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The insurance industry is a crucial center in many countries and it plays a key role at the macro 
social, economic, cultural, and political systems. The policy making in the insurance industry 
is defined as a set of measures to show why and how the insurance policies work, and which 
public or governmental sectors could put them into practice. This study aims to analyze the in-
surance industry through CIPP model. Therefore, the study employs a practical-developmental 
approach, and a descriptive-analytical method. The data collection is based on the library and 
document analysis (such as higher document, regulations, official and organizational reports, 
international analysis, among others). Elements such as input, design, and execution related to 
insurance are investigated, and the policies of the government are analyzed using the statistics 
and the results of the insurance industry. The findings show that the governmental interventions 
at all levels of insurance in developing countries like Iran have failed, and actors such as the 
failure of the financial backing, the lack of technology and human creativity have challenged the 
needs, culture, and success of the policies. Therefore, it is suggested to reduce governmental in-
tervention in the insurance industry and submit it to the private sector. The government can play 
the role of supporter and supervisor in order to reduce corruption and failure in insurance indus-
try and increase productivity in the private sector based on the systemic analysis framework.
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217صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

بهار 1401. دورۀ 10. شمارۀ 1 فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

صنعــت بیمــه در  بســیاری از  کشــور ها پدیــده ای حیاتــی اســت و جایــگاه مهمــی در  ســاِز  کار های 
کالن اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و  سیاســی دارد. سیاســت گذاری بیمــه اقداماتــی اســت کــه 
ــی و  ــه  محیط ــد و در  چ ــود می آی ــه به وج ــرا و چگون ــه ای چ ــت های بیم ــد سیاس ــان می ده نش
ــا خصوصــی عملیاتــي و نتیجه بخــش واقــع می شــود.  توســط کدام یــک از بخش هــای دولتــی ی
ایــن پژوهــش درصــدد بررســی و   ارزیابــی صنعــت بیمــه در قالــب الگــوی ارزشــیابی مدیریت گــرا/ 
ســیپ ) PPIC ( بــوده اســت؛ لــذا برمبنــای ایــن رویکــرد، نــوع پژوهــش  کاربــردیـ   توســعه ای و از 
نظــر ماهیــت توصیفــی ـ تحلیلــی اســت و روش گــردآوری داده هــا هــم اســنادی و کتابخانــه ای 
)اعــم از  اســناد باالدســتی، قوانیــن، گزارش هــای رســمی و ســازمانی، ارزیابی هــای بین المللــی و...( 
اســت. در مقالــه، مراحــل چرخــۀ  سیاســت گذاری عمومــی کــه شــامل مؤلفه هــای ورودی، طراحی 
ــای  ــار و خروجی ه ــتفاده از  آم ــا اس ــت ب ــده و درنهای ــی ش ــت، بررس ــه اس ــورد بیم ــرا درم و اج
صنعــت بیمــه سیاســت های دولــت در ایــن موضــوع مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. نتایــج 
ــت در  صنعــت بیمــه در  کشــور های در حــال  ــۀ دول ــۀ همه جانب ــن اســت  کــه مداخل حاکــی از  ای
 توســعه نظیــر ایــران، غالبــاً بــا  شکســت مواجــه شــده و عواملــی  همچــون ضعــف اعتبــارات مالی و 
ــداوم  ــگ و ت ــاز و فرهن ــویی نی ــه  نا همس ــواره ب ــانی هم ــای انس ــا و خالقیت ه ــدان فناوری ه فق
 سیاســت های مبهــم دامــن زده  اســت. از  ایــن  رو گام مهــم در جهــت توســعۀ صنعــت بیمــه کاهش 
مداخلــۀ دولــت در  اقدامــات بیمــه ای و  واگــذاری آن بــه  بخــش خصوصــی اســت. دولــت نیــز بــا 
 ارائــۀ نقشــی حامــی و ناظــر، می توانــد مســیر را بــرای کاهــش فســاد و ناکارایــی  در  صنعــت بیمــه 
ــوب  ــاس چارچ ــی، بر اس ــش خصوص ــط بخ ــت توس ــن صنع ــدی ای ــی و کارآم ــش بهینگ و افزای

نظری تحلیل سیستمي،  هموار سازد.  
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1. مقدمه
ــا  ــود ت ــددی ب ــای متع ــی راه حل ه ــرد، درپ ــی می ک ــا زندگ ــا و غار ه ــان در  کوه ه ــه انس ــی  ک از  زمان
از خــودش محافظــت کنــد. بیــم وارد آمــدن خســارات مالــی و جانــی باعــث شــد کــه انســان  هــر  روز 
ــرای  ــی باشــد و تدابیــری ب ــرای دفــع خطــرات و زیان هــای احتمال در  جســت وجوی راه هایــی نویــن ب
آن هــا بیندیشــد تــا در صــورت بــروز حــوادث، ضرر هــای آن  را از  طرقــی دیگــر جبــران کنــد. انتســاب 
ــا پیشــرفت  واژۀ »بیمــه« در  زبــان فارســی نیــز متوجــه همیــن مفهــوم بیــم از  حادثــه بــوده اســت.  ب
ــه یکــی  ــه ب ــه  بیم ــاز ب ــروزی، نی ــدرن و ام ــای ســاده به ســوی زیســت م ــاوری و توســعۀ زندگی ه فن
ــران خســاراتی اســت  ــرای جب ــکاری ب ــه راه ــن بیم ــل شــده اســت. بنابرای ــور تبدی ــن ام از  حیاتی تری
کــه جــان و مــال انســان را تهدیــد می کنــد و پیشــگیری از  آن هــا نیــز کار ســاده ای نیســت. بیمــه بــا  
تقســیم آثــار نا مطلــوب حــوادث و بحران هــا میــان جمــع بیمه گــذاران، از ســنگینی بــار تحمــل آن هــا 
ــزه ای  ــن انگی ــد. بنابرای ــرار  می ده ــر ق ــر  دوش بیمه گ ــار را ب ــن ب ــی از ای ــت نیم ــد و در حقیق می کاه
ایجــاد شــد تــا برخــی قانون گــذاران بعضــی از  انــواع بیمــه  را به صــورت اجبــاری در  میــان مــردم رواج 

دهنــد و بــرای آن هــا ضمانــت اجــرا نیــز معّیــن نماینــد )معــزی، 1388، ص. 12(. 

ســابقۀ بیمــه به شــکل امــروزی در  ایــران بــه  زمــان ناصرالدیــن شــاه قاجــار در  ســال 1268 باز می گــردد. 
ــران  ــاز  شــد. بیمــۀ ای ــا  شــرکت های بیمــۀ خارجــی آغ ــران در  ســال 1310 ب فعالیــت رســمی بیمــه در  ای
به عنــوان اولیــن شــرکت بیمــۀ ایرانــی بــا ســرمایۀ دولتــی در  ســال 1314 تأســیس شــد. پــس  از  آن، صنعــت 
ــوان  بیمــه در  طــول ســال های فعالیــت خــود دچــار فراز و نشــیب های بســیاری شــد کــه از  آن جملــه مي ت
بــه  تأســیس و فعالیــت هشــت شــرکت بیمــۀ ایرانــی در  محــدودۀ زمانــی 1329 تــا 1343، تأســیس بیمــۀ 
ــادره و  ــۀ مص ــرکت بیم ــام ده ش ــال 1358، ادغ ــه در  س ــدن بیم ــی ش ــالم مل ــال 1350، اع ــزی در  س مرک
ملی شــده تحــت نــام شــرکت بیمــۀ دانــا در  ســال 1367 در   کنــار شــرکت های بیمــۀ دولتــی ایــران، آســیا 
و البــرز، تصویــب قانــون تأســیس مؤسســات بیمــۀ غیر دولتــی در  ســال 1380 و در نهایــت تصمیــم  واگــذاری 
شــرکت های بیمــۀ دولتــی به اســتثنای بیمــۀ ایــران، در  اجــرای تفســیر اصــل 44 قانــون اساســی، مبنــی  بــر 
ــا  توجــه بــه   اجــازۀ خصوصي ســازي صنعــت بیمــه در  ایــران اشــاره  کــرد. به تدریــج و در  ســال های اخیــر، ب
ــد صعــودی خــود    سیاســت های آزاد ســازی، مقررات زدایــی و خصوصی ســازی، صنعــت بیمــه در  کشــور رون
ــر از  کشــور های توســعه یافته و بســیاری از  کشــور های در حــال  توســعه  را آغــاز نمــود؛ امــا همچنــان عقب ت
اســت )حســن زاده، عســگری و کاظم نــژاد، 1389، ص. 176(. در مجمــوع می تــوان گفــت فلســفۀ بیمــه، از  آغــاز 
تــا  کنــون، ایفــای نقشــی ترمیمــی و ایجــاد و تضمیــن نوعــی امنیــت و آرامــش  خاطــر اســت کــه بــه  آرامــش 
نســبی اجتماعــی نیــز می انجامــد. فلســفۀ بیمــه تأمیــن اعتبــار و اطمینــان اســت. ضمانــت مخصوصی اســت 
از جــان یــا مــال افــراد حقیقــی یــا حقوقــی کــه در  تمــدن جدیــد رواج یافتــه   اســت. بنابرایــن فلســفه و روح 
نظــری حاکــم بــر  بیمــه در  ایــران فلســفه  ای اســالمیـ  رفاهی تــوأم بــا ملی گرایی و حمایــت از  آســیب دیدگان 
اســت تــا مــردم بتواننــد در  بســتر آن، از حداقــل میــزان آرامــش خاطــر در  زمینــۀ جبــران خســارات احتمالــی 

حــوادث، بیمــاری، پیــری و از کار افتادگــی و ســایر مزایــای ایــن صنعــت بهره منــد  گردنــد. 
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به طور  کلی بیمه های موجود در تقسیم بندی ذیل جای  می گیرد: 

ــا  ــا ی ــه، توســط بنگاه ه ــاز جامع ــل نی ــا به دلی ــن بیمه ه ــی: ای ــی/ خصوص ــای بازرگان 1. بیمه ه
شــرکت های بیمــۀ خصوصــی ارائــه می شــود و در مقابــل بیمه هــای دولتــی و اجبــاری قــرار  دارد و جــزء 
ــذار  ــه بیمه گ ــت؛ چرا ک ــاری اس ــا اختی ــن بیمه ه ــود. ای ــی می ش ــود آور تلق ــادی و س ــای اقتص بیمه ه
ــای  ــه  »بیمه ه ــی ب ــای خصوص ــد. بیمه ه ــدام می نمای ــا اق ــۀ آن ه ــه  تهی ــه ب ــود و آزادان ــل خ ــه  می ب
ــر،  ــای »عم ــامل بیمه  ه ــی ش ــای زندگ ــود. بیمه ه ــی« تقســیم می ش ــای غیر زندگ ــی« و »بیمه ه زندگ
ــه  ــام  گرفت ــان« می شــود کــه »بیمه هــای اشــخاص« ن ــل درم حــوادث و هزینه هــای پزشــکی و تکمی
ــل، آتش ســوزی، ســیل و  ــۀ اتومبی ــث و بدن ــای »ثال ــامل بیمه ه ــز ش ــی نی ــای غیر زندگ  اســت. بیمه ه

ــده می شــود.  ــه، مهندســی، مســئولیت و...« اســت کــه »بیمه هــای امــوال« خوان زلزل

2. بیمه هــای دولتــی غیر اجبــاری: ایــن بیمه هــا با وجــود ضــرورت، به دالیــل فراوانــی 
ــای  ــتاییان و بیمه ه ــای روس ــاورزی، بیمه ه ــوالت کش ــای محص ــه »بیمه ه ــود؛ از جمل ــن نمی ش تأمی
صادراتــی« کــه فقــدان آن هــا، موجــب مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی خواهــد   شــد. امــا از  ســویی، 
ــا ضــروری  اســت.  ــرای آن ه ــت ب ــه از ســوی دول ــۀ کمــک و یاران ــادل، ارائ ــت دخل و خــرج نا متع به عل
ایــن بیمه هــا در  زمــرۀ کاال هــای عمومــی اســت کــه بایــد دولــت آن هــا را ارائــه کنــد تــا جامعــه دچــار 

ــا آزادی عمــل همــراه اســت.  آســیب نشــود. امــا تهیــۀ آن هــا توســط مــردم غیر اجبــاری و ب

ــران و  ــورد کارگ ــوده و در م ــون ب ــی از  قان ــا ناش ــن بیمه ه ــاری: ای ــی اجب ــای دولت 3. بیمه ه
ــطح  ــودن س ــن  ب ــل پایی ــه به دلی ــی رود ک ــه کار م ــه ب ــد جامع ــدی و کم درآم ــاغل تولی ــات و مش طبق
دســتمزد ها، چنــدان تمایلــی بــه  خریــد پوشــش بیمــه ای ندارنــد. لــذا دولــت در جهــت حمایــت از  ایــن 
ــد.  ــرار  می ده ــی ق ــای اجتماع ــت بیمه ه ــر حمای ــر چت ــا را زی ــن گروه ه ــون، ای ــب قان ــر، به موج قش
بنابرایــن، ایــن قشــرها ملــزم بــه  خریــد ایــن بیمه هــا بــوده و دولــت نیــز مکلــف  اســت ایــن پوشــش ها 
ــا  ــن بیمه ه ــی ای ــدف اصل ــد. ه ــه  ده ــی ارائ ــای اجتماع ــون بیمه ه ــمولین قان ــی مش ــرای تمام را ب
ــن ســازمان  ــاه عمومــی کارگــران و شــاغالن و تأمیــن آتیــۀ آن هاســت. مهم تری ــردن ســطح رف ــاال  ب ب
ــدی، 1393، ص. 50(. ــی« اســت )بهم ــن اجتماع ــازمان تأمی ــران »س ــا در  ای ــن  بیمه ه ــدۀ ای ارائه دهن

ــی و  ــور اقتصــادی و دارای ــزی وزارت ام ــت و برنامه ری ــا هدای ــر، همــگام ب ــۀ اخی در طــول یکــی دو ده
بیمــۀ مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران، ضریــب نفــوذ بیمــه در جامعــه تــا حــدودی افزایــش یافته اســت؛ 
ــد در  اقتصــاد کشــور محســوب  ــن بخش هــای مول ــروزه یکــی از مهم تری به طــوری کــه صنعــت بیمــه ام
 می گــردد. دولــت می توانــد در  کنــار واگــذاری صنعــت بیمــه بــه  بخــش خصوصــی، به  عنــوان ناظــر و حامــی، 
ــوق  ــظ حق ــتای حف ــاز در   راس ــورد  نی ــت گذاری های م ــا و سیاس ــب آیین نامه ه ــی و تصوی ــه  نقش آفرین ب
بیمه گــذاران و بیمه گــران و رونــد فعالیــت آن هــا اقــدام کنــد )عباســی، رحیمــی، 1392، ص. 85(. به طــور کلی 
ــک  ــاِز  کار های تئوری ــی از  س ــی و درک نا کاف ــت گذاری های غیر علم ــل سیاس ــران به دلی ــای ای ــازار بیمه ه ب
ــه ای  ــت های بیم ــب سیاس ــت. اغل ــه اس ــی مواج ــا  ناکارآمدی های ــه، ب ــای بیم ــی بازار ه ــر  بهینگ ــم ب حاک
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ایــران یــا بــا اســتناد بــه و کپی  بــرداری محــض از سیاســت های اجرا شــده در  دیگــر کشــور ها اتخــاذ شــده 
یــا به دالیــل سیاســی و فــارغ از  مالحظــات مربــوط بــه  بهینگــی بــازار بیمــه انتخــاب شــده اند )طبیبیــان و 
نوریــان، 1383، ص. 7(. سیاســت گذاری بیمــه اقداماتــی اســت کــه نشــان می دهــد سیاســت های بیمــه ای 
چــرا و چگونــه ایجــاد می  شــود، چگونــه موفــق خواهــد  بــود، مجریــان سیاســت ها چــه  کســانی هســتند 
و در  چــه محیطــی سیاســت های بیمــه را طراحــی و اجــرا مــی  کننــد. در  ایــران نیــز، قطعــاً از نخســتین 
 ســال های ورود بیمــه بــه کشــور، اقداماتــی در  ایــن راســتا صــورت گرفتــه و سیاســت  هایی نیــز اتخــاذ شــده  
اســت. خدمــات موجــود در  صنعــت بیمــه، به علــت عــدم عینیــت، همــواره نیازمنــد سیاســت گذاری هایی 
پختــه و قدرتمنــد اســت. از آنجایــی کــه بر اســاس آمار هــای موجــود، ضریــب نفــوذ صنعــت بیمــۀ ایــران 
نســبت بــه  ســایر نقــاط جهــان، تــا کنــون از  رشــد زیــادی  برخــوردار نبــوده و همــواره مســائل و مشــکالتی 
در  مســیر اهــداف بیمــه ای کشــور وجــود داشــته  اســت، مســئلۀ پژوهــش حاضــر را حــول محــور بررســی 
ــات عمــل سیاســت های اتخاذشــدۀ  ــی درجــۀ کارآمــدی و ثب ــی، ارزیاب سیاســت ها و چشــم انداز های قانون
دولــت و به ویــژه بررســی میــزان نیــاز بــه دخالــت دولــت یــا بخــش خصوصــی در  ابعــاد گســتردۀ صنعــت 

بیمــۀ ایــران قــرار داده ایــم. ســؤال های اصلــي پژوهــش از ایــن قــرار اســت:

ـ آیــا دولــت قــادر  بــوده سیاســت گذاري هاي عمومــي مقتدرانــه اي را در  راســتاي توســعۀ ســهم و 
نفــوذ صنعــت بیمــه در  ابعــاد رفاهــي و اقتصــادي کشــور فراهــم آورد و یــا تأمیــن و تضمیــن ایــن مهــم، 

نیازمنــد واگــذاري ایــن صنعــت بــه  بخــش خصوصــي اســت؟

ــیب  ــا آس ــه ب ــدام مرحل ــی دارد و در ک ــه وضعیت ــران چ ــه در ای ــت گذاری بیم ــۀ سیاس ـ چرخ
رو به روســت و چــه راهکارهایــی می تــوان در ایــن موضــوع پیشــنهاد داد؟ 

ــه،  ــعۀ بهین ــدي و توس ــه کارآم ــت ک ــن اس ــش ای ــۀ پژوه ــود، فرضی ــي هاي موج ــاس بررس  بر اس
ــۀ  ــي و ناظرگون ــد حضــور حداقل ــران نیازمن ــۀ ای ــت بیم ــوذ صنع ــب  نف ــش ضری ــاد و افزای ــل فس تقلی

ــه  بخــش خصوصــي اســت.   ــه ب ــن مقول ــت و واگــذاري ای دول

ایــران کشــوری اســت پرخطــر و بــرای ایجــاد ثبــات، الزم اســت ضریــب بیمــه و انــواع آن گســترش 
ــه بررســی و چرخــۀ سیاســت گذاری  ــت در موضــوع بیم ــن منظــور، سیاســت گذاری حکوم ــد. بدی یاب
ــب  ــت. اغل ــده اس ــی ش ــل و ارزیاب ــا تحلی ــا و برون داده ــا فراینده ــا ت ــران از درون داده ــه در ای بیم
ــت  ــا محوری ــش ب ــن پژوه ــا ای ــم اقتصــاد اســت؛ ام ــی و عل ــر بازاریاب ــای انجام شــده از منظ پژوهش ه

ــت.  ــش داده اس ــه را پوش ــوع بیم ــی، موض ــت گذاری عموم سیاس

2. پیشینۀ تحقیق  
به دلیــل  اهمیــت موضــوع بیمــه در  ایــران به ویــژه در  طــول ده  ســال اخیــر،  بــروز بســیاری از   بالیــای 
ــرای  ــی ب ــتوانۀ مال ــه ای و پش ــش های بیم ــدان پوش ــه و فق ــای پر هزین ــه  بیماری ه ــال ب ــی، ابت طبیع
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خانواده هــای به ویــژه کم درآمــد ایرانــی، همچنیــن اهمیــت یافتــن مبحــث ضعــف ضریــب  نفــوذ بیمــۀ 
ــن  ــی و تأمی ــای دولت ــوازات  بیمه ه ــم در   م ــی مه ــای بازرگان ــواع  بیمه ه ــی از ان ــز نا آگاه ــور و نی کش
ــگان  ــگران و دانش آموخت ــط پژوهش ــیاری توس ــات بس ــا، مطالع ــردن از آن ه ــتقبال نک ــی و اس اجتماع

صنعــت بیمــه انجــام شــده اســت.  

 قلی پــور، حســنقلی پور، همتــی و شــریفی )1391( در  مقالــۀ پژوهشــی خــود بــا عنــوان  »ارائــۀ مــدل 
ــه  مطالعــۀ ناآگاهــی  ــا  رویکــرد نقشه شــناختی« ب سیاســت گذاری تبلیغــات اثر بخــش در صنعــت بیمــه ب
مــردم از خدمــات بیمــه پرداختنــد و بــر  محوریــت و ضــرورت آشنا ســازی و اطالع رســانی مــردم در زمینــۀ 
خدمــات بیمــه و گســترش آگاهــی مــردم تأکیــد ویــژه کردند. ایشــان تبلیغــات در  صنعــت بیمــه را از  عوامل 
بنیــادی افزایــش اســتقبال مــردم از  محصــوالت بیمــه و توســعۀ ضریــب  نفــوذ بیمــه و در نتیجــه افزایــش 
ــتگی  ــای هم بس ــور، از  روش ه ــش مذک ــد. در پژوه ــداد کردن ــه قلم ــی جامع ــادی و اجتماع ــت اقتص امنی
پیرســون، کروســکال والیــس، مقیاس  پــردازی چند بُعــدی، تحلیــل خوشــه ای و بلوک بنــدی اســتفاده شــد.   

ــن  ــور و تبیی ــۀ کش ــت بیم ــرد صنع ــی عملک ــوان »ارزیاب ــا  عن ــی ب ــی )1392( در  پژوهش کریم
ــا 1392،  ــی 1384 ت ــازۀ زمان ــه در  ب ــت بیم ــرد صنع ــی عملک ــرد ارزیاب ــا  رویک ــده« ب ــم انداز آین چش
ــگاه  ــه  جای ــی ب ــی توصیف ــا ماهیت ــت. وی ب ــرده اس ــریح ک ــده را تش ــم انداز آین ــود و چش ــع موج وض
صنعــت بیمــه طبــق شــاخص های جهانــی پرداختــه و دســتاورد های صنعــت بیمــه در  بــازۀ ذکرشــده 
را تحلیــل نمــوده اســت. همچنیــن اصــالح فرایند هــای موجــود در  صنعــت بیمــه را بررســی و اقدامــات 
بیمــۀ مرکــزی ایــران را در  اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی ذکــر کــرده و در نهایــت 

ــه اســت.  ــق 1404 پرداخت ــن چشــم انداز صنعــت بیمــه در  اف ــه تبیی ب

ــا  ــان، ب ــش درم ــه ای در  بخ ــۀ بیم ــت گذاری بهین ــۀ »سیاس ــان )1383( در  مقال ــان و نوری طبیبی
 توجــه بــه خطــر اخالقــی« تــالش کرده انــد تــا چگونگــی وضــع انــواع سیاســت های بیمــه ای در  بخــش 
درمــان را بــا  توجــه بــه  مفهــوم خطــر اخالقــی بررســی و تبییــن نماینــد. نگارنــدگان تأکیــد کرده انــد 
کــه سیاســت های بیمــه ای در  خدمــات درمانــی، در  ارتبــاط مســتقیم بــا  شــدت خطــر اخالقــی در  آن 
خدمــات بــوده و هــر  تالشــی بــرای وضــع سیاســت های بهینــۀ بیمــه ای و بهبــود وضعیــت بــازار بیمــه 

الجــرم بایــد بــا  شــناختی کامــل از  ایــن مفهــوم و آثــار و تبعــات ناشــی از  آن صــورت  پذیــرد. 

ــورهای  ــۀ کش ــا، تجرب ــداف، الگوه ــرد، اه ــای ُخ ــی »بیمه ه ــتانی میبدی )1391( در  بررس باغس
موفــق و رونــد آن در ایــران« اظهــار کــرده اســت کــه یکــی از  اهــداف مهــم دولت هــا، توســعه و اجــرای 
عدالــت اجتماعــی اســت و ایــن هــدف محقــق نخواهــد شــد، مگــر آنکــه افــراد کم درآمــد جامعــه در 
ــود مشــکالت  ــه با وج ــرده اســت ک ــد ک ــن تأکی ــد. همچنی ــرار گیرن ــی الزم ق ــای مال ــایۀ حمایت ه  س
ــی  ــا به تنهای ــت به گریبان اند، دولت ه ــا  آن دس ــعه ب ــال توس ــور های در ح ــه کش ــادی ک ــدۀ اقتص عدی
قــادر بــه  تأمیــن ایــن نیــاز اجتماعــی نخواهنــد  بــود. بنابرایــن اســتفاده از  ابزار هایــی کــه نیــل بــه  ایــن 
هــدف را تســهیل کنــد،  اهمیــت ویــژه ای دارد. یکــی از  ایــن ابزار هــا پوشــش های بیمــه ای الزم بــرای 
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قشــرهای کم درآمــد جامعــه اســت تــا در  مواقــع مــورد  نیــاز به عنــوان ابــزار حمایتــی اســتفاده شــود.  

رمضانی فــر و علوی وفــا )1395( در  پــروژۀ تحقیقاتــی خــود بــا عنــوان »بررســی چالش هــای داخلــی 
ــا  مطالعــۀ مــوردی رشــتۀ بیمــۀ آتش ســوزی در  فــراروی صنعــت بیمــۀ کشــور در  شــرایط بحرانــی؛ ب
 شــرکت بیمــۀ آســیا« دریافتنــد کــه مشــکالت قانونــی و محیطــی و فرهنگــی باعــث توســعه نایافتگی 
صنعــت بیمــه، به ویــژه در  قالــب بیمه هــای آتش ســوزی و زلزلــه در  ایــران، و درنتیجــه فقــدان تأمیــن 
بیمــه ای و امنیــت جامعــه شــده  اســت. از یــک ســو بــر  اثــر بــروز بالیــای طبیعــی ماننــد زلزلــه و ســیل 
ــارت  ــش و خس ــران و چال ــر بح ــی در  خط ــای ایران ــی خانواده ه ــواره تمام ــوزی هم ــوادث آتش س و ح
قــرار دارنــد و از ســوی دیگــر خســارات مالــی و جانــی ســنگین و جبران ناپذیــر، شــرکت های بیمــه را 
بــا  چالش هــا و مشــکالت بی شــماری مواجــه کــرده اســت. از ایــن  رو، ایــن تحقیــق بــا  هــدف شناســایی 
ــۀ  ــتۀ بیم ــیا در  رش ــۀ آس ــرکت بیم ــژه ش ــور، به وی ــۀ کش ــت بیم ــراروی صنع ــی ف ــای داخل چالش ه
آتش ســوزی، در  شــرایط بحرانــی و بــا  اســتفاده از  روش کتابخانــه ای و پیمایشــی و توزیــع پرســش نامه 
ــان با ســابقۀ شــرکت بیمــۀ آســیا صــورت گرفتــه  اســت.  بیــن کارشناســان و خبــرگان بیمــه و کار کن
طبــق نتایــج  پژوهــش، حوزه هــای اقتصــادی، فرهنگــی، برنامه ریــزی و مدیریتــی، اجتماعــی، سیاســی 
ــۀ  ــت بیم ــی صنع ــای داخل ــاوری، در  ایجــاد آســیب ها و چالش ه ــع انســانی و فن ــذاری، مناب و قانون گ

ــد.  کشــور در  رشــتۀ بیمــۀ آتش ســوزی شــهر تهــران در  شــرایط بحرانــی تأثیر گذارن

ــای  ــود فض ــه در  بهب ــت بیم ــش صنع ــۀ »نق ــارکی )1394( در  مقال ــتانی میبدی و جعفری فش باغس
کســب و کار در  ایــران« بــه بررســی ایــن مقولــه همــت گماشــته اند کــه صنعــت بیمــه به دلیــل ماهیــت 
توزیع کنندگــی ریســک و تأمین کنندگــی منابــع مالــی بلند مــدت در اقتصــاد و به  ســبب وجــود 
رشــته های مختلــف بیمــه ای کــه نقــش هماهنگ کنندگــی بازار هــای مالــی را بر عهــده دارنــد، می توانــد 
بــه  بهبــود فضــای کســب و کار کمــک شــایانی نمایــد. البتــه آن هــا اذعــان کرده انــد کــه صنعــت بیمــه 
ــا از   ــود. ام ــب و کار وارد نمی ش ــای کس ــود فض ــاخص های بهب ــاخص ها و زیرش ــتقیم در  ش ــور مس به ط

ــم آورد.   ــرایط توســعۀ کســب و کار را فراه ــادر اســت ش ــی ق ــای مال ــر  بازار ه ــذاری ب ــق اثر گ طری

ــوان »بررســی  ــا  عن ــازاده، مهــدوی و الهی چــورن )1393( در  بررســی های خــود در  پژوهشــی ب آق
ــای  ــک روش ه ــی« به کم ــوس آب ــرد اقیان ــا   رویک ــور ب ــۀ کش ــت بیم ــو آوری در  صنع ــتراتژی های ن اس
ــتفاده از   ــه و اس ــرکت های بیم ــدگان ش ــان نماین ــش نامه در  می ــع پرس ــی و توزی ــی ـ پیمایش توصیف
ــت  ــال در  صنع ــرکت های فع ــی از  ش ــرد برخ ــی عملک ــه  بررس ــه ای، ب ــن تک نمون ــای میانگی آزمون ه
ــت  ــت برخــورد و ارتباطــات، کیفی ــی، کیفی ــات اینترنت ــاه و آســایش، خدم ــاد رف ــۀ کشــور در  ابع بیم

ــد.   ــش پرداخته ان ــده در  پژوه ــت شناسایی ش ــت و خالقی ــی، قیم ــواهد فیزیک ــد، ش ــات، برن خدم

ــا  اســتفاده  ــۀ »کارایــی شــرکت های بیمــه در ایــران ب ذاکــری، افــرازه و نور علیــزاده )1394( در مقال
ــر  ــه ب ــت بیم ــری در صنع ــرمایۀ فک ــاخص های منتخــب س ــر ش ــری« تأثی ــرمایۀ فک ــاخص های س از  ش
ــا  ــی 1384 ت ــازۀ زمان ــی، در  محــدودۀ 17 شــرکت بیمــۀ کشــور و در  ب ــی شــرکت های بیمــۀ ایران  کارای
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1390 بررســی کردنــد. به گفتــۀ آن هــا، در  صنایــع دانش بنیــان ماننــد بیمــه، ســرمایه های فکــری نقــش 
ــن بررســی،  ــج ای ــق نتای ــد. طب ــا دارن ــی آن ه ــای کارای ــه در  ارتق ــا از جمل ــت بنگاه ه ــازی در  موفقی ممت
شــاخص هایی از  ســرمایۀ انســانی، همچــون ســطح تحصیــالت و تعــداد نمایندگــی شــرکت ها، بــا  کارایــی 
آن هــا رابطــۀ مثبــت داشــته  اســت. امــا شــاخص های مربــوط بــه  ســرمایۀ ســاختاری، همچــون تعــداد و 
تنــوع محصــوالت جدیــد، نتوانســته  اســت بــه  ایجــاد کارایــی در  شــرکت های مــورد مطالعــه منجــر شــود.  

بــا  در نظــر گرفتــن مــوارد ذکرشــده و ســایر پژوهش هــای موجــود بــا  محوریــت بیمــه در  ایــران، بایــد 
ــا ضــرورت  ــت ی ــزان حضــور دول ــی و می ــون مبحــث سیاســت گذاری های عموم ــا  کن ــه ت ــرد ک ــان ک اذع
مداخلــۀ بخــش خصوصــی دربــارۀ درجــۀ ضعــف ضریــب نفــوذ صنعــت بیمــۀ ایــران چنــدان مــورد توجــه 
قــرار نگرفتــه  اســت. بنابرایــن در  پژوهــش حاضــر، بــه  مطالعــه و تبییــن میــزان نقــش و جایــگاه دولــت در 
اتخــاذ سیاســت های بیمــه ای، میــزان موفقیــت یــا شکســت اقدامــات بخــش دولتــی و درجــۀ ضــرورت و 
نیــاز بــه  حضــور بخــش خصوصــی در  امــر بهینه ســازی ســاختار صنعــت بیمــۀ ایــران پرداختــه شــده اســت. 

3. چارچوب نظری
در  ایــن کار پژوهشــي، بــا در نظــر  گرفتــن چرخــۀ سیاســت گذاری عمومــی، مراحــل اقدامــات دولــت در  
راســتای سیاســت گذاری صنعــت بیمــه در  ایــران بررســی شــده اســت. سیاســت گذاری درواقــع بســامان 
ــد  ــت ها و فراین ــناخت سیاس ــن  رو ش ــت؛ از  ای ــی اس ــای عموم ــت و نهاد ه ــوی دول ــور از  س ــردن ام  ک
ــا  ــائل ی ــل مس ــرای ح ــت ها ب ــود. سیاس ــد  ب ــی خواه ــت زندگ ــود کیفی ــی در  بهب ــت گذاری، گام سیاس
بهبــود وضعیت هــا وضــع می شــود؛ در  غیــر ایــن  صــورت، دغدغــه یــا مســئلۀ ســاده ای ممکــن اســت بــه 
 فاجعــه ای بــزرگ تبدیــل گــردد. یکــی  از رایج تریــن روش هــای شــناخت فراینــد سیاســت گذاری عمومــی، 
مــدل چرخــه ای اســت. چرخــۀ سیاســت گذاری بیمــه، مدلــی مفهومــی اســت کــه فراینــد سیاســت گذاری 
عمومــی در  صنعــت بیمــه را از  خــالل حرکــت در  مراحلــی متوالــی به تصویــر می کشــد )ملک محمــدی، 
ــت  ــرای سیاســت گذاری صنع ــتور کار ب ــۀ دس ــه، تهی ــن چرخ ــه در  ای 1399، ص. 37(. نخســتین مرحل
بیمــه یــا هــر  موضــوع دیگــری در  کشــور اســت کــه بیــان می کنــد چــه چیز هایــی بایــد بــه  سیاســت 
بیمــه تبدیــل شــود و چــه چیز هایــی در  راســتای ایــن نیــاز قــرار نمی گیــرد. مرحلــۀ دوم تدویــن سیاســت 
نــام دارد کــه نیازمنــد قــدرت تحلیــل بــاال در  حوزه هــای گوناگــون بــوده و درجــۀ گســترده ای از تخصــص 
ــت  ــای توســعه بخش صنع ــه در جهــت گام ه ــور برســد ک ــه  منصــۀ ظه ــا سیاســت هایی ب ــد ت را می طلب
بیمــۀ ایــران مؤثــر واقــع می شــود. مرحلــۀ ســوم اجــرای سیاســت اســت. در  ایــن مرحلــه، سیاســت های 
وضع شــده در  مرحلــۀ قبلــی بــه  عرصــۀ اجــرا وارد می شــود. مرحلــۀ اجــرا نیازمنــد هماهنگ  ســازی های 
پیچیــده و در  بســیاری مــوارد، خــارج از  ارادۀ مجریــان و تغییــرات محیطــی اســت؛ به طــوری  کــه موفقیــت 
و ناکامــی در ایــن مرحلــه مبنــای اصلــی ارزیابــی صحیــح سیاســت به شــمار مــی رود. چهارمیــن مرحلــه 
ــی سیاســت های انجام شــده موســوم اســت.  ــۀ ارزیاب ــه  مرحل از چرخــۀ سیاســت گذاری صنعــت بیمــه ب
ارزیابــی از  آن جهــت حائــز  اهمیــت اســت کــه تمامــی آنچــه را کــه به اجــرا در آمــده، ارزیابــی می کنــد تــا 
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میــزان دســتیابی بــه   اهــداف اولیــه یــا انحــراف از  آن را مشــخص کنــد.  مرحلــۀ پنجــم نیــز بــه  تغییــر یــا 
ــاً چنیــن  ــد )همــان، ص. 35(. یقین ــق اختصــاص می یاب ــه  سیاســت های نادرســت و نا موف ــان  دادن ب پای
ــا و  ــه، روند ه ــور برنام ــوع و مح ــور موض ــه فراخ ــی، ب ــت گذاری های عموم ــتمی در سیاس ــۀ سیس چرخ
ــتثنا  ــده مس ــن قاع ــز از ای ــران نی ــه در  ای ــت گذاری بیم ــۀ سیاس ــد. چرخ ــژه را می طلب ــی وی مؤلفه های
نبــوده و بــا  توجــه بــه وضعیــت موجــود ایــن صنعــت در  کشــور، نیــاز بــه بررســی و بازبینــی و بازســازی 

ایــن چرخــه از  ضروریــات موفقیــت آن اســت. 

شکل 1. چرخۀ سیاست گذاری

4. روش تحقیق   
الگــوی ارزشــیابی مدیریت گــرا/ ســیپ1 در دهــۀ 1970 م توســط دانیــل اســتافل بیــم طراحــی گردیــد. ایــن 
الگــو چـــارچوبی بـــراي ارزیـــابی برنامه هــا، پروژه هــا، محصــوالت، مؤسســات و سیســتم ها فراهــم مــی آورد 
)درانـــی و صـــالحی، 1385، ص. 174(. الگــوي ســیپ بــر ایــن بــاور شــکل گرفتــه کــه مهم تریــن هـــدف 
ارزیـــابی، بهبـــود و اصـــالح برنامه اســت و به دریافت بازخورد نظام مند از جریـــان امـــور، بـه نحـــوي کـــه 
نیازهـــاي مهـــم در اولویــت قــرار گیــرد و منابــع در خدمــت بهتریــن نــوع فعالیت باشــد، کمک مـی کنـــد.

ــد از:  ــه عبارت ان ــد ک ــت می آی ــیابی به دس ــۀ ارزش ــار حیط ــات از چه ــور اطالع ــوی مذک در الگ
ــا اســتفاده  زمینــه2، درون داد3، فراینــد4 و بــر ون داد5.  پدیدآورنــدگان ایــن الگــو بــر ایــن باورنــد کــه ب
از رویکــرد سیســتمی در ارزشــیابی در چهــار بُعــد بــه ارزشــیابی »نظــام هــدف« و نهایتــاً بــه بررســی 
سیاســت گذاری می پردازنــد )بــازرگان، 1383، بــه نقــل از درانـــی و صـــالحی، 1385، ص. 174(. نکتــۀ 
قابــل توجــه در ارزشــیابی هــر مؤسســه ســازمان یــا برنامــه ایــن اســت کــه ضرورتــاً ارزیــاب ملــزم بــه 

1. CIPP
2. context
3. input
4. process
5. output
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اســتفاده از هــر چهــار نــوع ارزیابــی نیســت؛ بلکــه ایــن ارزیابــی اســت کــه متناســب بــا نیــاز برنامــه 
مشــخص کنــد کــه کــدام مراحــل بــه ارزشــیابی نیــاز دارد.

الگوي سیپ داراي چهار مؤلفۀ ارزیابی است:

ــامل  ــاره دارد و ش ــا اش ــی برنامه ه ــري در طراح ــه تصمیم گی ــه ب ــی زمین ــه: ارزیاب ــیابی زمین ارزش
تعییــن مســائل و نیازهایــی اســت کــه در یــک موقعیــت رخ می دهــد. ایــن بُعــد شــامل کوشــش های 
تحلیل گرایانــه بــرای تعییــن عناصــر مربــوط بــه محیــط بــرای شناســایی چالش هــا، نیازهــا و 

ــای موجــود اســت.  فرصت ه

ارزشــیابی درون داد: شــامل قضــاوت درمــورد راهبردهــاي مــورد نیــاز بــراي تحقــق اهــداف برنامــه 
ــه  ــردآوري و ب ــع گ ــی اســتفاده از مناب ــارۀ چگونگ ــاز درب ــورد نی ــات م ــن اســاس، اطالع ــر ای اســت. ب
ــه  ــداف برنام ــه اه ــتیابی ب ــراي دس ــه ب ــد ک ــی را برگزینن ــا راهبردهای ــود ت ــزان کمــک می ش برنامه ری
ــا و  ــارۀ راهبرده ــش الزم درب ــد از دان ــاب بای ــن کار، ارزی ــراي ای ــود. ب ــخیص داده می ش ــروري تش ض
نقــش آن هــا در تحقــق برون دادهــاي برنامــه برخــوردار باشــد و اطالعــات قابــل اعتمــادي را در اختیــار 
ــه ایــن صــورت اســت کــه آیــا اســتفاده از  سیاســت گذاران و برنامه ریــزان بگــذارد. ارزیابــی درون داد ب
منابــع توانســته اســت برنامــه و سیاســت طراحــی و اجراشــده را بــه اهــداف مــورد نظــر نزدیــک کنــد.

ارزشــیابی فراینــد: بــر نحــوۀ انجــام فعالیت هــا متمرکــز اســت و بــا تشــخیص چالش هــا و 
فرصت هــا، اطالعــات الزم بــراي تصمیم گیــري در انتخــاب روش هــاي اجــرا و تفســیر نتایجــی کــه در 

ــد.   ــم می کن ــی آورد، فراه ــت م ــده به دس آین

ــی رود و شــامل  ــه کار م ــا ب ــازده فعالیت ه ــت ب ــارۀ مطلوبی ــراي قضــاوت درب ــرون داد: ب ارزشــیابی ب
ــی و  ــد، رحیم ــت )هداون ــري آن هاس ــی اندازه گی ــرون داد و چگونگ ــه ب ــوط ب ــاي مرب ــن مالک ه تعیی

ــص. 124ـ125(. ــی، 1393، ص داراب

ــتر  ــه بیش ــالح هرچ ــود و اص ــات بهب ــوان موجب ــیابی می ت ــوی ارزش ــن الگ ــرد ای ــق کارب از طری
فعالیت هــا، اهــداف و برنامه هــا را فراهــم کــرد و کارایــی را افزایــش داد. در ارزشــیابی نیازهــا، مشــکالت 
ــه اولویت هــا اتخــاذ شــده  ــه اهــداف و دسترســی ب ــرای رســیدن ب مــورد بررســی و تصمیماتــی کــه ب

ــرادی، 1396، ص. 161(.  ــی و م ــود )یزدان ــل می ش ــت، تحلی اس

در ایــن پژوهــش، صنعــت بیمــه در قالــب الگــوی ارزشــیابی مدیریت گــرا/ ســیپ بررســی  ارزیابــی 
ــم  ــت ه ــر ماهی ــعه ای و از نظ ــردی ـ توس ــش کارب ــوع پژوه ــرد، ن ــن رویک ــای ای ــت؛ برمبن ــده اس ش
توصیفــی ـ تحلیلــی اســت. بــرای گــردآوری داده هــا هــم از روش اســنادی و کتابخانــه ای )اعــم از اســناد 
ــده  ــتفاده ش ــی و...( اس ــای بین الملل ــازمانی، ارزیابی ه ــمی و س ــای رس ــن، گزارش ه ــتی، قوانی باالدس
ــع متفاوتــی بررســی و تحلیــل  اســت. بدیــن منظــور، جهــت ارزیابــی هرکــدام از ابعــاد، اســناد و مناب
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ــد از:  ــیپ عبارت ان ــرا/ س ــیابی مدیریت گ ــوی ارزش ــۀ الگ ــل پنج گان ــن مراح ــد. بنابرای ش

ــی و  ــک سیاس ــط پرریس ــه، محی ــی جامع ــی: بررس ــام سیاس ــی نظ ــط پیرامون 1. درون داد ـ محی
اقتصــادی و طبیعــی، بررســی پژوهش هــا و آســیب های ســیل و زلزلــه، تصادفــات، ســالمندی و 

ــی؛ ــط پیرامون ــه و محی ــی زمین ــا، بررس ــار پژوهش ه ــز آم ــتگی، مرک بازنشس

ــه و  ــت های کالن، برنام ــه، سیاس ــون، آیین نام ــی قان ــی بررس ــط داخل ــت: محی ــی سیاس 2. طراح
ــادی، ســخنرانی ها؛  ــن ع ــون اساســی، قوانی ــناد باالدســتی، قان ســند، اس

ــۀ بودجــه،  ــزارش برنام ــۀ توســعه، گ ــزارش برنام ــی، اســناد، گ ــد اجرای ــی: فراین ــات اجرای 3. اقدام
ــا؛ ــی نهاده ــات اجرای ــده، اقدام ــای انجام ش کاره

4. نتایــج و برون دادهــا: گــزارش عملکــرد نهادهــا، روابط عمومی هــا، خروجی هــای نهادهــا، 
ــعه؛   ــۀ توس ــه و برنام ــرد بودج ــزارش عملک ــّوت، گ ــاط ق ــتر نق ــمی و بیش ــای رس گزارش ه

ــی و خارجــی  ــردی داخل ــی و بازخــورد: گزارش هــای آسیب شناســانه و مقایســه ای و راهب 5. ارزیاب
و ارزیابی هــای بین الملــل. 
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5. یافته های پژوهش

5ـ1. مؤلفه های ورودی: نا همسویی نیاز و فرهنگ
ــان  ــدا از  متولی ــوان ابت ــه می ت ــت گذاری بیم ــتم سیاس ــر  سیس ــذار ب ــۀ مؤلفه هــای تأثیر گ در   زمین
ــه  ــان بیم ــبکۀ بازاری ــزاران و ش ــدگان، کارگ ــرکت ها، نماین ــی ش ــه تمام ــرد ک ــاد  ک ــه ی ــت بیم صنع
ــد  ــا قادرن ــن گروه ه ــد. ای ــت می کنن ــزی فعالی ــۀ مرک ــارت بیم ــت نظ ــی تح ــد و همگ ــر  دارن را در ب
به ویــژه  و  مختلــف  قشــرهای  در  میــان  بیمــه ای،  آگاهی هــای  و  ارزش هــا  نشــر  در  راســتای 
ــات  ــور ورود مطالب ــه به منظ ــد ک ــی برخوردارن ــن توانای ــوند و از  ای ــع  ش ــر واق ــردم مؤث ــیب دیدۀ م آس
ــش   ــا بی ــۀ آن ه ــند. مطالب ــذار باش ــی اثر گ ــت گذاری های عموم ــتم سیاس ــه  سیس ــور ب ــه ای کش بیم
ــت  ــای صنع ــتردۀ  مزای ــات گس ــه ای، تبلیغ ــازی بیم ــت فرهنگ س ــت گذاری درجه ــز، سیاس از هرچی
ــه ای  ــف بیم ــته های مختل ــی رش ــۀ معرف ــه در  زمین ــت بهین ــای فعالی ــم  آوردن عرصه ه ــه، فراه بیم
ــه  ــه و در نتیج ــرهای جامع ــام قش ــان تم ــه در  می ــتقبال از بیم ــد اس ــازی رون ــور و نهادینه س در  کش
افزایــش ســرمایه های صنعــت بیمــه و صعــود ضریــب  نفــوذ بیمــۀ کشــور در  جهــان اســت. قشــرهای 
ــه اســت؛  ــم  سیســتم سیاســت گذاري بیم ــای مه ــری از  مؤلفه ه ــای دیگ ــز گروه ه ــردم نی ــون م گوناگ
چرا کــه اســتقبال آن هــا از   مقولــۀ بیمــه و اهمیــت آن در  مواقــع بحــران و آســیب و بیمــاری،  تــالش 
بیمه گــران و جلــب نظــر متولیــان ایــن امــر را مضاعــف خواهــد کــرد. مطالبــات عمــوم مــردم جامعــه 
از  نهاد هــای بیمــه ای کشــور، تأمیــن شــرایط الزم مالــی و اقتصــادی بــرای تهیــۀ بیمه هــای ضــروری، 
ــا  هزینه هایــی تقلیل یافتــه  تنــوع در  عرضــۀ بیمه هــای نویــن، تأمیــن پوشــش های بیمــه ای ضــروری ب
ــرای قشــرهای کم درآمــد و آســیب پذیر و انجــام اقدامــات به موقــع و ســریع متولیــان صنعــت بیمــه  ب
ــم  ــته های مه ــر دس ــی از  دیگ ــانه های اجتماع ــت. رس ــه ای اس ــارت های بیم ــت خس ــور پرداخ به منظ
ــروزه  ــت. ام ــی اس ــت گذاران دولت ــه و سیاس ــرکت های بیم ــردم، ش ــان م ــد می ــاط مفی ــاد ارتب در ایج
ــی و  ــوادث طبیع ــا و ح ــه در بحران ه ــر بیم ــش مؤث ــات و نق ــیدن اقدام ــر کش ــا به تصوی ــانه ها ب رس
ــرای  ــه ای ب ــوب محصــوالت بیم ــگاه مطل ــح و اثر بخــش جای ــا  ترســیم صحی ــن ب ــی، همچنی غیر طبیع
ــا  ــن مؤلفه ه ــا، از  مهم تری ــوادث و بحران ه ــل از  ح ــای حاص ــیاری از  هزینه ه ــران بس ــگیری و جب پیش
ــات در  سیســتم سیاســت گذاری بیمــه به شــمار مــی رود. رســانه های مکتــوب  در  بخــش ورودی مطالب
یــا غیر مکتــوب و شــبکه های اجتماعــی تمامــی حیطه هــای زندگــی بشــر را تحــت ارادۀ خــود 
ــان  ــطۀ می ــش واس ــد نق ــی می توانن ــن  رو به خوب ــد؛ از ای ــترده ای برخوردارن ــدرت گس ــد و از  ق دارن
متولیــان صنعــت بیمــه، مــردم و سیاســت مداران را ایفــا  کننــد. از  ســویی شــرکت های بیمــه عالوه بــر 
ــا مشــارکت و به کار گیــری  تأمیــن امنیــت فعالیت هــای اقتصــادی از  طریــق ارائــۀ خدمــات بیمــه ای، ب
منابــع مالــی انباشته شــده نــزد خــود در  فواصــل زمانــی دریافــت حــق  بیمــه و پرداخــت خســارت ها، 
ــادی از    ــی شــمار زی ــع مال ــی شــوند و مناب ــای مال ــی، رشــد و توســعۀ بازار ه ــد موجــب پویای می توانن
فعالیت هــای اقتصــادی اصنــاف در  بخش هــای تولیــد و عرضــۀ کاال هــا و خدمــات را نیــز فراهــم آورنــد 
و بــه  تقویــت بنیــۀ اقتصــادی کمــک نماینــد )حســن زاده و دیگــران، 1389، ص. 166(. بیمــه در  قالــب 



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

228

بهار 1401. دورۀ 10. شمارۀ 1

روح اله اسالمی و همکار. تحلیل سیستمي چرخۀ سیاست گذاری عمومي بیمه در ایران.

ــد نقــش  ــه و ســرقت می توان ــان، مســئولیت، عمــر، ســیل، زلزل ــف آتش ســوزی، درم رشــته های مختل
ــات  ــی طبق ــرای تمام ــواره ب ــن پشــتوانه را هم ــد و ای ــا کن ــون را ایف ــاف و مشــاغل گوناگ ــی اصن حام
ــا  ــیاری از  هزینه ه ــای  آن، بس ــران و ضرر ه ــروز بح ــع ب ــه در  مواق ــد ک ــن نمای ــاد و تضمی ــغلی ایج ش
را بــه  میــزان تعهــدات منــدرج در  بیمه نامــه متقبــل  گــردد. بیمــه ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد تــا 
کارفرمایــان بــا  تحــت پوشــش قــرار  دادن کارکنــان خــود، بــار روانــی هزینه هــای سرســام آور حــوادث، 
بیماری هــا، درمــان و از کار افتادگــی را از  دوش آن هــا بردارنــد. نظــام بیمــه ای و سیاســت گذاری در  آن 
ــط  ــد و فق ــی ندارن ــا اطالع ــردم از آن ه ــوارد، م ــه در  بســیاری از م ــی اســتوار  اســت ک ــۀ نیاز های بر پای
ــالوه  ــد. به ع ــه می رون ــراغ بیم ــی از  آن، به س ــای ناش ــران و هزینه ه ــاد بح ــس  از ایج ــرایط پ در  ش
نبایــد فرامــوش کــرد کــه در کشــور هایی بــا ضریــب  نفــوذ پاییــن در  صنعــت بیمــه، نقــش مؤلفه هــای 
ــم انداز  ــترده تر و چش ــالش گس ــازی، ت ــد تصمیم س ــه، نیازمن ــن مقول ــت گذاری ای ــون در  سیاس گوناگ

ــود.  ــد  ب ــیع تری خواه وس

5ـ2. مؤلفه های طراحی: دکترین هاي آرمان گرا و سیاست های مبهم
5ـ2ـ1. دکترین »بیمۀ همگانی«

ــی  ــدن برخ ــاری ش ــاً اجب ــه و خصوص ــردم از  بیم ــتقبال م ــر، اس ــال اخی ــد س ــی چن ــی و ط به تازگ
ــدودی  ــا  ح ــت گذاران ت ــا سیاس ــت ت ــده اس ــب ش ــذاران موج ــوی قانون گ ــه از  س ــاخه های بیم از  ش
به ســراغ دکترین هــای نویــن در  عرصــۀ صنعــت بیمــه برونــد؛ به طــوری  کــه در  آغــاز، فقــط دکتریــن 
تأمیــن اجتماعــی در  قالــب بیمه هــای اجبــاری همگانــی در  ســطح برنامه هــای دولــت وجــود  داشــت. 
ــی  ــن اجتماع ــای تأمی ــار بیمه ه ــز در  کن ــالمت نی ــۀ س ــن بیم ــش، دکتری ــۀ پی ــدود دو  ده ــا از  ح ام
ــوم  ــه  عم ــه ب ــن زمین ــانی در  ای ــی و اطالع رس ــت ابهام زدای ــز  در جه ــی نی ــه و اقدامات ــرورت یافت ض
ــری بیمــه ای روی  آورده و  ــه  دوری از تصدی گ ــه ب ــت رفته رفت ــردم انجــام شــده اســت. بااینکــه دول م
بخــش گســترده ای از  امــور بیمــۀ کشــور را بــه  بخــش خصوصــی واگــذار کــرده، شــعار »بیمــۀ همگانــی« 
و تحــت پوشــش قــرار  گرفتــن آحــاد جامعــه، دکتریــن اصلــی بیمــه در  ایــران اســت کــه چنانچــه بــا  
محوریــت خدمــات درمانــی و پزشــکی، کشــاورزی، ســوانح و بالیــای طبیعــی یــا غیر طبیعــی، خدمــات 
و مزایــای بیمــۀ بیــکاری و بازنشســتگی، بیمه هــای عمــر و زندگــی و بیمه هــای مکمــل مــورد توجــه 
ــد موجبــات افزایــش ضریــب  نفــوذ بیمــۀ کشــور در  قــرار  گیــرد و عملیاتــی گــردد، در نهایــت می توان

ــزی، 1388، ص. 15(.  ــم  آورد )مع ــز فراه ــایر کشــور ها را نی ــان س  می

5ـ2ـ2. سیاست »توسعۀ بیمه های همگانی«   

سیاســت بیمــه در   ایــران حــول محــور رفــاه و تأمیــن اجتماعــی شــکل گرفــت و به تدریــج در  قوانیــن 
بیمــه، قانــون تأســیس بیمــۀ مرکــزی و قانــون ادارۀ امــور شــرکت های بیمــه نیــز ظهــور و بــروز یافــت. 
ــازان،  ــت از  جانب ــه  حمای ــی ب ــر اولویت بخش ــت هایی نظی ــدا سیاس ــران در  ابت ــالمی ای ــوری اس جمه
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ــرد  ــی را اتخــاذ ک ــن اجتماع ــای تأمی ــی بیمه  ه ــات درمان ــتفاده از  خدم ــران و بســیجیان در  اس ایثار گ
و اقداماتــی را نیــز در  ایــن زمینــه انجــام داد. در  ســال های بعــد، سیاســت هایی از قبیــل بیمــه کــردن 
ــه ای در   ــای بیم ــج فعالیت ه ــد. به تدری ــی ش ــاد و عملیات ــز ایج ــی نی ــاورزی و دام ــوالت کش محص
ــف سیاســت های بیمــه ای کشــور  ــی در  ردی ــن اجتماع ــای تأمی ــی و مکمــل بیمه ه ــای همگان بخش ه
قــرار  گرفــت. ســپس سیاســت اســتقرار بیمــۀ ســالمت بــا  محوریــت پزشــکی خانــواده و از کار افتادگــی و 
بازنشســتگی نیــز مــورد توجــه قــرار  گرفــت. در  ایــن  میــان، اتخــاذ سیاســت  اجبــاری کــردن بیمه هــای 
اتومبیــل کــه البتــه بخــش زیــادی از  درآمــد حاصــل از  آن هــر  ســاله وارد بودجــۀ کشــور می گــردد، 
نیــز در  دســتور کار قــرار  گرفــت. امــا مهم تریــن سیاســت جمهــوری اســالمی در  ایــن زمینــه سیاســت 
ــا   ــور ب ــه ای کش ــور بیم ــیاری از  ام ــب آن، بس ــه متعاق ــت ک ــوده  اس ــت ب ــن  صنع ــازی ای خصوصی س
کناره گیــری دولــت از تصدی گــری صنعــت بیمــه بــه  بخــش خصوصــی واگــذار  شــد. در حــال حاضــر، 
ــایر  ــران، س ــۀ ای ــرکت بیم ــالمت و ش ــۀ س ــی، بیم ــن اجتماع ــۀ تأمی ــازمان بیم ــش ابر س ــز بخ به ج
ــت  ــه فعالی ــردم جامع ــروری م ــی ض ــای بازرگان ــارف بیمه ه ــن مص ــه در  تأمی ــه ک ــرکت های بیم ش
ــه  ــرکت های بیم ــازمان ها و ش ــی س ــه تمام ــده  و البت ــاده ش ــی نه ــش خصوص ــار بخ ــد، در  اختی دارن
ــد و  ــرار  دارن ــت، ق ــی اس ــاًل دولت ــادی کام ــه نه ــران ک ــزی ای ــۀ مرک ــت بیم ــارت و مدیری ــت نظ تح
سیاســت کلــی »بیمــه بــرای همــه« و »بیمــۀ همگانــی« و تأمیــن رفــاه بیمــه ای عمــوم افــراد جامعــه 

ــد.   ــال می کنن را دنب

5ـ2ـ3. منابع قانونی بیمه در  ایران 

نخســتین منبــع حقــوق بیمــه در  ایــران قوانیــن مدون اســت. براســاس فصــل 3 از  اصــل 29، برخورداری 
از  تأمیــن اجتماعــی از  نظــر بازنشســتگی، بیــکاری، پیــری، از کار افتادگــی، بی سرپرســتی، در راه ماندگــی، 
ــه  ــای پزشــکی به صــورت بیم ــی و مراقبت ه ــتی و درمان ــات بهداش ــه  خدم ــاز ب ــوانح، نی ــوادث و س ح
ــت موظــف  اســت طبــق قوانیــن از  محــل درآمد هــای عمومــی و  ــی. دول و غیــره، حقــی اســت همگان
درآمدهــای حاصــل از  مشــارکت مــردم، خدمــات و حمایت هــای مالــی نام بــرده را بــرای یک یــک افــراد 
کشــور تأمیــن کنــد. از  ســوی دیگــر، مــادۀ 85 نیــز بــه  ایــن مســئله پرداختــه  کــه آرامــش، شــادمانی 
و امیــد بــه  آینــده ای بهتــر، خود ســازی معنــوی و توان افزایــی اجتماعــی، برخــورداری از زندگــی امــن 
ــگری  ــح، ورزش و گردش ــواده، تفری ــا  خان ــتر ب ــی بیش ــرای همراه ــکان ب ــت و ام ــتن فرص و آرام، داش
ــی و  ــن اجتماع ــی و تأمی ــاه عموم ــه از  رف ــر  شــهروند اســت. حــق همــۀ شــهروندان اســت ک حــق ه
در صــورت بیــکاری نا خواســته، از  حقــوق بیمــۀ بیــکاری بهره منــد شــوند. از ســوی دیگــر اشــاره  شــده 
ــن فضــای  ــت شــامل تضمی ــن حمای ــد و ای ــت می کن ــوق بیمه شــدگان حمای ــت از  حق  اســت کــه دول
ــط بیمه گــر و بیمه گــذار و  ــر  فعالیــت  بیمه گــران و نهاد هــای بیمــه ای، تنظیــم رواب رقابتــی، نظــارت ب
بهبــود ســازِ  کار های رســیدگی بــه  داد خواهــی بیمه شــدگان و ســایر ذی نفعــان اســت )قانــون اساســی 
جمهــوری اســالمی ایــران(. قانــون بیمــۀ مصــوب 1316 کــه بــه  تقلیــد از  قانــون بیمــۀ فرانســه تدویــن 
شــد و در 36 مــاده  به تصویــب رســید، از  عقــد بیمــه و انــواع آن و اصــول حاکــم بــر  قرارداد هــای بیمــه 
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ســخن گفتــه  اســت. قانــون مســئولیت مدنــی مصــوب 1339 نیــز کــه بــه  تقلیــد از قانــون مســئولیت 
ــاری  ــون بیمــۀ اجب ــی مــدون و مترقــی اســت. قان ــوع خــود، قانون ــی فرانســه تصویــب  شــد، در  ن مدن
مســئولیت مدنــی شــخص ثالــث دارنــدگان وســائط نقلیــۀ مصــوب 1347 نیــز از  دیگــر منابــع قانونــی 

بیمــه در  ایــران اســت کــه  اصالحاتــی نیــز در آن صــورت گرفتــه اســت )معــزی، 1388، ص. 13(. 

5ـ2ـ4. استراتژی های توسعه   محور

در  برنامــۀ اول توســعۀ جمهــوری اســالمی ایــران، خدمــات بیمــه ای، درمانــی و ســایر خدمــات اجتماعــی 
ــگ،  ــی از  جن ــکالت ناش ــل مش ــش  از آن به دلی ــال های پی ــه در  س ــوده ک ــت ب ــدۀ دول ــاً بر عه عمدت
ــی و بهــره وری بســیار ضعیفــی داشــته  اســت. بیمه هــای  ــت، کارای بوروکراســی و ضعــف نظــام مدیری
ــی و  ــای صادرات ــۀ کاال ه ــیب پذیر و بیم ــای آس ــایر و گروه ه ــتاییان، عش ــت روس ــا  اولوی ــی ب اجتماع
ــت  ــرار  گرف ــتور کار ق ــی در  دس ــرات احتمال ــل خط ــان در مقاب ــرایط آس ــا  ش ــاورزی ب ــوالت کش محص
ــی  ــن اجتماع ــام تأمی ــود نظ ــترش و بهب ــعه، گس ــۀ دوم توس ــعه، 1368(. در  برنام ــۀ اول توس )برنام
ــۀ  ــرار  دادن هم ــد و ق ــرهای نیازمن ــه  قش ــتمری ب ــت مس ــور پرداخ ــی به منظ ــۀ عموم ــل بودج از مح
قشــرهای مــردم تحــت پوشــش بیمــۀ خدمــات درمانــی، تأمیــن بهداشــت عمومــی، گســترش بیمــۀ 
ــا  اولویــت ایثار گــران و بســیجیان مد نظــر قــرار گرفــت و دولــت موظــف شــد مابه التفــاوت  همگانــی ب
ــازمان های  ــار س ــه، در  اختی ــول برنام ــت در  ط ــرانۀ دول ــوان س ــوندگان را به عن ــان بیمه ش ــۀ درم هزین
ــرار دهــد. به عــالوه در  زمینــۀ بیمــه کــردن محصــوالت کشــاورزی و دامــی نیــز تدابیــری  ــط ق ذی رب
اتخــاذ و اعتباراتــی تعییــن گردیــد )برنامــۀ دوم توســعه، 1374(. در  برنامــۀ ســوم توســعه، بیشــتر بــه 
 مســئلۀ بیمــه و تأمیــن اجتماعــی اهمیــت داده  شــد و خدمــات بیمــۀ همگانــی و مکمــل مــورد توجــه 
قــرار  گرفــت و از  ســوی دیگــر بــه تمــام شــرکت های بیمــه ای تجــاری اجــازه داده شــد کــه بــا  رعایــت 
ــد.  ــه دهن ــن اجتماعــی را ارائ ــی و مکمــل تأمی ــات بیمــه ای همگان ــررات مربوطــه، خدم ــن و مق قوانی
دولــت مکلــف  شــد آیین نامه هــا و ضوابــط مالــی، اداری، اســتخدامی و انضباطــی خــاص صنعــت بیمــه 
ــی  ــات و رقابت ــت خدم ــود کیفی ــت توســعه و بهب ــا در جه را در  چارچــوب اساســنامه های خــاص آن ه
ــور و  ــتخدامی کش ــور اداری و اس ــازمان ام ــترک س ــنهاد مش ــا  پیش ــه، ب ــت بیم ــت صنع ــردن فعالی ک
مجمــع عمومــی شــرکت های بیمــه و بیمــۀ مرکــزی ایــران،  تصویــب و اجــرا کنــد. همچنیــن به منظــور 
کمــک بــه گســترش کیفــی و کّمــی فعالیت هــای بیمــه ای، مقــررات اســتفاده از تســهیالت بیمه هــای 
ــوالت  ــد محص ــدن 50 درص ــه ش ــرای بیم ــرایط الزم را ب ــرد و ش ــرا ک ــی و اج ــی را پیش بین حمایت
ــتایی، و  ــهری و روس ــات ش ــی، تأسیس ــۀ عموم ــیالت، ابنی ــتی و ش ــداری، صنایع دس ــاورزی، دام کش
ــد )برنامــۀ ســوم توســعه، 1379(. برنامــۀ  ســاختمان های  مســکونی، تجــاری و صنعتــی فراهــم گردان
ــواده، پوشــش  ــا  محوریــت پزشــکی خان ــر  اســتقرار بیمــۀ ســالمت ب چهــارم توســعه تأکیــد خــود را ب
ــای  ــترش حمایت ه ــی و گس ــات درمان ــۀ خدم ــی پای ــۀ همگان ــی از  بیم ــد جمعیت ــل 100 درص کام
تأمیــن اجتماعــی قــرار داد و تمــام اتبــاع خارجــی مقیــم کشــور نیــز موظــف بــه  دارا  بــودن بیمه نامــه 
ــارم  ــۀ چه ــران شــدند )برنام ــت در  ای ــدت اقام ــی در  م ــای احتمال ــرای پوشــش حــوادث و بیماری ه ب
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توســعه، 1384(. در برنامــۀ پنجــم توســعه، بــا  تغییــر نــام شــورای عالــی بیمــۀ خدمــات درمانــی بــه 
 شــورای عالــی بیمــۀ ســالمت کشــور، اساســنامۀ ســازمان بیمــۀ ســالمت ایــران، ترکیــب اعضــا، وظایــف، 
ــت  ــد هیئ ــا  تأیی ــت و ب ــنهاد معاون ــه  پیش ــۀ آن ب ــورا و دبیر خان ــن ش ــئولیت های ای ــارات و مس اختی
ــن  ــاه و تأمی ــا شــد کــه وزارت رف ــب مجلــس شــورای اســالمی رســید. به عــالوه بن ــه  تصوی ــران ب وزی
ــال  ــرف دو س ــر ظ ــه ای، حداکث ــی و بیم ــات درمان ــز خدم ــازمان ها و مراک ــکاری س ــا  هم ــی ب اجتماع
اول برنامــه، خدمــات بیمــۀ ســالمت را به صــورت یکپارچــه و مبتنــی بــر  فنــاوری اطالعــات در  تعامــل 
ــرای  ــث ب ــخص ثال ــۀ ش ــد. بیم ــامان دهی نمای ــان س ــالمت ایرانی ــک س ــدۀ الکترونی ــامانۀ پرون ــا  س ب
راننــده و سرنشــین نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت. از  طرفــی مشــارکت  شــرکت های بیمــۀ خارجــی بــا 
 شــرکت های بیمــۀ تجــاری داخلــی و ایجــاد شــرکت های بیمــۀ مشــترک بازرگانــی در  ایــران، جــذب 
ســرمایۀ خارجــی توســط شــرکت های بیمــۀ داخلــی و نیــز تأســیس شــعب و نمایندگــی شــرکت های 
ــا  رعایــت سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی و قوانیــن مربوطــه  بیمــۀ بازرگانــی خارجــی ب
ــد )برنامــۀ پنجــم توســعه، 1390(. در نهایــت در  برنامــۀ ششــم توســعه، افزایــش ضریــب  مجــاز گردی
نفــوذ بیمه هــای بازرگانــی تــا  70 درصــد و گســترش رشــته های بیمــه ای در  بخــش تولیــدی و تجــاری 
اقتصــاد ملــی در  دســتور کار قــرار  گرفــت. بر اســاس ایــن  برنامــه، در  راســتای افزایــش نقــش صنعــت 
بیمــه در  نظــام تأمیــن مالــی و اقتصــادی، بیمــۀ مرکــزی موظــف گردیــد از  طریــق شــرکت های بیمــه، 
نســبت بــه  ارتقــای نقــش اقتصــادی بیمــه در  تأمیــن رفــاه و امنیــت مــردم و افزایــش ضریــب نفــوذ 
بیمــۀ کشــور تــا متوســط جهانــی، اقدامــات الزم را انجــام دهــد کــه ایــن  برنامــه بایــد از  طریــق عرضــۀ 
ــۀ  ــردد )برنام ــذار گ ــی واگ ــش غیر دولت ــه  بخ ــازی ب ــازمان خصوصی س ــرمایه و س ــازار س ــهام در  ب س

ششــم توســعه، 1396(.

5ـ2ـ5. اهداف کالن پایدار و عدالت محور  

ــل  ــدار، ســالم، قاب ــی اســت اقتصــادی، عدالت محــور، پای ــق 1404، صنعت ــران در  اف  صنعــت بیمــۀ ای
اعتمــاد، برخــوردار از  اخــالق حرفــه ای و عجین  شــده بــا  جامعــه کــه اطمینــان را بــرای رونــد طبیعــی 
زندگــی آحــاد مــردم ایــران و چرخــۀ فعالیت هــای اقتصــادی کشــور، به  شــیوۀ آســان، ســریع، 
ــل  ــن تعام ــت و ضم ــرده اس ــن  ک ــه تأمی ــکلی همه جانب ــه و به ش ــن هزین ــا  کمتری ــتری مدار و ب مش
ــۀ  ــران منطق ــن بیمه گ ــه بی ــت بیم ــگاه اول صنع ــد در  جای ــل، بای ــطح بین المل ــر در  س ــازنده و مؤث س
ــت  ــداف کالن صنع ــن چشــم انداز، اه ــه  ای ــرد. به منظــور دســتیابی ب ــرار  گی ــی ق ــوب غرب آســیای جن

بیمــه بــه  شــرح زیــر اســت: 

1. تحقــق شــرایط تجــاری و رقابتــی بــرای صنعــت بیمــۀ کشــور بــا  ســایر کشــور ها و بهره بــرداری 
مناســب صنعــت بیمــه از  ظرفیت هــای اقتصــادی کشــور؛

ــه ای  ــش بیم ــادل در  پوش ــه ای و تع ــات بیم ــدی از  خدم ــن درآم ــای پایی ــدی دهک ه 2. بهره من
ــه  صنعــت بیمــۀ کشــور؛  مناطــق مختلــف کشــور و ارتقــای اعتمــاد عمومــی نســبت ب
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3. تقویــت جایــگاه صنعــت بیمــه در  حفــظ ســرمایه های ملــی و نیــز عرضــۀ خدمــات همه جانبــۀ 
بیمــه ای بــه  خانوار هــا، بنگاه هــای اقتصــادی و مشــتریان خارجــی به صــورت آســان، ســریع، 

ارزان؛ و  مشــتری مدار 

4. ارتقای نظارت در  صنعت بیمۀ کشور با  تقویت نظارت بیمۀ مرکزی جمهوری اسالمی ایران. 

بــر  ایــن  اســاس، در  ســند چشــم انداز 1404 ایــران، مأموریــت صنعــت بیمــۀ کشــور، تولیــد و عرضــۀ 
اطمینــان بــرای چرخــۀ فعالیت هــای اقتصــادی در  بخش هــای کشــاورزی، صنعتــی و خدماتــی کشــور و 
جریــان زندگــی آحــاد مــردم، بــا  حداکثــر کیفیــت و قیمــت مناســب و به صورتــی همه جانبــه، بســنده 

و پایــدار اســت )ســند چشــم انداز جمهــوری اســالمی ایــران، 1382(.

ــی و  ــار ات مال 5ـ3. مؤلفه هــای اجرایــی: ضعــف دانــش فــروش خدمــات، ناکارآمــدی اعتب
ــه ــای نوآوران ــدان فناوری ه فق

5ـ3ـ1. منابع انسانی صنعت بیمه در  ایران

در  صنعــت بیمــه، ســرمایۀ انســانی اهمیــت ویــژه ای دارد و عامــل موفقیــت یــا شکســت سیاســت های 
ــه  ــات در  مقایس ــوزۀ خدم ــش در  ح ــروش دان ــردد. خریدو ف ــوب می گ ــی محس ــط رقابت ــه در محی بیم
بــا خرید و فــروش دانــش و فنــاوری در  حوزه هــای تولیــدی بســیار مشــکل تر بــوده و فقــط در 
ــه  اصــول و فنــون مدیریــت دانــش اســت کــه سیاســت های بیمــه ای  کشــور در  قالــب   ســایۀ توجــه ب
شــرکت های بیمــه می تواننــد درصــد موفقیــت خــود را افزایــش  دهنــد. در  دنیــای امــروز، در  مــوازات 
تحــوالت گســترده  در   بســتر زندگــی اجتماعــی، تفکــر سیســتمی نیــز دچــار تغییــرات زیــادی شــده 
ــه  ــت مشــارکتی ک ــدت و اســتفاده از  سیســتم های مدیری ــج بلند م ــر  نتای ــه ب ــی همچــون تکی و عوامل
اغلــب مرتبــط بــا  ســرمایۀ انســانی اســت، نقــش بســیار مهمــی در  تــداوم و بقــای ســازمان ها خواهــد 
ــانی  ــروی انس ــای نی ــر  نوآوری ه ــه ب ــا  تکی ــز، ب ــه ای نی ــرای سیاســت های بیم ــتای اج  داشــت. در  راس
ــن بیمــه ای، امــکان موفقیــت بیشــتر را فراهــم  آورد.  ــا  طراحــی محصــوالت و خدمــات نوی ــوان ب می ت
از  ســوی دیگــر در فضــای رقابتــی نظــام صنعــت بیمــۀ کشــور، چنانچــه از  خالقیــت نیــروی انســانی 
اســتفاده نشــود، در  بلند مــدت موجــب ناکامــی ایــن صنعــت و ضعــف هر چــه بیشــتر ضریــب نفــوذ آن 

ــه وری، 1396، ص. 29(. خواهــد شــد )اصغــری و پیل

ارکان اصلی نیروی انسانی صنعت بیمه در  ایران عبارت اند از:

1. ارکان تصمیم گیرنده یا شورای عالی بیمه؛ 

ــه و دالالن  ــدگان بیم ــه، نماین ــه، شــامل مؤسســات بیم ــا شــرکت های بیم ــده ی 2. ارکان اجرا کنن
رســمی بیمــه؛ 
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3. ارکان نظارت کننده، یعنی بیمۀ مرکزی ایران. 

ــر  بهــره وری نیــروی  به طــور کلــی ســه  عامــل تحصیــالت، دســتمزد پرداختــی و عمــر ســازمان ب
ــای  ــۀ ضرورت ه ــواد در  زمین ــره و با س ــانی خب ــروی انس ــود نی ــذارد. کمب ــت می گ ــر مثب ــانی تأثی انس
بــازار بیمــه را می تــوان از جملــه چالش هــای اساســی فــراروی صنعــت بیمــۀ ایــران برشــمرد. به عبارتــی 
ــدان  ــه فق ــی، از جمل ــالت تکمیل ــود در  تحصی ــای موج ــی و محدودیت ه ــاختار دولت ــود س ــت وج به عل
رشــته های مهــم بیمــه ای در  دانشــگاه های کشــور، ممنوعیت هــای اعــزام نیــرو بــه  خــارج بــرای ادامــۀ 
تحصیــل در  ایــن رشــته ها و نیــز ضعــف ارتبــاط میــان دانــش بیمــه بــا نیاز هــای حقیقــی بــازار بیمــه، 
مقولــۀ نیــروی انســانی در  صنعــت بیمــۀ ایــران همــواره بــا چالش هــای گســترده ای مواجــه بــوده  اســت. 

شکل 3. ساختار سازمانی بخش هایی از  صنعت بیمۀ کشور

5ـ3ـ2. بودجه؛ کسری اعتبارات بودجه اي 

ــد از  نظامــی بودجه منــد و مطلــوب برخــوردار  ــی و اعتبــاری، بای ــگاه نهــاد مال صنعــت بیمــه در  جای
باشــد. ایــن صنعــت به دلیــل اینکــه نهــاد ارائه کننــدۀ  کاال یــا محصــول کامــاًل نامحســوس اســت، بــرای 
ــی را می طلبــد کــه در  آن ، همــۀ هزینه هــا و  فــروش چنیــن خدماتــی، یــک برنامه ریــزی جامــع مال
درآمد هــا بــرآورد شــود تــا هر چــه بیشــتر و بهتــر قــادر بــه تعییــن و تضمیــن تعهــدات خــود باشــد. 

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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ــاص  ــه اختص ــت بیم ــه  صنع ــه ب ــای بودج ــالیانه در  برنامه ه ــۀ س ــی از  بودج ــهم چندان ــران، س در  ای
داده نمی شــود و برعکــس، درصــد باالیــی از  حــق  بیمه هــای حاصــل از  صــدور بیمه نامه هایــی 
ــی،  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی در س ــای دریافت ــق  بیمه ه ــی ح ــث و حت ــخص ثال ــۀ ش ــل بیم از قبی
ــران، 1397(. در  ــرۀ بودجــۀ کشــور می گــردد )الیحــۀ بودجــۀ 98 جمهــوری اســالمی ای ــد ذخی عای
ــف  ــف از  تبصــرۀ 10 الیحــۀ بودجــۀ ســال 99، شــرکت های بیمــه ای مکل ــِد ال  اســفند  1398، در  بن
ــد  ــه  درآم ــی ب ــی به صــورت هفتگ ــث دریافت ــۀ ثال ــق بیم ــال از  ح ــارد ری ــزار میلی ــه  پرداخــت 3 ه ب
ــه  صنعــت  ــه ای از  تخصیــص ســهم بودجــه ب ــوان نمون ــه داری کل کشــور شــدند. به عن عمومــی خزان
ــش های  ــت پوش ــه جه ــت ک ــده  اس ــاره ش ــۀ 99 اش ــۀ بودج ــرۀ 5 الیح ــِد ز تبص ــز، در  بن ــه نی بیم
ــالمی  ــوری اس ــزی جمه ــۀ مرک ــه  بیم ــه ای، ب ــک های بیم ــازی ریس ــن بهادار س ــه ای و همچنی بیم
ــه  ــازار ســرمایه نســبت ب ــال در  ب ــارد ری ــا ســقف 1 هــزار میلی ــی ت ــران و مؤسســات بیمــۀ بازرگان ای
ــت  ــن و باز پرداخ ــرط تضمی ــه  ش ــررات، ب ــن و مق ــوب قوانی ــه ای در  چارچ ــادار بیم ــار اوراق به  انتش
اصــل و ســود خــود، اجــازۀ فعالیــت داده شــد )الیحــۀ بودجــۀ 99 جمهــوری اســالمی ایــران، 1398(. 
ــالیانۀ  ــۀ س ــی از  بودج ــهم اندک ــه س ــت ک ــتناد اس ــل اس ــتی قاب ــده به درس ــوارد ذکرش ــاس م بر اس
ــا  ــی و ی ــن اجتماع ــۀ تأمی ــون بیم ــازمانی همچ ــرای ابر س ــای 1398 و 1399 ب ــور در  برنامه ه کش
ــد؛  ــه  ش ــر گرفت ــی در نظ ــل درمان ــای مکم ــالمت و بیمه ه ــی س ــۀ همگان ــر بیم ــازمان هایی نظی س
ــه  ــی مواج ــع مال ــود مناب ــا  کمب ــواره ب ــی هم ــن اجتماع ــر تأمی ــازمانی نظی ــاًل س ــه عم ــوری  ک به ط
بــوده و بــرای جبــران ایــن کســری و حتــی بــرای بازپرداخــت بدهی هــای خــود بــه  دولــت، ناگزیــر 
ــی  ــوده  اســت. به طــور  کل ــی کشــور ب ــاال از نظــام بانکــی و پول ــای ب ــا  بهره ه ــی ب ــت وام های از  دریاف
ــه نهــاد بیمــه، نشــان دهندۀ  ــرای ســازمان های حمایتــی، از جمل ــا کاهــش کلــی بودجــه ب افزایــش ی

ــود.    ــد ب ــا خواه ــه  آن ه ــت ب ــت و اعتبار بخشــی دول ــزان اهمی می

5ـ3ـ3. فناوری و گذار به  بهینه سازی

ــذا  ــت. ل ــان اس ــر جه ــروزی در  سراس ــازمان های ام ــع و س ــعۀ جوام ــور توس ــات مح ــاوری اطالع فن
صنعــت بیمــه نیــز از  ضــرورت طراحــی مــدل مناســبی از  آن بی نیــاز نخواهــد بــود. امــروزه فنــاوری 
ــور  ــی عمیــق را در  ام ــکان کارآمــدی ســازمان های متعــدد و تحوالت ــاوری ام اطالعــات و توســعۀ فن
ــد  ــوالت جدی ــد محص ــرعت تولی ــت. س ــرده اس ــم ک ــور ها فراه ــی کش ــامانه های اطالعات اداری و س
بیمــه ای قــادر نیســت پاســخ گوی نیاز هــای موجــود و در حــال توســعۀ بــازار باشــد و جهــت 
ــت  ــزی اس ــان چی ــل هم ــرعت عم ــی و س ــی، چابک ــن فرصت های ــه از چنی ــد و بهین ــتفادۀ کارآم اس
ــدۀ  ــل بر هم زنن ــی از عوام ــودن یک ــر ب ــی زمان ب ــد. به عبارت ــاز دارن ــه  آن نی ــروز ب ــران ام ــه بیمه گ ک
ــاخت های  ــعۀ زیر س ــاد و توس ــن  رو ایج ــای آن هاســت. از ای ــا ارتق ــد و ی اثر بخشــی محصــوالت جدی
ــي،  ــوش مصنوع ــک، ه ــاي الکترونی ــه بیمه ه ــن، از جمل ــای نوی ــرداری از  فناوری ه ــت بهره ب الزم جه
هوشــمند،  قرارداد هــاي  کالن داده هــا،  الگوریتم هــا،  رمز نگاري شــده،  ارز هــاي  بالک چیــن، 
تله ماتیــک، ربات هــاي مشــاور و رگ تــک، می توانــد راهگشــای بســیاری از مؤلفه هــا از جملــه 
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ــران به تازگــی و طــی  ــر، 1397(. با اینکــه صنعــت بیمــه در  ای صنعــت بیمــه باشــد )ســایت الفبا خب
ــروش و  ــد ف ــای جدی ــور تک ها و کانال ه ــور اینش ــل ظه ــی از قبی ــاهد تحوالت ــر ش ــال اخی ــد س چن
ــای الزم  ــب آمادگی ه ــال کس ــران در ح ــوده و بیمه گ ــه ای ب ــات بیم ــۀ خدم ــتم عرض ــای سیس ارتق
ــن  ــران در  ای ــتند، ای ــور هس ــه ای کش ــام بیم ــی در  نظ ــن تحوالت ــا  چنی ــاق ب ــرش و انطب ــرای پذی ب
زمینــه عقب تــر از رقبــای خارجــی خــود اســت و در ارائــۀ خدمــات تکنولوژیــک نوآورانــه در  حــوزۀ 
ــان  ــت گذاران و متولی ــت. سیاس ــته  اس ــمگیری نداش ــد چش ــا، رش ــایر حوزه ه ــه  س ــبت ب ــه، نس بیم
ــا ورود و  ــد ت ــه را اتخــاذ کنن ــن زمین ــای ضــروری در  ای ــا و برنامه ه ــد رویکرد ه بیمــه در  کشــور بای
ــۀ  ــت بیم ــای صنع ــازی فرایند ه ــد بهینه س ــه، رون ــازار بیم ــد در  ب ــای جدی ــور فناوری ه ــداوم حض ت
کشــور را توســعه بخشــد )شــیداییان، 1398، ص. 6(. در مقالــۀ »بررســی تأثیــر فنــاوری اطالعــات و 
ــر آمــده، تحلیــل  ــب نفــوذ بیمــه« شــاخص های شــش گانه ای کــه در نمــودار زی ــر ضری ارتباطــات ب

ــری، 1398، صــص. 363ـ366(. شــده اســت )نظــر و صاب
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5ـ4. برو ن داد ها: ضعف بازار های  بالفعل بیمه در  ایران
ــه  ــد رو   ب ــا  حــدودی بیانگــر رون ــا ســال 1399 ت ــران ت ــج بررســی فعالیــت صنعــت بیمــه در  ای نتای
توســعۀ ایــن صنعــت در  کشــور اســت. در حــال حاضــر، صنعــت بیمــۀ کشــور متشــکل از  یــک نهــاد 
ــاً 900 شــعبه  حاکمیتــی تحــت  عنــوان بیمــۀ مرکــزي و حــدود 30 شــرکت بیمــۀ تجــاری و تقریب
ــازار  ــی ب ــاد حاکمیت ــران نقــش نه ــوری اســالمی ای در  سراســر کشــور اســت و بیمــۀ مرکــزی جمه
ــگاه نهــاد  بیمــۀ کشــور را ایفــا می کنــد. همچنیــن ســازمان بیمــۀ تأمیــن اجتماعــی کشــور در  جای
پایــه ای در  اقتصــاد کشــور، در حــال فعالیــت و ایجــاد رفــاه و امنیــت بیمــه ای مــردم اســت. توســعۀ 
بــازار بیمــه بــا  افزایــش تعــداد شــرکت ها و ازدیــاد نماینــدگان بیمــه، رشــد تعــداد کارگــزاران بیمــه 
ــه طــی  ــت بیم ــتاورد های صنع ــن دس ــوان از  مهم تری ــه ای را می ت ــان خســارات بیم و تشــکیل ارزیاب
ــی  ــن اقدامات ســال های فعالیــت دولت هــای نهــم، دهــم، یازدهــم و دوازدهــم به شــمار آورد. همچنی
از قبیــل طراحــی و اســتقرار ســامانۀ یکپارچــۀ نظــارت و هدایــت الکترونیــک بیمــه به منظــور نظــارت 
ــه  ــرکت های بیم ــرمایۀ ش ــل س ــش حداق ــه و افزای ــات بیم ــت مؤسس ــر  فعالی ــمند ب ــن و هوش آنالی
انجــام شــده اســت. بیمــۀ مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران در  دولت هــای اخیــر بــا  همــت مدیــران 
و کارشناســان صنعــت بیمــه، بــا  اتخــاذ راهبرد هــای کارشناســانه و رویکــرد فرهنگــی، تــالش کــرده 
ــد  ــر کن ــا  کشــور های توســعه یافته کمت ــران را ب ــوذ بیمــه  در  ای ــب  نف ــق ضری ــۀ عمی ــا فاصل  اســت ت
و افزایــش ســطح رفــاه عمومــی را توســعه و تعمیــم بخشــد )کریمــی، 1392، ص. 201(. در  ابتــدای 
ــور  ــت کل کش ــد جمعی ــالمت، 97  درص ــی س ــۀ همگان ــرح بیم ــرای ط ــی اج ــم، در پ ــت دوازده دول
ــر در  ــون نف ــر  41 میلی ــغ ب ــی بال ــن جمعیت ــد. همچنی ــرار  گرفتن ــالمت ق ــۀ س ــش بیم ــت پوش تح
ــدۀ تأســیس  ــن ای ــد. همچنی ــرار گرفتن ــن اجتماعــی تحــت پوشــش ق ــان ســازمان تأمی  بخــش درم
صنــدوق بیمــۀ همگانــی حــوادث طبیعــی بــرای جبــران خســارات وارده بــه  واحد هــای مســکونی بــر 
 اثــر حــوادث طبیعــی در  ســال های اخیــر عملیاتــی گردیــد. طبــق گــزارش آمــاری عملکــرد صنعــت 
ــث،  ــی و شــخص ثال ــان، حــوادث رانندگ ــاه اول ســال 1399، در  رشــته های درم ــازده م ــه در  ی بیم
ــره خســارت پرداخــت شــده   ــون فق ــه 31/8میلی ــک ب ــه صــادر و نزدی ــون بیمه نام حــدود 60/9میلی
ــداد  ــدی تع ــش 56/8، 6/4، 90/4، 3/5 و 13/7 درص ــزی، کاه ــۀ مرک ــزارش بیم ــاس گ ــت. بر اس اس
ــراه  ــول، هم ــی و پ ــان، مهندس ــری، درم ــوادث، بارب ــۀ ح ــته های بیم ــادره از  رش ــای ص بیمه نامه ه
ــل،  ــه، اتومبی ــه بدن ــه، از جمل ــته های بیم ــایر رش ــدی در  س ــا 7 درص ــن 3/4 ت ــدود بی ــد مح ــا  رش ب
ــه موجــب  ــث، کشــتی، مســئولیت و آتش ســوزی، روی هم رفت ــده، زندگــی، شــخص ثال حــوادث رانن
ــازار بالقــوه در   ــازار شــده اســت. به طــور  کلــی ب کاهــش 5/6درصــدی تعــداد بیمه نامــۀ صــادره در  ب
ــازار بالفعــل آن فقــط بخــش کوچکــی را شــامل  ــران از  گســتردگی بســیاری برخــوردار اســت و ب ای
ــی  ــران« دولت ــۀ ای ــط »بیم ــران، فق ــه در  ای ــرکت بیم ــی ش ــن س ــر، در  بی ــال حاض ــود. در ح می ش
اســت؛ بــه  ایــن معنــا کــه 100  در صــد ســهام آن در  اختیــار دولــت بــوده و ســود شــرکت نیــز از آِن 
ــذا  ــد. ل دولــت اســت. امــا شــرکت های بیمــۀ دیگــر ســهام قابــل عرضــه در  بــورس و فرا بــورس دارن
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ــرکت های  ــه  »ش ــرکت ها ب ــن ش ــود. از  ای ــام می ش ــهام داران انج ــع س ــط جم ــا توس ــت آن ه مدیری
بیمــۀ خصوصــی« یــاد می کنیــم. تمامــی شــرکت های بیمــه در  ایــران تحــت نظــارت بیمــۀ مرکــزی 
بــوده و بر اســاس آیین نامه هــا و دســتور العمل های ایــن نهــاد حاکمیتــی مجــاز بــه  فعالیت انــد 

ــی، 1389، ص. 8(.  )فرقان
جدول 1. مهم ترین صندوق های بیمه ای کشور

جمعیت تحت پوششنام صندوق

سازمان تأمین اجتماعی
بیمه شدۀ اصلی و تبعی 25.365.022 نفر

مستمری بگیر اصلی و تبعی 3.866.654 نفر
جمع کل 29.040.678 

39.964.936 نفرسازمان بیمۀ خدمات درمانی

4.000.000 نفرسازمان خدمات درمانی نیرو های مسلح

1.650.000 نفرکمیتۀ امداد امام خمینی)ره(

5ـ5. ارزیابی: فقدان سیاست گذاری اثر بخش و فاصله تا صنعت بیمۀ جهانی
ــم  ــوز ه ــا هن ــه دارد. ام ــت بیم ــه  صنع ــدیدی ب ــتگی ش ــران وابس ــور ای ــاد صادرات مح ــروزه اقتص ام
بیمه گــران ایرانــی، به دالیلــی از قبیــل نداشــتن ســرمایه، زیان دیــده بــودن برخــی  شــرکت ها، 
نداشــتن توانگــری مالــی زیــاد، بــه روز نبــودن و نداشــتن علــم و فنــاوری، از   قــدرت الزم بــرای کمــک 
ــا  ــادی ب ــۀ زی ــان فاصل ــران همچن ــران برخــوردار نیســتند. صنعــت بیمــۀ ای ــه  فضــای اقتصــادی ای ب
ــت  ــوذ صنع ــب نف ــودن ضری ــن ب ــی پایی ــئلۀ اصل ــرفته دارد. مس ــور های پیش ــه در  کش ــت بیم  صنع
ــردم  ــان م ــت در  می ــن صنع ــه  ای ــادی ب ــان، بی اعتم ــیاری از  کارشناس ــدۀ بس ــران به عقی ــۀ ای بیم
ــو داشــته ، ایــن  ــه جل ــدی رو  ب ــا  کنــون رون اســت. بااینکــه فعالیــت صنعــت بیمــۀ کشــور از آغــاز ت
ــرای بیمه گــران خارجــی باشــد و در  مواقــع بحــران  صنعــت هنــوز نتوانســته اســت رقیــب جــدی ب
سیاســی و اقتصــادی ماننــد تحریــم، بــه  کمــک اقتصــاد ایــران بیایــد )احمــد زاده، نورانــی و بهرامــی، 
1397، ص. 34(. تحلیــل وضعیــت موجــود و بررســی چشــم انداز آتــی بیانگــر اوضــاع ضعیــف صنعــت 
ــا   ــد ی ــر می رس ــت. به نظ ــا  ظرفیت هاس ــب ب ــت متناس ــن صنع ــترش ای ــد و گس ــدان رش ــه و فق بیم
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محصــوالت بیمــه ای در  مقایســه بــا  رقبــا جــذاب نیســت، یــا مــردم ریســک را نمی شناســند، یــا بــه 
  صنعــت بیمــه اعتمــاد ندارنــد، یــا بــر  اثــر رکــود اقتصــادی، تقاضــای بیمــه و حتــی تهیــۀ بیمه هــای 
ــوارد،  ــی در  بســیاری از  م ــا حت ــه و ی ــال  یافت ــا انتق ــد خانواده ه ــه   انتهــای فهرســت خری ضــروری، ب
ــی در  سیاســت گذاری   ــات اصالحــی و نظارت ــد اقدام ــا خــارج  شــده و نیازمن ــد خانوار ه از  ســبد خری

بیمــه اســت )همــان، ص. 36(. 

صنعــت بیمــۀ ایــران پــس  از انقــالب، دولتــی شــد و از ســال 1380 بــه  بعــد، به دلیــل احســاس 
ضــرورت خصوصی ســازی جهــت رفــع نقایــص بــازار، تعــدادی شــرکت بیمــۀ خصوصــی مجــوز ورود 
ــازار  ــه  ب ــی ب ــۀ خصوص ــرکت های بیم ــان ورود ش ــد. از   زم ــت کردن ــور  را دریاف ــۀ کش ــازار بیم ــه  ب ب
بیمــه، ســهم بــازار شــرکت های دولتــی بــه  مــرور زمــان کاهــش یافــت. بــا  ورود ایــن شــرکت ها بــه  
بــازار بیمــۀ کشــور، رقابــت بیــن شــرکت های بیمــۀ خصوصــی و دولتــی شــدت یافــت. تنهــا عاملــی 
ــر  ــر و با کیفیت ت ــات برت ــت شــرکت های بیمــۀ خصوصــی می شــود، عرضــۀ خدم ــه موجــب  موفقی ک
ــهام شــرکت های  ــذاری 80  درصــد از  س ــری، 1386، ص. 50(. واگ ــی و اکب ــی، مظلوم اســت )حقیق
ــرای  ــای الزم ب ــدور مجوز ه ــق ص ــی از  طری ــش غیر دولت ــه  بخ ــا ب ــیا و دان ــرز، آس ــی الب ــۀ دولت بیم
ــه  یکــی از  ــت بیمــۀ کشــور را ب ــادار، صنع ــورس اوراق به ــی در  ب ــۀ دولت ــرش ســه  شــرکت بیم پذی
ــی  ــای خارج ــارکت بیمه ه ــۀ مش ــب الیح ــرد و تصوی ــل ک ــازی تبدی ــرو در  خصوصی س ــع پیش  صنای
ــۀ  ــرکت بیم ــاد ش ــه  ایج ــی، ب ــش غیر دولت ــت بخ ــا  اولوی ــی ب ــاری داخل ــۀ تج ــرکت های بیم ــا  ش ب
ــز  ــی و نی ــران، جــذب ســرمایۀ خارجــی از  ســوی شــرکت های بیمــۀ داخل ــی در  ای مشــترک بازرگان
ــرد  ــایانی ک ــی خارجــی کمــک ش ــۀ بازرگان ــی شــرکت های بیم ــت شــعب نمایندگ تأســیس و فعالی
)کریمــی، 1392، ص. 198(. باوجــود ایــن، صنعــت بیمــه در ایــران بــا  ســهم 9 درصــد از  کل حــق 
ــق   ــرانۀ ح ــی رود. س ــمار م ــا به ش ــۀ دنی ــت بیم ــمین صنع ــان، چهل و شش ــدی جه ــای تولی  بیمه ه
بیمــه در  ایــران 50  دالر در برابــر رقــم ســرانۀ جهــان کــه 608  دالر اســت، می باشــد و بــا دارا بــودن 
ــه دارد. 5/44  ــارات فاصل ــر و ام ــت، قط ــتان، کوی ــه، عربس ــون ترکی ــور هایی همچ ــۀ 76، از  کش رتب
درصــد بــازار بیمــۀ کشــور فقــط مربــوط بــه  یــک رشــتۀ بیمــه ای، یعنــی بیمــۀ شــخص ثالــث، اســت 
کــه خریــد آن اجبــاری بــوده و 5/55 درصــد باقــی بــه 15 رشــتۀ بیمــه ای دیگــر مربــوط می شــود. 
ــوذ  ــب  نف ــان 7/6  درصــد اســت و بااینکــه ضری ــران 2/5  درصــد و در جه ــوذ بیمــه در  ای ــب  نف ضری
ــه 2/38 در  ســال 97 و 2/5 در  ســال 98 و 99  بیمــه در  طــول یــک  دهــۀ گذشــته از  حــدود 1/2 ب
ــوم  ــادل یک س ــم مع ــوز ه ــوده، هن ــوردار ب ــد برخ ــدود 8  درص ــالیانه در ح ــدی س ــیده و از  رش رس
میانگیــن جهانــی اســت و بــه حرکتــی جهشــی و سیاســت گذاری صحیــح و عملیاتــی در  ایــن حــوزه 
ــگ  ــه هماهنگــی کم رن ــوان ب ــوذ صنعــت بیمــۀ کشــور می ت ــب نف ــۀ ضعــف ضری ــاز دارد. در  زمین نی
ــودن نرخ هــای  ــی اقتصــاد، ُکنــدی توســعۀ فرهنــگ بیمــه، نا مناســب ب بیــن مجموعــۀ عوامــل داخل
ــی را در  ــش مهم ــه نق ــرد ک ــاره ک ــش اش ــت گذاری های اثر بخ ــه  سیاس ــادی ب ــه ای و کم اعتق بیم
ــنقلی پور، 1391، ص. 123(.  ــور و حس ــته اند )قلی پ ــب داش ــن ضری ــعۀ ای ــد توس ــودن رون ــد ب ُکن
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جدول 2. مؤلفه های سیستم سیاست گذاری بیمه در  ایران

ورودی ها 

شــرکت های بیمــه و متولیــان صنعــت بیمــۀ کشــور، نشــر ارزش هــا و آگاهی هــای بیمــه ای/ 
ــی و  ــانه های گروه ــاری/ رس ــران و بیم ــع بح ــردم در  مواق ــون م ــرهای گوناگ ــتقبال قش اس
ــف،  ــاغل مختل ــاف و مش ــه/ اصن ــوب بیم ــگاه مطل ــیم جای ــی، ترس ــکار عموم ــی/ اف اجتماع
تقویــت بنیــۀ اقتصــادی کشــور بــا  کاهــش بــار  روانــی هزینه هــای ناشــی از حــوادث و بیمــاری 

ــی و از کار افتادگ

طراحی

فلســفۀ اســالمی ـ رفاهــی تــوأم بــا ملی گرایــی و حمایــت از  آســیب دیدگان در  زمــان حــوادث، 
ــا  محوریــت خدمــات درمانــی و  بیمــاری، پیــری و از کار افتادگــی/ دکتریــن بیمــۀ همگانــی ب
پزشــکی، کشــاورزی، ســوانح، بیــکاری و بازنشســتگی، عمــر و بیمه هــای تکمیلــی/ سیاســت 
ــالمت و  ــۀ س ــتقرار بیم ــران، اس ــازان و ایثار گ ــت از  جانب ــی، حمای ــن اجتماع ــاه و تأمی رف

ــی، سیاســت خصوصی ســازی ــرای همــه و بیمــۀ همگان بازنشســتگی، سیاســت بیمــه ب

اقدامات اجرایی

ــده  ــه، ارکان اجرا کنن ــي بیم ــوراي عال ــا ش ــده ی ــامل ارکان تصمیم گیرن ــاني: ش ــروي انس نی
یــا شــرکت هاي بیمــه، مؤسســات بیمــه، نماینــدگان بیمــه و دالالن رســمي و ارکان 
ــي و  ــع مال ــزي جام ــه  برنامه ری ــاز ب ــه: نی ــران/ بودج ــزي ای ــۀ مرک ــي بیم ــده یعن نظارت کنن
تخصیــص میــزان مناســبي از بودجــه بــراي اهــداف صنعــت بیمــه/ فنــاوری: ضــرورت حضــور 

ــه اي  ــات بیم ــۀ خدم ــتم عرض ــاي سیس ــت ارتق ــه جه ــازار بیم ــن در  ب ــاي نوی فناوري ه

برون داد

یــک نهــاد حاکمیتــی بــه  نــام بیمــۀ مرکــزي و حــدود 30  شــرکت بیمــۀ تجــاری و تقریبــاً 
900  شــعبه در  سراســر کشــور/  قــرار  گرفتــن شــرکت های بیمــۀ خصوصــی و دولتــی تحــت 
ــد  ــه، رش ــدگان بیم ــاد  نماین ــه ای/ ازدی ــای بیم ــیس صندوق ه ــزی/ تأس ــۀ مرک ــارت بیم نظ
کارگــزاران بیمــه و تشــکیل ارزیابــان خســارت های بیمــه ای/ گســتردگی بــازار بالقــوه 
ــرکت های  ــهم ش ــی س ــش تدریج ــران/ افزای ــه در  ای ــت بیم ــل صنع ــازار بالفع ــف  ب و ضع

ــه ــت بیم ــت در   صنع ــهم دول ــش س خصوصــی و کاه

ارزیابی

ــب نفــوذ صنعــت بیمــۀ  ــا  کشــور های پیشــرفته/ ضعــف ضری ــران ب ــۀ صنعــت بیمــۀ ای فاصل
ــود بودجــۀ  ــم/ کمب ــع بحــران و تحری ــران در  مواق ــران/ ضعــف عملکــرد صنعــت بیمــۀ ای ای
ــک،  ــاي الکترونی ــدان بیمه ه ــاوری و فق ــف فن ــه/ ضع ــت بیم ــه  صنع ــران ب اختصاصــی در  ای
هــوش مصنوعــي، بالک چیــن، الگوریتم هــا، کالن داده هــا و ربات هــاي مشــاور/ ســطح 
ــد  ــت خری ــه از  فهرس ــذف بیم ــه/ ح ــت بیم ــه صنع ــادی ب ــه/ بی اعتم ــای بیم ــن بازار ه پایی
ــی  ــل داخل ــن عوام ــگ بی ــی کم رن ــادی/ هماهنگ ــود اقتص ــت رک ــی به عل ــای ایران خانواده ه

اثر بخــش بــه  سیاســت گذاری های  اقتصــاد/ کم اعتقــادی 

راهکار ها

ــو آوری در  ــت و ن ــزوم خالقی ــذاری/ ل ــر/ توســعۀ ســازمانی/ تعرفه گ ــۀ محصــوالت جذاب ت ارائ
 نیــروی انســانی/ شــفافیت قوانیــن و ضمانــت اجــرای سیاســت ها از طریــق حضــور حداقلــی 
ــای  ــاد فض ــازی و ایج ــت های آزاد س ــی/ سیاس ــش خصوص ــت بخ ــش فعالی ــت و افزای دول
ــی از  ــش کارای ــاد و افزای ــدی و فس ــذف نا کارآم ــی/ ح ــش خصوص ــت بخ ــا  فعالی ــی ب رقابت
ــه  بخــش خصوصــی ــت در  صنعــت بیمــه و واگــذاری آن ب  طریــق کم رنگ ســازی نقــش دول
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6. نتیجه گیری و راهكار ها
صنعــت بیمــۀ کشــور، به عنــوان رکــن مهــم  شــبکۀ مالــی، در رشــد و شــکوفایی و رفــع کاســتی های 
ــه ای باشــد  ــد به  گون ــن  رو سیاســت های طراحی شــده  بای ــد. از ای ــا می کن ــش برجســته ای ایف ــازار نق ب
کــه میــزان دســتیابی بــه  اهــداف بیمــه ای را از  طریــق کاربســت ابزار هــای الزم بــه  ســهولت و ســرعت 
میســر   کنــد. ایــن سیاســت ها می توانــد شــامل تعرفه گــذاری، تعییــن اســتاندارد ها و حمایــت 
از  حقــوق مصرف کننــدگان و ســرمایه گذاران باشــد. سیاســت گذاری ها بایــد امــکان پیش بینــی 
انحرافــات احتمالــی در  فعالیت هــای اصلــی صنعــت بیمــه را فراهــم کنــد. همچنیــن ارائــۀ محصــوالت 
ــی و  ــرخ واقع ــه  ن ــا ب ــک  شــدن حــق  بیمه ه ــت و نزدی ــر، تشــدید رقاب ــر و تخصصی ت ــه ای جدید ت بیم
ــرمایه های  ــن س ــرار گرفت ــت ق ــه  تحــت حمای ــد ب ــه می توان ــت بیم ــا  صنع ــه ب ــنایی بیشــتر جامع آش
بیشــتری در  کشــور از  ســوی صنعــت بیمــه و رشــد ضریــب ایمنــی و  افزایــش ضریــب نفــوذ صنعــت 
ــای  ــوِد بیمه ه ــون نب ــی همچ ــه  عوامل ــه ب ــعۀ بیم ــد توس ــت ُکن ــردد. حرک ــی گ ــور منته ــۀ کش بیم
اجبــاری در  حوزه هــای اصلــی، برتــری شــرکت های دولتــی، ضعــف نظــام نظارتــی و مقرراتــی، قوانیــن 
ــران، تمامــی شــرکت های بیمــۀ خصوصــی  ــی نادرســت و عوامــل فرهنگــی بســتگی دارد. در ای مالیات
نیــز در  عمــل تحــت نظــارت بیمــۀ مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران، به عنــوان نهــاد ناظــر دولتــی و 
حاکمیتــی، قــرار دارنــد. دولــت بایــد به انــدازه حضــور داشــته باشــد و بخــش خصوصــی فعــال باشــد. 
ــذاران را  ــران و بیمه گ ــع بیمه گ ــد و مناف ــع کن ــه ای وض ــم و عادالن ــن محک ــت قوانی ــن دول همچنی
در نظــر گیــرد. بنابرایــن درجهــت افزایــش نقــش، مشــارکت و ضریــب نفــوذ صنعــت بیمــه بایــد حجــم 
ــرمایه گذاری بیشــتر،  ــا  س ــد ب ــد و بخــش خصوصــی بتوان ــش یاب ــه کاه ــازار بیم ــت در   ب ــت دول دخال
محصــوالت بیمــه ای متناســب بــا  شــرایط و نیــاز جامعــه در تمــام نقــاط کشــور عرضــه کنــد. در حــال 
ــل  ــم به دلی ــود و آن ه ــرا می ش ــتی اج ــاً به  درس ــث تقریب ــخص ثال ــۀ ش ــط بیم ــران، فق ــر در   ای حاض
ــوۀ قضاییــه، اســت. بنابرایــن صنعــت بیمــه و  ــه ق ــی بیــرون از  صنعــت بیمــه، از جمل ــت نهاد های دخال
سیاســت های ویــژۀ آن در  ایــران جــای کار بســیاری دارد و بــه  زمــان زیــادی جهــت همــگام شــدن بــا 
صنعــت بیمــۀ جهــان نیــاز  دارد. رونــد کاهــش ســهم دولــت در   اقدامــات و ســرمایه گذاری های مربــوط 
بــه  صنعــت بیمــه در  ایــران، نقــش ســازمان های خصوصــی را حائــز اهمیــت کــرده اســت. در حقیقــت 
صنعــت بیمــه بایــد بــه  بخــش خصوصــی واگــذار و از حیطــۀ دخالــت دولــت خــارج شــود. سیاســت های 
ــورد  ــی م ــد کارای ــه فاق ــرهای جامع ــه ای از  قش ــای بیم ــش دهی و حمایت ه ــرای پوش ــت ب ــی دول فعل
انتظــار اســت. دولــت بــا  واگــذاری ایــن صنعــت بــه  بخــش خصوصــی، خــود نقــش قانون گــذار و نهــاد 
ناظــر را بر عهــده دارد و بــه  حــذف ناکارآمدی هــا و فســاد و افزایــش کارایــی و توســعۀ رفــاه و تأمیــن 
ــران ســرعت می بخشــد. بدیهــی  ــوذ صنعــت بیمــۀ ای ــب نف ــت توســعۀ ضری بیمــه ای کشــور و درنهای
اســت کــه کارایــی مفیــد و مؤثــر در  ایــن زمینــه منــوط بــه  شــناخت محدودیت هــای سیاســت گذاری 
مطرح شــده در وضعیــت فعلــی صنعــت بیمــۀ کشــور و لحــاظ  کــردن مزایــای ایــن صنعــت در  سیســتم 
ورودی، طراحــی و اجــرای سیاســت های بیمــه ای، بــا در نظــر  گرفتــن ضریــب  نفــوذ جهانــی، از  طریــق 
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روح اله اسالمی و همکار. تحلیل سیستمي چرخۀ سیاست گذاری عمومي بیمه در ایران.

حضــور حداقلــی و نظارتگــر دولــت و واگــذاری صنعــت بیمــۀ کشــور بــه  بخــش خصوصــی اســت. 
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