاح قانون ب

2018).  

                                                           
1.SandBox 



  

 : کشور چین3ای جهان گزارش شماره های بیمهگزارشات مطالعه نظام از سری

 

86 

 

وکار های موقتی برای نظارت بر کسبشاخص»، 9105در سال  گذاری بیمه چینها، کمیسیون قانونعلاوه بر این

ها بدرای را منتشر و در آن اصول نظارتی خود را در این زمینه بیان کدرده اسدت. ایدن شداخص« 0اینترنتی بیمه

ای و ارائه خدمات بیمه به وسیله موسسات بیمه از وکارهای اینترنتی بیمه، که به معنای انعقاد قرارداد بیمهکسب

هدای متکدی بدر اینترندت، و سدایر روش 3های شدبکه شدخص ثالدث، پلتفرم9ای خودکارشبکه هایطریق پلتفرم

چنین برای مددیریت فدروش ها همباشند، قابل استفاده هستند. این شاخصها میارتباطات همراه و سایر فناوری

رهدای کداربردی و افزاها، نرمرسدانهدایی مانندد پیامای توسدط موسسدات بیمده از طریدق کانالمحصولات بیمه

 .(0328 ،ی)نورانشوند های دیگر اعمال میهای اجتماعی و کانالها، پلتفرماپلیکیشن

پس از انتشار یک مجموعه اطلاعیده و بدا هددف توجده بده  نیچ مهیمقررات ب میکمیسیون تنظ، 9101در سال 

های اینترنتدی بیمده عمدر و امدوال و را برای شرکت 0های خودارزیابیهای مربوط به بیمه اینترنتی، رژیمریسک

کمبودها انجام شد. پس از آن و با فاصله یدک یدا دو ماهده،  5اندازی کرد و به دنبال آن خود اصلاحیحوادث راه

های بیشتری را بر مبنای نقاط کنترلی بیشتری را تعیین کرد و دستورالعمل نیچ مهیمقررات ب میکمیسیون تنظ

( 0ها ارائه نمود. این رژیم خودارزیابی بیشتر بر سه جنبه تمرکز داشدت: یابی و خوداصلاحی شرکتنتایج خودارز

هایی کده در کردند و سدازمانسازی میای که بیمه عمر اینترنتی را پیادههای بیمهصلاحیت و مشروعیت شرکت

مددت، مدت تا میانر اینترنتی کوتاه( بازبینی و بررسی محصولات بیمه عم9ها همکاری داشتند؛ این زمینه با آن

( 3بیمده و هدای بازاریدابی و سداختارها و نیدز درآمدد حقبیشتر از طریق بررسی طبقات محصول مربوطه، کانال

شد و تمرکز آن بیشتر بر مددل ها انجام میفعالیت بیمه عمر اینترنتی که از طریق همکاری با بانکارزیابی رشته

های اینترنتی اموال و حوادث نیز عمدتا بر دو و ساختار خدمات بود. خودارزیابی بیمهبیمه همکاری، مقیاس حق

های مدرتبط بدا همکداری میدان ( ریسک9های اینترنتی شخص ثالث و ( کیفیت پلتفرم0موضوع متمرکز شدند: 

 ,HoganLovells)ای وام اینترنتدی های اعتباری اینترنت بدرای تضدمین رشدته بیمدههای بیمه و پلتفرمشرکت

گذاری فروش اینترنتی بیمه و محافظدت پس از ادغام دو نهاد ناظر بیمه و بانک، به منظور تنظیم و قانون.(2016

مددیریت »ای را بدا عندوان ( اطلاعیده9191اخیدرا )ژوئدن  CBIRCکنندگان، از حقوق مشروع و مندافع مصدرف

مداده بدوده و بیشدتر حدول پدنج  91منتشر کرده است که حاوی « 6های فروش اینترنتی بیمهنگرانه فعالیتپس

                                                           
1.Interim Measures for the Supervision over internet Insurance Business 
2.self-operated network platforms 
3.third-party network platforms 
4.Self-assessment regime 
5.Self- rectification 
6.Regulating Retrospective Management of Internet Insurance Sales Activities 
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نگرانه فروش اینترنتی بیمه، تعیین صدفحه محور صحبت کرده است: روشن ساختن تعریف و حوزه مدیریت پس

وب فروش و مدیریت صفحه وب فروش، پیشنهاد کردن الزاماتی برای مدیریت فرایند فروش اینترنتی موسسدات 

وکار مربوطده و نگرانه، تعیین الزاماتی روشن درباره مدیریت کسدبهای داخلی مدیریت پسبیمه، تصریح کنترل

سرویس. صدور این بخشنامه به حفظ نظم بازار، جلوگیری از ریسک های سلفشده از طریق پایانهوکار ارائهکسب

لاعات، انتخاب مستقل کنندگان خدمات مالی )مانند داشتن اطعملیاتی و حفاظت بیشتر از حقوق اساسی مصرف

 .(CBIRC, 2020)و معامله منصفانه( منجر شد 

گذاری خارجی از علاوه بر موارد تنظیم شده توسط نهاد ناظر، تسهیلات قانونی دیگری هم برای جذب سرمایه

سوی نهادهایی مانند وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین در نظر گرفته شده است. مثلا، مجوز تولیدکننده 

گر خارجی بخواهد برای فروش محصولات بیمه در چین، الزاما ضروری نیست. اگر یک بیمه 1ای اینترنتیمحتو

آن انجام بفروشد )مانند کاری که ژوانگ 2چتهای موجود مانند ویمحصولات بیمه را از طریق اکوسیستم

دریافت کنند و تاییدیه  CBIRCز ها فقط باید مجوز بیمه را اچت اتکا کند. آنوی ICPتواند به دهد(، میمی

تواند از یک گر خارجی میبگیرند. به محض تکمیل این فرایند، بیمه 3فروش آنلاین بیمه را از انجمن بیمه چین

طور مشروع چت یا یک اکوسیستم آنلاین دیگر برای فروش آنلاین بیمه استفاده کند تا بهحساب تجاری در وی

را گر خارجی بخواهد که پلتفرم خاص خود شده را در چین بفروشد. البته اگر بیمهسازیمحصولات بیمه بومی

 .(An Jie Law Firm, 2020) را دریافت کند ICPگاه باید مجوز داشته باشد، آن

رسد که هدف نهاد ناظر فعلی و قبلی از تغییر و تحولات در مقررات بیمه چین، محافظت در کل به نظر می

شور بوده است و های نوین به صنعت بیمه این کگذاران و نیز تسهیل نوآوری و ورود فناوریبیشتر از حقوق بیمه

 یابد.های مالی تداوم میاین تغییرات تا تسهیل کامل رشد فناوریدهد که نشان می CBIRCسایت بررسی وب

 نهادسازی در راستای تحول دیجیتال -0-2-3

گونه که در بخش قوانین و مقررات بیان شد، کشور چین در راستای تقویت تحول دیجیتال در صنعت مالی همان

ها تاسیس کرد. به جز این اقدام در نهادسازی، خود، نهاد ناظر بانک و بیمه را ادغام و نهادی واحد را برای آن

ها ، نهادهایی از قبلی مراکز نوآوری، آزمایشگاههابرای کمک به رشد و توسعه تحول دیجیتال و فعالیت اینشورتک

                                                           
1.Commercial Internet content Provider license (ICP) 
2.Wechat 
3.Insurance Association of China 
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اند که بانی تشکیل این مراکز، هم بخش دولتی و هم بخش هم در این کشور ایجاد شده هادهندهشتابو 

 اند.خصوصی بوده

 0وژهانگ مهیب الف( مرکز رشد

 کنند، تمرکز دارد.کار می B9C9 و سکیر تیریمد کارهایراه یکه رو هاییاینشورتک برو ژهانگ مهیانکوباتور ب

بدا  که دارد دفتر فروش کیاما  نیست، اینشورتکدهنده شتاب چندان شبیه یککه  یک مرکز رشد است هانگژو

ارائده  کیگدذاران شدرمدهیبه ب 0آیپیای کرا با ی 3ایدر ارتباط است و یک مجموعه بیمهبابا  یعل یدفتر مرکز

 گدرمدهیب استارتاپ کی یدارا نیهمچن این مرکزد. نکن و تحلیل هیکاربران را تجز یمشخط اتیتا جزئ ،دهدمی

 .درمان است مهیبیک استارتاپ در حوزه و استارتاپ بیمه با فناوری تلماتیک  کی، همتاهمتابه 

 5سینگهوادانشگاه  یقاتیتحق شگاهیآزماب( 

فعالیت  مهیو ب یدر صنعت بازنشستگ ینوآور تیتقو یبراکه  ی استرانتفاعیغاین آزمایشگاه، یک سازمان 

 شود.می یبانیپشت نیچ مهیب نهاد ناظرتوسط  کند ومی

 یقداتیتحق شدگاهیآزما کی رایدر نظر گرفته شده و اخ نیموسسه آکادمیک چ نیبه عنوان برتر سینگهوا دانشگاه

 .کرده است سیتأسرا  "نیچ یو بازنشستگ مهیب قاتیمرکز تحق"به نام  مهیب

 کارگروه برای نیچند یاما همچنان دارا، دهندهشتاب تا ی استقاتیتحق شگاهیآزما سازمان، بیشتر نیا اگرچه

است که توسط دانشکده  1یمال قاتیتحق یمل یتویمتعلق به انست شگاهیآزما نیا .ستهااینشورتک یاندازراه

 .قرار دارد نیچ مهیمقررات ب میکمیسیون تنظمورد حمایت شود و اداره می سینگهوا دانشگاه ییدارا

 هیحل اولادر مر یی کههامیتبه کند، اما می تیفعال یانتفاعریغ سازمان کیبه عنوان  مرکز نوآوری نیا اگرچه

 تیفعال یبازنشستگ نهیانتخاب به یهاو طرح زنجیره بلوکی، دیجد هایسکیر تیریدر زمینه مد هستند و

 .نمایدکمک میکنند، می

                                                           
1.Hangzhou Insurance Incubator 
2.Business to Customer 
3.Insurpocket 
4.API 
5.Tsinghua University Research Lab 
6. NIFR 
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 0کمپدهنده آیشتابج( 

دهندده شدتاب کید دهدهندشدتابکمپ، جهت فعالیت در حوزه سلامت تاسیس شده است. این دهنده آیشتاب

های جدید، فعالیدت در زمینه بیمه سلامت به همراه تکنولوژی آن یهاواستارتاپ استیا فناوری پزشکی  9مدتک

 است.تاسیس شده ینیچ نیتوسط چهار کارآفرکنند و می

گذاران هیکه سرمای، به طورو رو به افزایش دارد یرقابت یفضا کی ،نیدر چ 3 در حوزه سلامت یلیموباهای رنامهب

دهندده شتاب میان نیدر ا .اندبینی کردهپیشروشن  را برای درآمدزایی و گردش پول و رشد کاربران، ریمساین 

 جادیا یرا برا یمشخص ریمس نکهیارائه دهد، ضمن ا B9Cی بهداشت یهامراقبت تا ی شده استاندازراه کمپآی

 کند.فراهم می عمرسلامت و  گرانمهیبا ب کیهای استراتژمشارکت قیدرآمد از طر

 0د( جید ولیو

 در دهندهمصنوعی است.این مرکز شتابها و هوشاینشورتکبا تمرکز بر  هاایجاد فینتک جید ولیو، تیمامور

یابی اعتباری و های مشاور، عارضهها و روباتدادهچین، کلاناینشورتک، بلاک برواقع شده و در  یمنطقه شانگها

 .تمرکز دارد مصنوعیهوش

 های نوآورآپاست. یکی از این استارتگذاری کردهسرمایه اینشورتک میت نیچند جید ولیو رویحال حاضر،  در

 یهاو سرقت تلفن نیآنلا یدر بانکدار کلاهبردارینسور، از جمله حوادث آسای که خطراتاست  5باکس-اینس

 کند.را بیمه میهوشمند 

آغاز استارتاپ  085با بیش از  نیچ ها دراندازی اینشورتکراهدوره گونه بیان کرد که توان ایندر مجموع می

 هستند نیدر سراسر چ تاسیسدر حال  مهیخاص ب یهادهندهشتابکه بانی ایجاد مراکز  شده است

(O'Dwyer, 2020). 

 ه( جعبه شنی مقررات فینتک

                                                           
1.iCamp 
2.Med-Tech 
3.Mobile Health 
4.Jade Value 
5.Ins-Box 
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اندازی شده است. به صورت آزمایشی در پکن و سپس در شانگهای راه 9191جعبه شنی مقررات فینتک، از سال 

های هوشمند و محیط اجرای مورد اعتماد، به کار ها، توکنAPIدر این مراکز، کاربرد آزمایشی اینترنت اشیا، 

 . (Kapronasia, 2020) دشونگرفته می

 بر صنعت بیمه چین 12کووید تاثیر پاندمی -0-11

وکار و اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد های کسبهمه حوزه 9102گیری کرونا از اواخر سال شیوع و گسترش همه

راهکارهای ها را برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. همین مساله کمبود بسیاری از ای از چالشو مجموعه 

در جهان به وجود  02 -کویدمدیریت و انتقال ریسک را بیش از پیش آشکار نمود. وضعیتی که در اثر پاندمی 

های آمد و همه کشورهای جهان را درگیر کرد، پیش از این هرگز پیش نیامده بود و مواردی چون شیوع بیماری

گران نیز، چنین های تحلیلبینیها و پیشدر ارزیابیسارس و ابولا هم محدود به یک منطقه یا یک قاره بودند. 

 های آخر اولویت قرار داشت. به همین دلیل صنعت بیمه در این زمینه بسیار غافلگیر شد.ریسکی در رده

گیری از چین طبیعتا اقتصاد این کشور را پیش از همه کشورها تحت تاثیر خود قرار داده شیوع و آغاز این همه

به جایگاه بسیار مهم صنعت بیمه در این کشور این بخش از اقتصاد نیز طبیعتا به شدت تحت  است و با توجه

سرانجام فروکش خواهد کرد، اما تأثیر آن بر تمام سطوح جامعه  بیماری کروناتاثیر این بحران قرار خواهد گرفت. 

گیری کرونا در صنعت بیمه هها و مطالعات صورت گرفته تأثیر کلان شیوع همطبق بررسی  ادامه خواهد یافت

 های زیر منعکس شده است:چین عمدتا در بخش

 گیری کروناهای بیمه زندگی با آغاز همهرکتهای مالی در شبروز شوک 

 شود و در فوریه سال بعد به پایانمی در چین همه ساله دوره تبلیغات فشرده بازاریابی و فروش از ماه اکتبر آغاز

نماید. اما با شیوع بیماری  ها را در چین تامیناز درآمد سالانه حق بیمه ٪51تواند تا می درسد، این فراینمی

های روزانه ای بر فعالیتکرونا، دولت اقداماتی را در راستای محدود نمودن ترددها وضع نمود، که تأثیرات عمده

 نمایندگان بیمه، از جمله مراجعه به مشتری، استخدام، آموزش و مدیریت ریسک داشت.

 هایشدید بیمه تاثیر P&C1 ناشی از کرونا از کاهش رشد اقتصادی 

                                                           
1.Property and casualty 
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های های ترافیکی، بخشاقدامات دولت چین در راستای کنترل همه گیری از قبیل قرنطینه شهرها و محدودیت

ها، گردشگری و سایر صنایع را به شدت تحت ونقل، رستورانمختلف اقتصاد مانند بازارهای خرده فروشی، حمل

نیز از شرایط ایجاد شده متاثر شدند، چرا که به دلیل کاهش   P&C هایداد. در همین راستا بیمه تأثیر قرار

برای شرکتها  P&C تولید ناخالص داخلی ناشی از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها بیمه

کارهای کوچک، قدرت  ها قرار گرفت و به علت صدمات وارد شده به کسب وتحت تأثیر کاهش بودجه شرکت

 نیز به شدت کاهش یافت. خرید مردم

 های بهداشتیافزایش آگاهی اجتماعی مراقبت 

های حمایتی به مردم چین از ضرورت پوشش بیمهبا شیوع و گسترش بیماری کرونا و افزایش آگاهی عمومی 

بیشتر شده و همین مساله های سلامت به سمت پوششهای سلامت و درمان، باعث شد اقبال عمومی ویژه بیمه

 های سلامت در چین شد.های صادره و ضریب نفوذ بیمهسبب افزایش تعداد بیمه نامه

 افزایش تعهد اجتماعی صنعت بیمه چین 

های بیمه در چین اقدامات مختلفی را در راستای مبارزه با همه گیری با گسترش و شیوع بیماری کرونا، شرکت

های بیمه به مشکلات و خسارات بیمه گذاران، سبب ایجاد تصویر پاسخگویی سریع شرکتکرونا انجام دادند. 

 ها و افزایش اقبال عمومی بیمه شد.ها در بین مشتریان آنمثبت از این شرکت

 

 های بیمه افزایش نوآوری شرکت 

ش پوشش محصولات گران به منظور حفظ بازار و مشتریان خود مجبور به گسترگیری کرونا بیمهبا شیوع همه

 های درمان شدند.خود و تسریع در ارائه خدمات به ویژه در بخش پوشش

 های بهداشتیتسریع و توسعه مراقبت 

تر نمود. برخی از ها در سیستم پزشکی چین را برجستهگیری کرونا، وجود نواقص و کاستیشیوع همه

ارتباط با مشتریان جهت ردیابی جمعیت و  های نوین در راستایهای بیمه پیشرو در چین، از فناوریشرکت
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های بیمه ساختار سیستم بیمه را شرکت 02بینی شیوع بیماری کرونا بهره جستند. بعد از شیوع کووید پیش

، های بهداشتی، حاکمیت بهداشت عمومیاصلاح نمودند و صنعت بیمه به صورت جدی در اصلاح سیستم مراقبت

 های بهداشتی هوشمند، نقش بسزایی داشت.هایی مانند مراقبتر زمینهگذاری و همکاری دتقویت سرمایه

بهبود  با توجه به واکنش سریع صنعت بیمه چین به شیوع بیماری کرونا، جایگاه این صنعت در اذهان عمومی

بیمه به ویژه قبل از سال نوی چینی، این مسئله سبب بروز خسارات یافت. اما به دلیل کاهش شدید حق

های ای متکی به کانالهای بیمه ای شد. این مشکل در بین شرکتهای مختلف بیمهمدت برای رشتهکوتاه

نمایندگی که قابلیت فروش آنلاین ضعیفی دارند بیشتر بود. در میان مدت به دلیل کاهش قدرت خرید ناشی از 

أثیر قرار خواهد گرفت. اما های وارده به اقتصاد، محصولات بیمه زندگی با ارزش بالا به شدت تحت تآسیب

به مدیریت بهداشت را تحریک نموده، لذا با گذشت زمان، می گیری کرونا، احساس نیاز عموعلیرغم این، همه

 شود.می های بیمه کاستههای موجود بر شرکتهای درمانی رشد کرده و از فشارفروش بیمه

 12منفی کووید های بیمه چینی در راستای جبران اثرات اقدامات شرکت 

های مدیریتی بیمه را با چالشی جدی مواجه کرده پذیری تیمشیوع بیماری کرونا در چین سازگاری و انعطاف

های بیمه در جهت کاهش خطرات قریب الوقوع ناشی از بیماری کرونا و اطمینان از دوام کسب و است. شرکت

های بیمه چینی اقداماتی به برای این منظور شرکت های مدیریتی پایدار هستندکار خود نیازمند ایجاد سیستم

 اند.شرح زیر را در دستور کار خود قرار داده

o های سنتیدیجیتالی کردن روش 

های فروش آفلاین سنتی وارد کرده است. دلیل گیری کرونا فشار بسیار زیادی بر عملکرد روزانه شبکهشیوع همه

گیری کرونا بود که فرایند بازدید و مراجعه حضوری نمایندگان، جذب ها ناشی از همه این امر کنترل شدید تردد

های ناشی از های حضوری را به شدت با محدودیت مواجه کرد. بیشترین ضربه از محدودیتمشتری و آموزش

های بیمه سنتی متکی بودند متحمل شدند. اگرچه بسیاری از شیوع کرونا را بیمه گرانی که به شرکت

های دیجیتالی برای مدیریت نمایندگان خود استفاده نمودند، اما چینی پیش از این، از ابزار های بیمهشرکت

ها فقط از های کوچک و متوسط هم چنان نوپا هستند و ابزارهای دیجیتالی آنهای آنلاین بیمهبیشتر فعالیت

، CRMتر مانند های پیشرفتهلکردکنند. عممی های الکترونیکی پشتیبانیپیشنهادات دیجیتالی و امضای قرارداد
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های بیمه به ندرت استفاده های مجازی در بین شرکتمدیریت نمایندگان به صورت الکترونیکی و آموزش

 شود.می

های عامل فروش های اجتماعی و سایر سیستم، رسانهوی چتکه در چین از ابزار هایی همچون علیرغم آن

های بیشتری جهت فعالیت آنلاین خود در های بیمه به ابزاراما شرکتشود، می آنلاین شخص ثالث استفاده

 هایی همچون فروش، بازاریابی و ارتباط با مشتریان، نیاز دارند.زمینه

های دیجیتالی به جای برداری از ابزارهای ناشی از کرونا افزایش بهرهصنعت بیمه در چین پس از آسیب

های دیجیتال به بخشی از عملکرد های سنتی را در دستور کار خود قرار داد و سازگاری نمایندگان را با ابزارکانال

های بازاریابی و ردند تا استفاده از فعالیتهای بیمه بزرگ در چین تلاش کخود تبدیل نمود. هم چنین شرکت

های ، ویدیو وی چتهای فروش بین نمایندگان نهادینه کنند و از طریق فروش آنلاین را به عنوان یکی از ابزار

های نوین بازاریابی و فروش آنلاین محصولات بیمه های تلویزیون چین و.. .. روشکوتاه با پخش مستقیم از شبکه

 ند.را گسترش ده

o آنلاین  های فروشتمرکز بر استفاده از روش 

ارائه یک پلت فرم  02های بیمه چینی در راستای مقابله با آثار منفی کووید ترین اقدامات شرکتیکی از مهم

کنندگان نگران از شیوع فروش آنلاین محصولات بیمه درمان برای کارکنان خط مقدم مبارزه با کرونا و مصرف

ها های غیر حضوری میلیونهای بیمه با روشبود. به محض ارائه این محصولات توسط شرکتگیری این همه

های بیمه آنلاین را افزایش داد و همین مسأله ها دریافت شد. شیوع کرونا اهمیت ارائه پوششتقاضا برای آن

را بیش از پیش  های فروش غیرحضوری در چینهای بیمه در راستای توسعه روشگذاری شرکتضرورت سرمایه

 نمود.

o ارتقاء نوآوری به منظور تمایز محصولات بیمه ای 

توان به کاهش دوره می های بیمه چینیای آنلاین توسط شرکتها بیمههای ارائه پوششاز مهمترین دستاورد

 ای محصولات ارائه شده اشاره نمود. های صدور، گسترش پوشش بیمه انتظار، کاهش هزینه

ای ارائه شده مرتبط با بیماری کرونا، کمیسیون های بیمهین شرایطی با توجه به حجم بالای پوششالبته در چن

بدون مبنای مناسب  02کووید ای تولید محصولات اختصاصی تنظیم مقررات بانک و بیمه چین به موجب مصوبه
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محصولات جدید مرتبط با شرایط کند تا بازاریابی بیش از حد برای می گذاری را ممنوع کرده است و تلاشقیمت

 خاص کنونی را محدود نماید.

o های تکمیلی جهت بهبود احساس رضایت مشتریانارائه پوشش 

با توجه به همگن بودن محصولات مختلف بیمه در چین، ارائه خدمات مکمل پزشکی و بهداشتی به عنوان یک 

های بیمه چینی از طریق فراهم ت. شرکتهای بیمه در شرایط کرونا تبدیل شده اسرقابت اصلی برای شرکت

های نمودن امکاناتی همچون تشخیص و درمان از راه دور، معاینات پزشکی مجازی، درمان دارویی، مشاوره

های دوران اند پیش از تشخیص بیماری تا زمان درمان از طریق ارائه خدمات و مراقبتروانشناسی و...، توانسته

ا افزایش داده و در همین راستا بر روی شاخص ضریب نفوذ بیمه در شرایط نقاهت، تعداد مشتریان خود ر

 نامساعد کنونی مؤثر باشند.

های بیمه با های مستقیم، ارتباط مستقیم شرکتها از طریق گسترش شبکه بیمارستانی با پرداختاین شرکت

شرایط خاص کنونی بهبود بخشیده وری را در ها جهت تبادل اطلاعات خسارت، کارایی پرداخت و بهرهبیمارستان

 ای را افزایش دهند.های تکمیلی متفاوت، جذابیت محصولات بیمهای با پوششتا از طریق ارائه خدمات بیمه

o ای های بزرگ به منظور امکان تمایز بین محصولات مختلف بیمهبهره گیری از داده 

های کلان اطلاعات خود را از مراحل داده های بیمه چینی در شرایط کرونا از طریق تجزیه و تحلیلشرکت

های خسارت، تشخیص و درمان بهبود بخشیدند. اینها با استفاده از اطلاعاتی همچون بازاریابی، فروش، پرونده

تر و در نتیجه نوآوری و خلاقیت در طراحی گذاری دقیقبندی مشتریان، قیمتفرایند تشخیص و... امکان تقسیم

 نمودند. یلمحصولات جدید را تسه

 ای چابک ساخت یک سیستم بیمه 

های منحصر به فردی برای ارائه خدمات ها و روشهای بیمه از کانالدر طی شیوع بیماری کرونا در چین شرکت

های عملیاتی خود را آزمایش کرده و تلاش کردند تا مدل هایی چابک تر و ها قابلیتبه مشتریان بهره جستند. آن

ای مختلف استفاده های آنلاین در ارائه خدمات بیمهیه مشتری مداری بنیان گذاری نموده و از روشکاراتر را بر پا

 نمایند.
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 طراحی عملیات بیمه گری مشتری مدار 

های بیمه چینی در راستای فائق آمدن به مشکلات ناشی از محدودیت ترددها، که عملکرد صدور و ارائه شرکت

لش مواجه کرده است، اقدام به تبلیغات جهت ارائه خدمات الکترونیکی بیمه ای را به شدت با چاخدمات بیمه

تر تر، جذاب تر و شفافهای بیمه چینی خدماتی راحتنمودند. با ارائه خدمات بیمه الکترونیکی توسط شرکت

های رای شرکتمداری این امکان را بهای مبتنی بر مشتریشود. علاوه بر این سیستممی گذاران ارائهبرای بیمه

ها و تقاضای مشتریان حساسیت بیشتری داشته باشند و آورد که نسبت به تغییر سلیقه، نیازمی بیمه فراهم

 بتوانند نسبت به اصلاح و بهبود ساختار خود اقدام نمایند.
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 بندی جمع -5

اقتصادی و در نتیجه بهبود اند. با توجه به رشد بازارهای نوظهور طی دهه گذشته رشد سریعی را تجربه کرده

قرار داشته باشند. با  90سطح درآمد خانوارها، طبیعی است که بازارهای نوظهور، در صف اول بازارهای بیمه قرن 

های بازسازی مقررات بیمه، ترویج رقابت در بازار و این وجود جهت تحقق پتانسیل بالقوه مذکور لازم است چالش

چین طی چند دهه گذشته شاهد رشد چشمگیری  ای تحقق یابد. صنعت بیمه ارتقاء سطح آگاهی و سواد بیمه

های مختلف صنعت بیمه این کشور، نه تنها از های جدید توسط بخشبوده است. با معرفی محصولات و برنامه

یز گزاران سبب ثبات و امنیت مالی آنها شده است، بلکه توانسته به اقتصاد کشور نطریق حمایت مالی برای بیمه

ای که صنعت بیمه این کشور پس از ایالات متحده در جایگاه دومین کشور کمک شایان توجهی نماید، به گونه

بیمه تولیدی قرار گرفته است. یک بخش بیمه توسعه یافته به های مهمی همچون حقجهان از نظر شاخص

یر مترقبه از شهروندان پشتیبانی کند، زیرا قادر خواهد بود در حوادث غعنوان ستون فقرات یک کشور عمل می

ای بسیار موثر است، توانسته کند. چین با جمعیت بالا و رو به رشدی که در فرایند تقاضای پوشش بیمه

ای های زیادی را در راستای رشد و توسعه صنعت بیمه در ایجاد نماید. افزایش آگاهی و بهبود سواد بیمهفرصت

گذاری و حمایت از صنعت بیمه، از دیگر دلایل رشد و توسعه صنعت سرمایه در این کشور و تمایل زیاد دولت به

، به خصوص با توجه به رقابت چین جذابیت بیمه در بین مردمبیمه در این کشور هستند. بهبود و ارتقاء سطح 

ترویج  معرفی و که از طریق خواهد بود چینی گرانبیمه به عهده ،فزاینده سایر ابزارهای بازار مالی پیش رو

، این مهم امر این کاراناندرای دستبالابردن استانداردهای حرفهدر کنار های توزیع محصولات جدید و کانال

 تحقق یابد.

ی مطلوب و قرار گرفتن در جایگاه دوم اقتصادی اقتصاد شرایطدر بین بازارهای در حال ظهور، چین به علت 

 گران خارجیبا حضور بیمه این کشوردر معرض توجه قرار دارد.  ای به شدتدرکنار فرصت های بکر بیمه جهان

ت بازار خود قعیدفاع از موراستای در  یهایگران داخلی با چالشاز انزوا خارج شده و بیمه های اخیرطی سال

های مدیریت پیشرفته را به چین آورده و نقش مثبتی های نوین و روشهای خارجی ایدهروبرو هستند. شرکت

های خارجی بیمه با توانایی بالا و تأثیرگذار، به ویژه اند. چین از ورود شرکتایفا کرده این کشور کل بازار بیمهدر 

های چینی به این شرط المللی شرکتکند. در ضمن چین از فعالیت بیناستقبال می تخصصییمه بهای شرکت

سطح شدن با استانداردهای ای جهت همبیمهدر چین مقررات . کندمی حمایت ان قابل کنترل باشد،شکسکه ری

هایی که پس از آزادسازی و باز یر و حرکت به سمت بلوغ است. علاوه بر چالشغیالمللی به سرعت در حال تبین
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تا از طریق مرتفع نمودن آنها  مایدنهای اساسی نیز مقابله چالشبرخی باید با  چینشدن بازار بروز کرده است، 

های مناسب در راستای بهبود هر چه بیشتر صنعت بیمه این کشور مبدل نماید، ا به فرصتهای مذکور رچالش

هایی چرا که علیرغم جایگاه مناسب صنعت بیمه چین در مقایسه با سایر کشورهای جهان از لحاظ شاخص

که نشان های مهمی همچون ضریب نفوذ و تراکم بیمه بیمه تولیدی، اما این کشور در زمینه شاخصهمچون حق

ترین از سطح توسعه یافتگی صنعت بیمه در این کشور است، از متوسط جهانی فاصله زیادی دارد. برخی از مهم

 ها به شرح زیر هستند:این چالش

گران یمهی است بیعی قرار دارد، ضروربآمیز طبه شدت در معرض خطرات فاجعه چینبا توجه به اینکه  -

های واقع در مقابله با این وقایع مجهز شوند. از آنجا که تمرکز ریسکبه توانایی فنی و مالی جهت چینی 

ای و نیاز به مدیریت ریسک ضرورت های بیمهحادثه خیز رو به افزایش است، وجود حمایت مناطق

ریزی در راستای افزایش آگاهی و سواد های بیمه چینی باید برنامهلذا شرکت بیشتری پیدا خواهد کرد

 های مذکور در دستور کار خود قرار دهند.ای مردم را به منظور پوشش ریسکبیمه

های اقتصادی در چین، یکی از های کشاورزی از مجموع کل فعالیتدرصدی فعالیت 98با توجه به سهم  -

پیشرفت بالا در صنعت بیمه چین، بیمه محصولات کشاورزی است، که با شرایط بازارهای دارای پتانسیل 

بیمه تولیدی این های آتی سهم زیادی از حقبینی می شود طی سالپیش روی اقتصاد این کشور پیش

های ای متناسب با ریسکریزی و طراحی محصولات بیمهکشور را به خود اختصاص دهد لذا برنامه

زایش آگاهی و سواد قشر کشاورز چین از دیگر اقداماتی است که صنعت بیمه چین مذکور در کنار اف

 باید در دستور کار خود قرار دهد.

بینی با توجه به بالا بودن میانگین سنی در کشور چین از دیگر بازارهای هدف این کشور که پیش -

دی را به خود اختصاص دهد، بیمه تولیمند ، سهم زیادی از حقهای هدفریزیشود در صورت برنامهمی

گران خصوصی در حیطه فعالیت تأمین پذیرفتن بیمه باشد.های زندگی میهای درمان و بیمهبیمه

چین در راستای حمایت از بیمه  صنعت های مهمی برایاجتماعی در یک جامعه رو به پیری، فرصت

 واهد داشت.قشر آسیب پذیر مذکور به همراه افزایش ضریب نفوذ بیمه به همراه خ

یمه مربوط به بازنشستگان و سالخوردگان و ترویج بچین قصد دارد با توسعه بیمه در روستاها و همچنین توسعه 

گذاری بانک و . کمیسیون قانونقابل توجهی برساند ت بیمه این کشور را به رشدعنصبیمه درمانی و پزشکی، 

ی در بین مردم ااهکارهایی در راستای افزایش آگاهی بیمهها و ربیمه چین به طور مداوم به دنبال ارائه برنامه
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است. همچنین فرایند آزادسازی به منظور جذب سرمایه گذاری سبب شده  تا محیط تجاری حاکم در این 

صنعت بتواند به بهترین شکل ممکن شرایط را برای رشد و توسعه این صنعت فراهم نماید. ارتقا دانش و افزایش 

ای حمایت ی و شرایط بازار مالی نیز از تقاضا برای خدمات بیمههای بیمهقاضیان پوششسطح اطلاعات مت

 کند.می

 نهادهای صنعت بیمه چین 

هدای صدنعتی، نهادهدای نهادهای زیادی در صنعت بیمه چین وجود دارند که شدامل نهداد نداظر، برخدی انجمن

مستقل بود، امدا پدس از آن در  9103تا سال  آموزشی و تحقیقاتی و صندوق تضمین است. نهاد ناظر این کشور

سازی این اقدامات، دو نهاد ناظر بانک و بیمه های فینتکی و به منظور هماهنگراستای تسهیل و تشویق پیشرفت

قدرار گرفتندد. در رابطده بدا « گدذاری باندک و بیمده چدینکمیسدیون قانون»ادغام شدند و تحت نظارت واحدد 

هدای صدنفی هدا صدرفا مشدغول بده فعالیتتوان استنباط کرد که اغلب آنهم میهای صنعتی این کشور انجمن

کنند. مثلا انجمن بیمه چین از طرف ادارات دولتی مربوطده هایی ایفا مینیستند و در اداره بیمه این کشور نقش

طدابق بدا مامور شده است تا استانداردهای کیفیت صنعت، مشخصات فنی و استانداردهای خدمات و مقررات را م

طور فعال، نظام اعتباری صنعت بیمه را چنین بهقوانین و مقررات مربوطه و توسعه صنعت بیمه تدوین کند و هم

ها و مشکلات بازار بیمده را بده چنین این انجمن، انجام بررسی و مطالعات را بر عهده دارد و ریسکارتقا دهد. هم

دهد. کند و نظرات و پیشنهادات خود را هم ارائه میگزارش می موقع به نهادهای نظارتی و ادارات دولتی مربوطه

های صدنعت، انتشدار یا انجمن بیمه زندگی چین، اقداماتی نظیر بررسی، تحقیق، انتشار، گردآوری و تحلیل داده

 ای و اطلاعات درباره بیمه زندگی را بر عهده دارد.های دورهگزارش

اند و جامعه بیمده چدین هدم بده های تاسیس شدهمرکز توسط دانشگاه در رابطه مراکز تحقیقاتی و آموزشی، دو

ها شکل گرفته اسدت و نهداد صورت داوطلبانه توسط موسسات و متخصصان مربوطه از صنعت بیمه و سایر حوزه

 ها ندارد.ناظر نقشی در تاسیس آن

نون چدین تاسدیس در نهایت صندوق تضمین بیمه یک صندوق کمک مالی برای ریسک صنعت است و طبق قدا

شده است. این صندوق، در راستای هدف کمک مدالی بده شده و ویژگی آن مدیریت متمرکز و استفاده هماهنگ

 های صنعت بیمه تاسیس شده است.سازی ریسکهای واگذارکننده بیمه یا برطرفگذاران و شرکتبیمه
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اند که در دیجیتال صنعت بیمه چین صورت گرفتههای نسبتا زیادی هم در راستای تحول ها نهادسازیبه جز این

 ها صحبت شده است.بخش مربوطه درباره آن

 قوانین و مقررات 

چه قابل توجه است این است که اخیدرا در اغلدب قدوانین مهدم در زمینه قوانین و مقررات صنعت بیمه چین، آن

پویایی و توجه نهاد ناظر به همگدامی و  دهندهای این کشور بازبینی و اصلاحات صورت گرفته است که نشانبیمه

دهند. مثلا در قانون بیمده ایدن های مختلف رخ میانگیزی است که در عرصهسازگاری با تغییر و تحولات شگفت

زدایی و نوآوری در بیمه اتفاق افتاد که تمرکز آن بر مقررات 9105و  9100های کشور، آخرین اصلاحات در سال

گران است. یا مقررات تاسیس یک شرکت بیمه با سرمایه خارجی، مطدابق بدا مقدررات یمهو نیز مدیریت دارایی ب

 9102های بیمه با سرمایه خارجی است کده آخدرین بدار در سدال اجرایی جمهوری خلق چین در زمینه شرکت

 گران،بدا دریافدت نظدر مشدورتی بیمده 9191چنین مقررات توانگری ایدن کشدور در سدال اصلاح شده است. هم

های صنعت، متخصصان، محققان و عموم مردم اصلاح شد. این وضدعیت در قدوانین و مقدررات دیگدر هدم انجمن

 شود.کمابیش دیده می

 9گری، چین سعی کرده با اعمال تغییرات و اصلاحات، خود را به توانگریکه در زمینه مقررات تواننکته دیگر آن

ت مقررات، دریافت نظرات اقشار مختلدف صدنعت و نیدز حتدی نزدیک کند. موضوع جالب توجه در زمینه اصلاحا

عامه مردم، قبل از اجرایی کردن آن است؛ کاری که مثلا برای مقررات توانگری و بیمه اینترنتی انجام شده است. 

ای در راستای تحول دیجیتال انجام شدده، مشدخص شدده کده هایی که در حوزه تحول مقررات بیمهدر پژوهش

کنندد، امدا در چدین چندین یافته، در زمینه تغییدر و اصدلاح مقدررات مقاومدت میحتی توسعه بیشتر کشورهای

شود و خیلی زود به تحولات فناوری واکنش نشان داده شدده و بیشدترین انطبداق بدا شدرایط مقاومتی دیده نمی

تصویب مقررات بیمده  شود که نمونه آنشدن بیمه، در قوانین و مقررات بیمه چین دیده میمرتبط با دیجیتالیزه

است. در همین راستا، نهاد ناظر بیمه چین اعلام کرده است که در آینده هم  9191اینترنتی و اصلاح آن در سال 

های بیمه اینترنتی را پایش و مطالعه خواهد کدرد، نظدرات و پیشدنهادات های جدید و چالشاز نزدیک پیشرفت

در زمان مناسب منتشر خواهد نمود، به نحوی که به تدریج یدک  های حامی راها را دریافت و سیاستهمه طرف

 گذاری بیمه اینترنتی ایجاد شده و توسعه سالم و پایدار بیمه اینترنتی را ارتقا دهد.سیستم جامع برای قانون
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ل در کل، پویایی قوانین و مقررات در صنعت بیمه چین، کمتر مانندی در جهان دارد که شاید بتوان یکی از دلای 

ای این کشور دانست که ناشی از تحولات سیاسی ایدن کشدور اسدت و آن را نسبتا جوان بودن نظام مقررات بیمه

 باعث شده انعطاف مقرراتی بیشتری در صنعت بیمه این کشور دیده شود.

 تحول دیجیتال 

ختصاص داده کده های اخیر، پس از آمریکا رتبه دوم تحول دیجیتال صنعت بیمه را به خود اکشور چین در سال

باشد. مواردی مانند نفوذ بالای اینترنت و تلفن همراه در ایدن کشدور کده این موفقیت معلول عوامل مختلفی می

کارگیری ها و بدههای کلدانی در حدوزه اینشدورتکگذاریشاید تا حدی ناشی از جمعیت بالای آن باشد، سدرمایه

ه و مراکز زیادی برای حمایت و کمدک بده رشدد و توسدعه های اطلاعاتی و ارتباطی در چین صورت گرفتفناوری

شنی مقررات، به صورت آزمایشدی در دو شدهر مهدم ایدن اندازی جعبهاند. اخیرا هم راهها تاسیس شدهاینشورتک

 کشور آغاز شده است.

بهبود و اما موضوع دیگری که محرک این رشد بوده، منعطف بودن نهاد ناظر و انجام اقدامات مختلف در راستای 

رسد ایدن اقددامات دارای اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع قانونی تحول دیجیتال بوده است که به نظر می

گرفته هم تغییدر نهداد نداظر و ادغدام دو نهداد ترین اقدام صورتچنان ادامه دارند. بزرگپویایی زیادی بوده و هم

 زه فینتک بوده است.های حونظارتی بانک و بیمه جهت هماهنگی نوآوری

هدای اینشدورتکی را بده خدود اختصداص داده ای از فعالیتدر چین هم، توزیع و فروش آنلاین بیمه، بخش عمده

های های منتشره، فناوریهای دیگر غفلت شده و در اسناد و گزارشاست، اما این بدان معنا نیست که از فناوری

های پرکاربرد در صنعت بیمه چین محسدوب در زمره فناوری آفرینی چون زنجیره بلوکی و هوش مصنوعیتحول

 شوند.می

 یدر صنعت مال تالیجیتحول د تیتقو یدر راستا نیشد، کشور چ انیو مقررات ب نیگونه که در بخش قوانهمان

 ،یاقددام در نهادسداز نیدکرد. به جدز ا سیها تاسآن یواحد را برا یرا ادغام و نهاد مهیخود، نهاد ناظر بانک و ب

 هاشگاهیآزما ،یمراکز نوآور یاز قبل یینهادها ها،نشورتکیا تیو فعال تالیجیکمک به رشد و توسعه تحول د یبرا

و هدم بخدش  یمراکدز، هدم بخدش دولتد نیدا لیتشدک یاند که بانشده جادیکشور ا نیها هم در ادهندهو شتاب

نوآورانه یا همان سندباکس یا جعبه شنی مقرراتی در این کشور چنین جدیدا محیط آزمون هم اند.بوده یخصوص

 تاسیس شده است. 
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