Quarterly Journal of

The Macro and Strategic Policies

Spring 2022, Volume 10, Number 1

The Systemic Analysis of Public Policy Cycle in the
Insurance Industry of Iran
iD

*Rohollah Eslami1 , Maryam Bordbar2

iD

1. Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty Law and Politics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2. BA of Political Science, Faculty Law and Politics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

Use your device to scan
and read the article online

Citation: Eslami, R., & Bordbar, M. (2022). [The Systemic Analysis of Public Policy Cycle
in the Insurance Industry of Iran]. Quarterly Journal of the Macro and Strate-gic Policies, 10
(1), 216-244. https://doi.org/10.30507/JMSP.2021.301140.2301
https://doi.org/10.30507/JMSP.2021.301140.2301

20.1001.1.23452544.1400.9.0.2.2

ABSTRACT
Funding: See Page 241
Received: 23/08/2021
Accepted: 31/10/2021
Available Online: 21/03/2022

Article Type: Research paper

Key words:

Public policy; insurance
policy; influence rate;
public insurance in Iran;
minimum government.

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 insurance 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 intervention 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 industry and increase productivity in the private sector based on the systemic analysis framework.
JEL Classification: Z00, Z16, H1, H6, H41.
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ب
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ایران ،دولت حداقلی.

صنعــت بیمــه دربســیاری ازکشــورها پدیــدهای حیاتــی اســت و جایــگاه مهمــی درســا ِزکارهای
کالن اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی وسیاســی دارد .سیاسـتگذاری بیمــه اقداماتــی اســت کــه
نشــان میدهــد سیاســتهای بیمــهای چــرا و چگونــه بهوجــود میآیــد و درچــهمحیطــی و
توســط کدامیــک از بخشهــای دولتــی یــا خصوصــی عملياتــي و نتیجهبخــش واقــع میشــود.
ایــن پژوهــش درصــدد بررســی و ارزیابــی صنعــت بیمــه در قالــب الگــوی ارزشــیابی مدیریتگــرا/
ســیپ ( PIC )Pبــوده اســت؛ لــذا برمبنــای ایــن رویکــرد ،نــوع پژوهــشکاربــردی ـ توســعهای و از
نظــر ماهیــت توصیفــی ـ تحلیلــی اســت و روش گــردآوری دادههــا هــم اســنادی و کتابخان ـهای
(اعــم ازاســناد باالدســتی ،قوانیــن ،گزارشهــای رســمی و ســازمانی ،ارزیابیهــای بینالمللــی و)...
اســت .در مقالــه ،مراحــل چرخــۀسیاسـتگذاری عمومــی کــه شــامل مؤلفههــای ورودی ،طراحی
و اجــرا درمــورد بیمــه اســت ،بررســی شــده و درنهایــت بــا اســتفاده ازآمــار و خروجیهــای
صنعــت بیمــه سیاس ـتهای دولــت در ایــن موضــوع مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت .نتایــج
حاکــی ازایــن اســتکــه مداخلــۀ همهجانبــۀ دولــت درصنعــت بیمــه درکشــورهای درحــال
توســعه نظیــر ایــران ،غالبـاً بـا شکســت مواجــه شــده و عواملــیهمچــون ضعــف اعتبــارات مالی و
فقــدان فناوریهــا و خالقیتهــای انســانی همــواره بــهناهمســویی نیــاز و فرهنــگ و تــداوم
سیاسـتهای مبهــم دامــن زده اســت .ازایــنرو گام مهــم درجهــت توســعۀ صنعــت بیمــه کاهش
مداخلــۀ دولــت د ر اقدامــات بیمـهای وواگــذاری آن بــهبخــش خصوصــی اســت .دولــت نیــز بــا
ارائــۀ نقشــی حامــی و ناظــر ،میتوانــد مســیر را بــرای کاهــش فســاد و ناکارایــیدرصنعــت بیمــه
و افزایــش بهینگــی و کارآمــدی ایــن صنعــت توســط بخــش خصوصــی ،براســاس چارچــوب
نظری تحليل سيستمي،هموار سازد.
طبقهبندی ،Z00:JEL،Z16،H1،H6H41.
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 .1مقدمه

اززمانــیکــه انســان درکوههــا و غارهــا زندگــی میکــرد ،درپــی راهحلهــای متعــددی بــود تــا
ن هــرروز
از خــودش محافظــت کنــد .بیــم وارد آمــدن خســارات مالــی و جانــی باعــث شــد کــه انســا 
درجس ـتوجوی راههایــی نویــن بــرای دفــع خطــرات و زیانهــای احتمالــی باشــد و تدابیــری بــرای
آنهــا بیندیشــد تــا درصــورت بــروز حــوادث ،ضررهــای آنرا ازطرقــی دیگــر جبــران کنــد .انتســاب
واژۀ «بیمــه» درزبــان فارســی نیــز متوجــه همیــن مفهــوم بیــم ازحادثــه بــوده اســت .بــا پیشــرفت
فنــاوری و توســعۀ زندگیهــای ســاده بهســوی زیســت مــدرن و امــروزی ،نیــاز بــهبیمــه بــه یکــی
ازحیاتیتریــن امــور تبدیــل شــده اســت .بنابرایــن بیمــه راهــکاری بــرای جبــران خســاراتی اســت
کــه جــان و مــال انســان را تهدیــد میکنــد و پیشــگیری ازآنهــا نیــز کار ســادهای نیســت .بیمــه ب ـا
تقســیم آثــار نامطلــوب حــوادث و بحرانهــا میــان جمــع بیمهگــذاران ،از ســنگینی بــار تحمــل آنهــا
میکاهــد و درحقیقــت نیمــی از ایــن بــار را بــردوش بیمهگــر قــرارمیدهــد .بنابرایــن انگیــزهای
ایجــاد شــد تــا برخــی قانونگــذاران بعضــی ا ز انــواع بیمــهرا بهصــورت اجبــاری درمیــان مــردم رواج
معیــن نماینــد (معــزی ،1388 ،ص.)12 .
دهنــد و بــرای آنهــا ضمانــت اجــرا نیــز ّ
ســابقۀ بیمــه بهشــکل امــروزی در ایــران بــهزمــان ناصرالدیــن شــاه قاجــار درســال  1268بازمیگــردد.
فعالیــت رســمی بیمــه درایــران درســال  1310بــاشــرکتهای بیمــۀ خارجــی آغــازشــد .بیمــۀ ایــران
س از آن ،صنعــت
بهعنــوان اولیــن شــرکت بیمــۀ ایرانــی بــا ســرمایۀ دولتــی در ســال  1314تأســیس شــد .پـ 
بیمــه درطــول ســالهای فعالیــت خــود دچــار فرازونشــیبهای بســیاری شــد كــه از آن جملــه ميتــوان
بــهتأســیس و فعالیــت هشــت شــرکت بیمــۀ ایرانــی درمحــدودۀ زمانــی  1329تــا  ،1343تأســیس بیمــۀ
مرکــزی در ســال  ،1350اعــام ملــی شــدن بیمــه درســال  ،1358ادغــام ده شــرکت بیمــۀ مصــادره و
ملیشــده تحــت نــام شــرکت بیمــۀ دانــا در ســال  1367درکنــار شــرکتهای بیمــۀ دولتــی ایــران ،آســیا
و البــرز ،تصویــب قانــون تأســیس مؤسســات بیمــۀ غیردولتــی در ســال  1380و درنهایــت تصمیــمواگــذاری
ی بــر
شــرکتهای بیمــۀ دولتــی بهاســتثنای بیمــۀ ایــران ،دراجــرای تفســير اصــل  44قانــون اساســی ،مبنـ 
اجــازۀ خصوصيســازي صنعــت بيمــه در ايــران اشــارهكــرد .بهتدریــج و درســالهای اخیــر ،بــاتوجــه بــه
سیاس ـتهای آزادســازی ،مقرراتزدایــی و خصوصیســازی ،صنعــت بیمــه درکشــور رونــد صعــودی خــو د
را آغــاز نمــود؛ امــا همچنــان عقبتــر ازکشــورهای توســعهیافته و بســیاری ازکشــورهای درحــالتوســعه
اســت (حسـنزاده ،عســگری و کاظمنــژاد ،1389 ،ص .)176 .درمجمــوع میتــوان گفــت فلســفۀ بیمــه ،ازآغــاز
ش خاطــر اســت کــه بــهآرامــش
تــاکنــون ،ایفــای نقشــی ترمیمــی و ایجــاد و تضمیــن نوعــی امنیــت و آرامـ 
نســبی اجتماعــی نیــز میانجامــد .فلســفۀ بیمــه تأمیــن اعتبــار و اطمینــان اســت .ضمانــت مخصوصی اســت
از جــان یــا مــال افــراد حقیقــی یــا حقوقــی کــه درتمــدن جدیــد رواج یافتـ هاســت .بنابرایــن فلســفه و روح
نظــری حاکــم بــربیمــه درایــران فلســفهای اســامی ـ رفاهی تــوأم بــا ملیگرایی و حمایــت از آســیبدیدگان
اســت تــا مــردم بتواننــد دربســتر آن ،از حداقــل میــزان آرامــش خاطــر درزمینــۀ جبــران خســارات احتمالــی
حــوادث ،بیمــاری ،پیــری و ازکارافتادگــی و ســایر مزایــای ایــن صنعــت بهرهمنـ د گردنــد.
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بهطورکلی بیمههای موجود در تقسیمبندی ذیل جای میگیرد:
 .1بیمههــای بازرگانــی /خصوصــی :ایــن بیمههــا بهدلیــل نیــاز جامعــه ،توســط بنگاههــا یــا
شــرکتهای بیمــۀ خصوصــی ارائــه میشــود و درمقابــل بیمههــای دولتــی و اجبــاری قــراردارد و جــزء
بیمههــای اقتصــادی و ســودآور تلقــی میشــود .ایــن بیمههــا اختیــاری اســت؛ چراکــه بیمهگــذار
بــهمیــل خــود و آزادانــه بــهتهیــۀ آنهــا اقــدام مینمایــد .بیمههــای خصوصــی بــه«بیمههــای
زندگــی» و «بیمههــای غیرزندگــی» تقســیم میشــود .بیمههــای زندگــی شــامل بیمههــای «عمــر،
حــوادث و هزینههــای پزشــکی و تکمیــل درمــان» میشــود کــه «بیمههــای اشــخاص» نــامگرفتــه
اســت .بیمههــای غیرزندگــی نیــز شــامل بیمههــای «ثالــث و بدنــۀ اتومبیــل ،آتشســوزی ،ســیل و
زلزلــه ،مهندســی ،مســئولیت و »...اســت کــه «بیمههــای امــوال» خوانــده میشــود.
 .2بیمههــای دولتــی غیراجبــاری :ایــن بیمههــا باوجــود ضــرورت ،بهدالیــل فراوانــی
تأمیــن نمیشــود؛ ازجملــه «بیمههــای محصــوالت کشــاورزی ،بیمههــای روســتاییان و بیمههــای
صادراتــی» کــه فقــدان آنهــا ،موجــب مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی خواهــدشــد .امــا ازســویی،
بهعلــت دخلوخــرج نامتعــادل ،ارائــۀ کمــک و یارانــه از ســوی دولــت بــرای آنهــا ضــروریاســت.
ایــن بیمههــا د ر زمــرۀ کاالهــای عمومــی اســت کــه بایــد دولــت آنهــا را ارائــه کنــد تــا جامعــه دچــار
آســیب نشــود .امــا تهیــۀ آنهــا توســط مــردم غیراجبــاری و بــا آزادی عمــل همــراه اســت.
 .3بیمههــای دولتــی اجبــاری :ایــن بیمههــا ناشــی ازقانــون بــوده و درمــورد کارگــران و
طبقــات و مشــاغل تولیــدی و کمدرآمــد جامعــه بــهکار مــیرود کــه بهدلیــل پاییــنبــودن ســطح
دســتمزدها ،چنــدان تمایلــی بــهخریــد پوشــش بیمـهای ندارنــد .لــذا دولــت درجهــت حمایــت از ایــن
قشــر ،بهموجــب قانــون ،ایــن گروههــا را زیــر چتــر حمایــت بیمههــای اجتماعــی قــرارمیدهــد.
ف اســت ایــن پوشـشها
بنابرایــن ،ایــن قشــرها ملــزم بــهخریــد ایــن بیمههــا بــوده و دولــت نیــز مکلـ 
را بــرای تمامــی مشــمولین قانــون بیمههــای اجتماعــی ارائــ ه دهــد .هــدف اصلــی ایــن بیمههــا
بــاالبــردن ســطح رفــاه عمومــی کارگــران و شــاغالن و تأمیــن آتیــۀ آنهاســت .مهمتریــن ســازمان
ن بیمههــا درایــران «ســازمان تأمیــن اجتماعــی» اســت (بهمــدی ،1393 ،ص.)50 .
ارائهدهنــدۀ ایــ 
در طــول یک ـیدو دهــۀ اخیــر ،همــگام بــا هدایــت و برنامهریــزی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و
بیمــۀ مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران ،ضریــب نفــوذ بیمــه در جامعــه تــا حــدودی افزایــش یافته اســت؛
بهطــوری کــه صنعــت بیمــه امــروزه یکــی از مهمتریــن بخشهــای مولــد د ر اقتصــاد کشــور محســوب
میگــردد .دولــت میتوانــد درکنــار واگــذاری صنعــت بیمــه بــهبخــش خصوصــی ،بهعنــوان ناظــر و حامــی،
بــهنقشآفرینــی و تصویــب آییننامههــا و سیاســتگذاریهای مــوردنیــاز درراســتای حفــظ حقــوق
بیمهگــذاران و بیمهگــران و رونــد فعالیــت آنهــا اقــدام کنــد (عباســی ،رحیمــی ،1392 ،ص .)85 .بهطــور کلی
بــازار بیمههــای ایــران بهدلیــل سیاســتگذاریهای غیرعلمــی و درک ناکافــی ازســا ِزکارهای تئوریــک
حاکــم بــربهینگــی بازارهــای بیمــه ،بــا ناکارآمدیهایــی مواجــه اســت .اغلــب سیاســتهای بیمــهای
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ایــران یــا بــا اســتناد بــه و کپیبــرداری محــض از سیاسـتهای اجراشــده د ر دیگــر کشــورها اتخــاذ شــده
یــا بهدالیــل سیاســی و فــارغ ا ز مالحظــات مربــوط بـ ه بهینگــی بــازار بیمــه انتخــاب شــدهاند (طبیبیــان و
نوریــان ،1383 ،ص .)7 .سیاسـتگذاری بیمــه اقداماتــی اســت کــه نشــان میدهــد سیاسـتهای بیمـهای
چــرا و چگونــه ایجــاد میشــود ،چگونــه موفــق خواه ـ د بــود ،مجریــان سیاس ـتها چ ـ ه کســانی هســتند
ی کننــد .درایــران نیــز ،قطع ـاً از نخســتین
و درچــه محیطــی سیاس ـتهای بیمــه را طراحــی و اجــرا م ـ 
ســالهای ورود بیمــه بــه کشــور ،اقداماتــی درایــن راســتا صــورت گرفتــه و سیاســتهایی نیــز اتخــاذ شــده
اســت .خدمــات موجــود د ر صنعــت بیمــه ،بهعلــت عــدم عینیــت ،همــواره نیازمنــد سیاس ـتگذاریهایی
پختــه و قدرتمنــد اســت .از آنجایــی کــه براســاس آمارهــای موجــود ،ضریــب نفــوذ صنعــت بیمــۀ ایــران
نســبت بـ ه ســایر نقــاط جهــان ،تــا کنــون ازرشــد زیــادی برخــوردار نبــوده و همــواره مســائل و مشــکالتی
د ر مســیر اهــداف بیمـهای کشــور وجــود داشــت ه اســت ،مســئلۀ پژوهــش حاضــر را حــول محــور بررســی
سیاس ـتها و چش ـماندازهای قانونــی ،ارزیابــی درجــۀ کارآمــدی و ثبــات عمــل سیاس ـتهای اتخاذشــدۀ
دولــت و بهویــژه بررســی میــزان نیــاز بــه دخالــت دولــت یــا بخــش خصوصــی د ر ابعــاد گســتردۀ صنعــت
بيمــۀ ايــران قــرار دادهایــم .ســؤالهای اصلــي پژوهــش از ایــن قــرار اســت:
ـ آيــا دولــت قــاد ر بــوده سياس ـتگذاريهاي عمومــي مقتدران ـهاي را د ر راســتاي توســعۀ ســهم و
نفــوذ صنعــت بيمــه درابعــاد رفاهــي و اقتصــادي كشــور فراهــم آورد و يــا تأميــن و تضميــن ايــن مهــم،
نيازمنــد واگــذاري ايــن صنعــت بـه بخــش خصوصــي اســت؟
ـ چرخــۀ سیاســتگذاری بیمــه در ایــران چــه وضعیتــی دارد و در کــدام مرحلــه بــا آســیب
روبهروســت و چــه راهکارهایــی میتــوان در ایــن موضــوع پیشــنهاد داد؟
براســاس بررســيهاي موجــود ،فرضيــۀ پژوهــش ايــن اســت كــه كارآمــدي و توســعۀ بهينــه،
تقليــل فســاد و افزايــش ضريــبنفــوذ صنعــت بيمــۀ ايــران نيازمنــد حضــور حداقلــي و ناظرگونــۀ
دولــت و واگــذاري ايــن مقولــه بــهبخــش خصوصــي اســت.
ایــران کشــوری اســت پرخطــر و بــرای ایجــاد ثبــات ،الزم اســت ضریــب بیمــه و انــواع آن گســترش
یابــد .بدیــن منظــور ،سیاســتگذاری حکومــت در موضــوع بیمــه بررســی و چرخــۀ سیاســتگذاری
بیمــه در ایــران از دروندادهــا تــا فرایندهــا و بروندادهــا تحلیــل و ارزیابــی شــده اســت .اغلــب
پژوهشهــای انجامشــده از منظــر بازاریابــی و علــم اقتصــاد اســت؛ امــا ایــن پژوهــش بــا محوریــت
سیاســتگذاری عمومــی ،موضــوع بیمــه را پوشــش داده اســت.

 .2پیشینۀ تحقیق

بهدلیــلاهمیــت موضــوع بیمــه درایــران بهویــژه در طــول ده ســال اخیــر ،بــروز بســیاری ازبالیــای
طبیعــی ،ابتــا بــهبیماریهــای پرهزینــه و فقــدان پوشــشهای بیمــهای و پشــتوانۀ مالــی بــرای
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خانوادههــای بهویــژه کمدرآمــد ایرانــی ،همچنیــن اهمیــت یافتــن مبحــث ضعــف ضریــبنفــوذ بیمــۀ
کشــور و نیــز ناآگاهــی از انــواعبیمههــای بازرگانــی مهــم در مــوازاتبیمههــای دولتــی و تأمیــن
اجتماعــی و اســتقبال نکــردن از آنهــا ،مطالعــات بســیاری توســط پژوهشــگران و دانشآموختــگان
صنعــت بیمــه انجــام شــده اســت.
ن «ارائــۀ مــدل
قلیپــور ،حســنقلیپور ،همتــی و شــریفی ( )1391درمقالــۀ پژوهشــی خــود بــا عنــوا 
سیاس ـتگذاری تبلیغــات اثربخــش در صنعــت بیمــه بــارویکــرد نقشهشــناختی» ب ـ ه مطالعــۀ ناآگاهــی
مــردم از خدمــات بیمــه پرداختنــد و بــرمحوریــت و ضــرورت آشناســازی و اطالعرســانی مــردم در زمینــۀ
خدمــات بیمــه و گســترش آگاهــی مــردم تأکیــد ویــژه کردند .ایشــان تبلیغــات د ر صنعــت بیمــه را ازعوامل
بنیــادی افزایــش اســتقبال مــردم ازمحصــوالت بیمــه و توســعۀ ضریــبنفــوذ بیمــه و درنتیجــه افزایــش
امنیــت اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه قلمــداد کردنــد .در پژوهــش مذکــور ،ازروشهــای همبســتگی
پیرســون ،کروســکال والیــس ،مقیاسپــردازی چن دبُعــدی ،تحلیــل خوشـهای و بلوکبنــدی اســتفاده شــد.
کریمــی ( )1392درپژوهشــی بــا عنــوان «ارزیابــی عملکــرد صنعــت بیمــۀ کشــور و تبییــن
چشــمانداز آینــده» بــارویکــرد ارزیابــی عملکــرد صنعــت بیمــه دربــازۀ زمانــی  1384تــا ،1392
وضــع موجــود و چشــمانداز آینــده را تشــریح کــرده اســت .وی بــا ماهیتــی توصیفــی بــ ه جایــگاه
صنعــت بیمــه طبــق شــاخصهای جهانــی پرداختــه و دســتاوردهای صنعــت بیمــه دربــازۀ ذکرشــده
را تحلیــل نمــوده اســت .همچنیــن اصــاح فرایندهــای موجــود درصنعــت بیمــه را بررســی و اقدامــات
بیمــۀ مرکــزی ایــران را دراجــرای سیاسـتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی ذکــر کــرده و درنهایــت
بــه تبییــن چش ـمانداز صنعــت بیمــه درافــق  1404پرداختــه اســت.
طبیبیــان و نوریــان ( )1383در مقالــۀ «سیاســتگذاری بهینــۀ بیمــهای دربخــش درمــان ،بــا
توجــه بــه خطــر اخالقــی» تــاش کردهانــد تــا چگونگــی وضــع انــواع سیاسـتهای بیمـهای دربخــش
درمــان را ب ـا توجــه ب ـ ه مفهــوم خطــر اخالقــی بررســی و تبییــن نماینــد .نگارنــدگان تأکیــد کردهانــد
کــه سیاس ـتهای بیم ـهای درخدمــات درمانــی ،درارتبــاط مســتقیم بــاشــدت خطــر اخالقــی در آن
خدمــات بــوده و هـر تالشــی بــرای وضــع سیاسـتهای بهینــۀ بیمـهای و بهبــود وضعیــت بــازار بیمــه
الجــرم بایــد بـا شــناختی کامــل از ایــن مفهــوم و آثــار و تبعــات ناشــی ازآن صــورتپذیــرد.
باغســتانیمیبدی ( )1391د ر بررســی «بیمههــای ُخــرد ،اهــداف ،الگوهــا ،تجربــۀ کشــورهای
موفــق و رونــد آن در ایــران» اظهــار کــرده اســت کــه یکــی از اهــداف مهــم دولتهــا ،توســعه و اجــرای
عدالــت اجتماعــی اســت و ایــن هــدف محقــق نخواهــد شــد ،مگــر آنکــه افــراد کمدرآمــد جامعــه در
ســایۀ حمایتهــای مالــی الزم قــرار گیرنــد .همچنیــن تأکیــد کــرده اســت کــه باوجــود مشــکالت
عدیــدۀ اقتصــادی کــه کشــورهای درحــال توســعه بــا آن دســتبهگریباناند ،دولتهــا بهتنهایــی
قــادر بـ ه تأمیــن ایــن نیــاز اجتماعــی نخواهنــدبــود .بنابرایــن اســتفاده ازابزارهایــی کــه نیــل بــهایــن
هــدف را تســهیل کنــد،اهمیــت ویــژهای دارد .یکــی ازایــن ابزارهــا پوش ـشهای بیم ـهای الزم بــرای
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قشــرهای کمدرآمــد جامعــه اســت تــا در مواقــع مــوردنیــاز بهعنــوان ابــزار حمایتــی اســتفاده شــود.
رمضانیفــر و علویوفــا ( )1395درپــروژۀ تحقیقاتــی خــود بــا عنــوان «بررســی چالشهــای داخلــی
فــراروی صنعــت بیمــۀ کشــور د ر شــرایط بحرانــی؛ بــامطالعــۀ مــوردی رشــتۀ بیمــۀ آتشســوزی در
شــرکت بیمــۀ آســیا» دریافتنــد کــه مشــکالت قانونــی و محیطــی و فرهنگــی باعــث توســعهنایافتگی
صنعــت بیمــه ،بهویــژه درقالــب بیمههــای آتشســوزی و زلزلــه درایــران ،و درنتیجــه فقــدان تأمیــن
بیمـهای و امنیــت جامعــه شــدهاســت .از یــک ســو بــراثــر بــروز بالیــای طبیعــی ماننــد زلزلــه و ســیل
و حــوادث آتشســوزی همــواره تمامــی خانوادههــای ایرانــی درخطــر بحــران و چالــش و خســارت
قــرار دارنــد و از ســوی دیگــر خســارات مالــی و جانــی ســنگین و جبرانناپذیــر ،شــرکتهای بیمــه را
بــاچالشهــا و مشــکالت بیشــماری مواجــه کــرده اســت .از ایــنرو ،ایــن تحقیــق بــاهــدف شناســایی
چالشهــای داخلــی فــراروی صنعــت بیمــۀ کشــور ،بهویــژه شــرکت بیمــۀ آســیا دررشــتۀ بیمــۀ
آتشســوزی ،درشــرایط بحرانــی و بـا اســتفاده ا ز روش کتابخانـهای و پیمایشــی و توزیــع پرسـشنامه
بیــن کارشناســان و خبــرگان بیمــه و کارکنــان باســابقۀ شــرکت بیمــۀ آســیا صــورت گرفت ـه اســت.
طبــق نتایــج پژوهــش ،حوزههــای اقتصــادی ،فرهنگــی ،برنامهریــزی و مدیریتــی ،اجتماعــی ،سیاســی
و قانونگــذاری ،منابــع انســانی و فنــاوری ،درایجــاد آســیبها و چالشهــای داخلــی صنعــت بیمــۀ
کشــور د ر رشــتۀ بیمــۀ آتشســوزی شــهر تهــران در شــرایط بحرانــی تأثیرگذارنــد.
باغســتانیمیبدی و جعفریفشــارکی ( )1394درمقالــۀ «نقــش صنعــت بیمــه دربهبــود فضــای
بوکار درایــران» بــه بررســی ایــن مقولــه همــت گماشــتهاند کــه صنعــت بیمــه بهدلیــل ماهیــت
کس ـ 
توزیعکنندگــی ریســک و تأمینکنندگــی منابــع مالــی بلندمــدت در اقتصــاد و بهســبب وجــود
رشــتههای مختلــف بیم ـهای کــه نقــش هماهنگکنندگــی بازارهــای مالــی را برعهــده دارنــد ،میتوانــد
بوکار کمــک شــایانی نمایــد .البتــه آنهــا اذعــان کردهانــد کــه صنعــت بیمــه
بــهبهبــود فضــای کس ـ 
بوکار وارد نمیشــود .امــا ا ز
بهطــور مســتقیم درشــاخصها و زیرشــاخصهای بهبــود فضــای کســ 
بوکار را فراهــم آورد.
طریــق اثرگــذاری بــ ر بازارهــای مالــی قــادر اســت شــرایط توســعۀ کســ 
آقــازاده ،مهــدوی و الهیچــورن ( )1393دربررس ـیهای خــود درپژوهشــی ب ـا عنــوان «بررســی
اســتراتژیهای نــوآوری درصنعــت بیمــۀ کشــور بــارویکــرد اقیانــوس آبــی» بهکمــک روشهــای
توصیفــی ـ پیمایشــی و توزیــع پرســشنامه درمیــان نماینــدگان شــرکتهای بیمــه و اســتفاده از
آزمونهــای میانگیــن تکنمونــهای ،بــهبررســی عملکــرد برخــی ازشــرکتهای فعــال درصنعــت
بیمــۀ کشــور د ر ابعــاد رفــاه و آســایش ،خدمــات اینترنتــی ،کیفیــت برخــورد و ارتباطــات ،کیفیــت
خدمــات ،برنــد ،شــواهد فیزیکــی ،قیمــت و خالقیــت شناساییشــده د ر پژوهــش پرداختهانــد.
ذاکــری ،افــرازه و نورعلیــزاده ( )1394در مقالــۀ «کارایــی شــرکتهای بیمــه در ایــران بــااســتفاده
ازشــاخصهای ســرمایۀ فکــری» تأثیــر شــاخصهای منتخــب ســرمایۀ فکــری در صنعــت بیمــه بــر
کارایــی شــرکتهای بیمــۀ ایرانــی ،درمحــدودۀ  17شــرکت بیمــۀ کشــور و دربــازۀ زمانــی  1384تــا
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 1390بررســی کردنــد .بهگفتــۀ آنهــا ،درصنایــع دانشبنیــان ماننــد بیمــه ،ســرمایههای فکــری نقــش
ممتــازی درموفقیــت بنگاههــا ازجملــه درارتقــای کارایــی آنهــا دارنــد .طبــق نتایــج ایــن بررســی،
شــاخصهایی ا ز ســرمایۀ انســانی ،همچــون ســطح تحصیــات و تعــداد نمایندگــی شــرکتها ،بـا کارایــی
آنهــا رابطــۀ مثبــت داشــتهاســت .امــا شــاخصهای مربــوط بـ ه ســرمایۀ ســاختاری ،همچــون تعــداد و
تنــوع محصــوالت جدیــد ،نتوانســتهاســت بــهایجــاد کارایــی درشــرکتهای مــورد مطالعــه منجــر شــود.
بـا در نظــر گرفتــن مــوارد ذکرشــده و ســایر پژوهشهــای موجــود بـا محوریــت بیمــه درایــران ،بایــد
اذعــان کــرد کــه تــاکنــون مبحــث سیاس ـتگذاریهای عمومــی و میــزان حضــور دولــت یــا ضــرورت
مداخلــۀ بخــش خصوصــی دربــارۀ درجــۀ ضعــف ضریــب نفــوذ صنعــت بیمــۀ ایــران چنــدان مــورد توجــه
قــرار نگرفتــهاســت .بنابرایــن درپژوهــش حاضــر ،بــهمطالعــه و تبییــن میــزان نقــش و جایــگاه دولــت در
اتخــاذ سیاس ـتهای بیم ـهای ،میــزان موفقیــت یــا شکســت اقدامــات بخــش دولتــی و درجــۀ ضــرورت و
نیــاز بـ ه حضــور بخــش خصوصــی د ر امــر بهینهســازی ســاختار صنعــت بیمــۀ ایــران پرداختــه شــده اســت.

 .3چارچوب نظری

د ر ایــن كار پژوهشــي ،بــا درنظــرگرفتــن چرخــۀ سیاس ـتگذاری عمومــی ،مراحــل اقدامــات دولــت د ر
راســتای سیاسـتگذاری صنعــت بیمــه درایــران بررســی شــده اســت .سیاسـتگذاری درواقــع بســامان
کــردن امــور ا ز ســوی دولــت و نهادهــای عمومــی اســت؛ ازایــنرو شــناخت سیاســتها و فراینــد
سیاســتگذاری ،گامــی دربهبــود کیفیــت زندگــی خواهــ د بــود .سیاســتها بــرای حــل مســائل یــا
بهبــود وضعیتهــا وضــع میشــود؛ د ر غیــر ایــنصــورت ،دغدغــه یــا مســئلۀ ســادهای ممکــن اســت بــه
فاجعـهای بــزرگ تبدیــل گــردد .یکــیاز رایجتریــن روشهــای شــناخت فراینــد سیاسـتگذاری عمومــی،
مــدل چرخـهای اســت .چرخــۀ سیاسـتگذاری بیمــه ،مدلــی مفهومــی اســت کــه فراینــد سیاسـتگذاری
عمومــی درصنعــت بیمــه را ا ز خــال حرکــت درمراحلــی متوالــی بهتصویــر میکشــد (ملکمحمــدی،
 ،1399ص .)37 .نخســتین مرحلــه د ر ایــن چرخــه ،تهیــۀ دســتور کار بــرای سیاســتگذاری صنعــت
بیمــه یــا ه ـ ر موضــوع دیگــری درکشــور اســت کــه بیــان میکنــد چــه چیزهایــی بایــد ب ـ ه سیاســت
بیمــه تبدیــل شــود و چــه چیزهایــی درراســتای ایــن نیــاز قــرار نمیگیــرد .مرحلــۀ دوم تدویــن سیاســت
نــام دارد کــه نیازمنــد قــدرت تحلیــل بــاال د ر حوزههــای گوناگــون بــوده و درجــۀ گســتردهای از تخصــص
را میطلبــد تــا سیاســتهایی بــ ه منصــۀ ظهــور برســد کــه درجهــت گامهــای توســعهبخش صنعــت
بیمــۀ ایــران مؤثــر واقــع میشــود .مرحلــۀ ســوم اجــرای سیاســت اســت .د ر ایــن مرحلــه ،سیاسـتهای
وضعشــده درمرحلــۀ قبلــی بــهعرصــۀ اجــرا وارد میشــود .مرحلــۀ اجــرا نیازمنــد هماهنگســازیهای
ی کــه موفقیــت
پیچیــده و د ر بســیاری مــوارد ،خــارج ازارادۀ مجریــان و تغییــرات محیطــی اســت؛ بهطــور 
و ناکامــی در ایــن مرحلــه مبنــای اصلــی ارزیابــی صحیــح سیاســت بهشــمار مـیرود .چهارمیــن مرحلــه
از چرخــۀ سیاس ـتگذاری صنعــت بیمــه بــهمرحلــۀ ارزیابــی سیاس ـتهای انجامشــده موســوم اســت.
ارزیابــی ا ز آن جهــت حائــزاهمیــت اســت کــه تمامــی آنچــه را کــه بهاجــرا درآمــده ،ارزیابــی میکنــد تــا
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ـه اهــداف اولیــه یــا انحــراف ا ز آن را مشــخص کنــد.مرحلــۀ پنجــم نیــز بـ ه تغییــر یــا
میــزان دســتیابی بـ 
پایــاندادن بــهسیاس ـتهای نادرســت و ناموفــق اختصــاص مییابــد (همــان ،ص .)35 .یقین ـاً چنیــن
چرخــۀ سیســتمی در سیاســتگذاریهای عمومــی ،بــه فراخــور موضــوع و محــور برنامــه ،روندهــا و
مؤلفههایــی ویــژه را میطلبــد .چرخــۀ سیاســتگذاری بیمــه درایــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا
نبــوده و بــاتوجــه بــه وضعیــت موجــود ایــن صنعــت د ر کشــور ،نیــاز بــه بررســی و بازبینــی و بازســازی
ایــن چرخــه ازضروریــات موفقیــت آن اســت.

شکل  .1چرخۀ سیاستگذاری

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

 .4روش تحقیق

الگــوی ارزشــیابی مدیریتگــرا /ســیپ 1در دهــۀ  1970م توســط دانیــل اســتافل بیــم طراحــی گردیــد .ایــن
الگــو چـــارچوبی بـــراي ارزیـــابی برنامههــا ،پروژههــا ،محصــوالت ،مؤسســات و سیســتمها فراهــم مـیآورد
(درانـــی و صـــالحی ،1385 ،ص .)174 .الگــوي ســیپ بــر ایــن بــاور شــکل گرفتــه کــه مهمتریــن هـــدف
ارزیـــابی ،بهبـــود و اصـــاح برنامه اســت و به دریافت بازخورد نظاممند از جریـــان امـــور ،بـهنحـــوي کـــه
نیازهـــاي مهـــم در اولویــت قــرار گیــرد و منابــع در خدمــت بهتریــن نــوع فعالیت باشــد ،کمک مـیکنـــد.
در الگــوی مذکــور اطالعــات از چهــار حیطــۀ ارزشــیابی بهدســت میآیــد کــه عبارتانــد از:
زمینــه ،2درونداد ،3فراینــد 4و ب ـرونداد .5پدیدآورنــدگان ایــن الگــو بــر ایــن باورنــد کــه بــا اســتفاده
از رویکــرد سیســتمی در ارزشــیابی در چهــار بُعــد بــه ارزشــیابی «نظــام هــدف» و نهایت ـاً بــه بررســی
سیاسـتگذاری میپردازنــد (بــازرگان ،1383 ،بــه نقــل از درانـــی و صـــالحی ،1385 ،ص .)174 .نکتــۀ
قابــل توجــه در ارزشــیابی هــر مؤسســه ســازمان یــا برنامــه ایــن اســت کــه ضرورتـاً 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:
ارزشــیابی زمینــه :ارزیابــی زمینــه بــه تصمیمگیــري در طراحــی برنامههــا اشــاره دارد و شــامل
تعییــن مســائل و نیازهایــی اســت کــه در یــک موقعیــت رخ میدهــد .ایــن بُعــد شــامل کوش ـشهای
تحلیلگرایانــه بــرای تعییــن عناصــر مربــوط بــه محیــط بــرای شناســایی چالشهــا ،نیازهــا و
فرصتهــای موجــود اســت.
ارزشــیابی درونداد :شــامل قضــاوت درمــورد راهبردهــاي مــورد نیــاز بــراي تحقــق اهــداف برنامــه
اســت .بــر ایــن اســاس ،اطالعــات مــورد نیــاز دربــارۀ چگونگــی اســتفاده از منابــع گــردآوري و بــه
برنامهریــزان کمــک میشــود تــا راهبردهایــی را برگزیننــد کــه بــراي دســتیابی بــه اهــداف برنامــه
ضــروري تشــخیص داده میشــود .بــراي ایــن کار ،ارزیــاب بایــد از دانــش الزم دربــارۀ راهبردهــا و
نقــش آنهــا در تحقــق بروندادهــاي برنامــه برخــوردار باشــد و اطالعــات قابــل اعتمــادي را در اختیــار
سیاس ـتگذاران و برنامهریــزان بگــذارد .ارزیابــی درونداد بــه ایــن صــورت اســت کــه آیــا اســتفاده از
منابــع توانســته اســت برنامــه و سیاســت طراحــی و اجراشــده را بــه اهــداف مــورد نظــر نزدیــک کنــد.
ارزشــیابی فراینــد :بــر نحــوۀ انجــام فعالیتهــا متمرکــز اســت و بــا تشــخیص چالشهــا و
فرصتهــا ،اطالعــات الزم بــراي تصمیمگیــري در انتخــاب روشهــاي اجــرا و تفســیر نتایجــی کــه در
آینــده بهدســت مــیآورد ،فراهــم میکنــد.
ارزشــیابی بــرونداد :بــراي قضــاوت دربــارۀ مطلوبیــت بــازده فعالیتهــا ب ـهکار م ـیرود و شــامل
تعییــن مالكهــاي مربــوط بــه بــرونداد و چگونگــی اندازهگیــري آنهاســت (هداونــد ،رحیمــی و
دارابــی ،1393 ،صــص124 .ـ.)125
از طریــق کاربــرد ایــن الگــوی ارزشــیابی میتــوان موجبــات بهبــود و اصــاح هرچــه بیشــتر
فعالیتهــا ،اهــداف و برنامههــا را فراهــم کــرد و کارایــی را افزایــش داد .در ارزشــیابی نیازهــا ،مشــکالت
مــورد بررســی و تصمیماتــی کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف و دسترســی بــه اولویتهــا اتخــاذ شــده
اســت ،تحلیــل میشــود (یزدانــی و مــرادی ،1396 ،ص.)161 .
در ایــن پژوهــش ،صنعــت بیمــه در قالــب الگــوی ارزشــیابی مدیریتگــرا /ســیپ بررســی ارزیابــی
شــده اســت؛ برمبنــای ایــن رویکــرد ،نــوع پژوهــش کاربــردی ـ توســعهای و از نظــر ماهیــت هــم
توصیفــی ـ تحلیلــی اســت .بــرای گــردآوری دادههــا هــم از روش اســنادی و کتابخانـهای (اعــم از اســناد
باالدســتی ،قوانیــن ،گزارشهــای رســمی و ســازمانی ،ارزیابیهــای بینالمللــی و )...اســتفاده شــده
اســت .بدیــن منظــور ،جهــت ارزیابــی هرکــدام از ابعــاد ،اســناد و منابــع متفاوتــی بررســی و تحلیــل
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شــد .بنابرایــن مراحــل پنجگانــۀ الگــوی ارزشــیابی مدیریتگــرا /ســیپ عبارتانــد از:
 .1درونداد ـ محیــط پیرامونــی نظــام سیاســی :بررســی جامعــه ،محیــط پرریســک سیاســی و
اقتصــادی و طبیعــی ،بررســی پژوهشهــا و آســیبهای ســیل و زلزلــه ،تصادفــات ،ســالمندی و
بازنشســتگی ،مرکــز آمــار پژوهشهــا ،بررســی زمینــه و محیــط پیرامونــی؛
 .2طراحــی سیاســت :محیــط داخلــی بررســی قانــون ،آییننامــه ،سیاســتهای کالن ،برنامــه و
ســند ،اســناد باالدســتی ،قانــون اساســی ،قوانیــن عــادی ،ســخنرانیها؛
 .3اقدامــات اجرایــی :فراینــد اجرایــی ،اســناد ،گــزارش برنامــۀ توســعه ،گــزارش برنامــۀ بودجــه،
کارهــای انجامشــده ،اقدامــات اجرایــی نهادهــا؛
 .4نتایــج و بروندادهــا :گــزارش عملکــرد نهادهــا ،روابطعمومیهــا ،خروجیهــای نهادهــا،
گزارشهــای رســمی و بیشــتر نقــاط قــ ّوت ،گــزارش عملکــرد بودجــه و برنامــۀ توســعه؛
 .5ارزیابــی و بازخــورد :گزارشهــای آسیبشناســانه و مقایس ـهای و راهبــردی داخلــی و خارجــی
و ارزیابیهــای بینالملــل.

شکل  .2مراحل ارزشیابی بر اساس مدل سیپ
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 .5یافتههای پژوهش
5ـ .1مؤلفههای ورودی :ناهمسویی نیاز و فرهنگ
درزمینــۀ مؤلفههــای تأثیرگــذار بــرسیســتم سیاســتگذاری بیمــه میتــوان ابتــدا ا ز متولیــان
صنعــت بیمــه یــادکــرد کــه تمامــی شــرکتها ،نماینــدگان ،کارگــزاران و شــبکۀ بازاریــان بیمــه
را دربــردارنــد و همگــی تحــت نظــارت بیمــۀ مرکــزی فعالیــت میکننــد .ایــن گروههــا قادرنــد
در راســتای نشــر ارزشهــا و آگاهیهــای بیمــهای ،در میــان قشــرهای مختلــف و بهویــژه
آســیبدیدۀ مــردم مؤثــر واقــعشــوند و ازایــن توانایــی برخوردارنــد کــه بهمنظــور ورود مطالبــات
بیمــهای کشــور بــ ه سیســتم سیاســتگذاریهای عمومــی اثرگــذار باشــند .مطالبــۀ آنهــا بیــش
از هرچیــز ،سیاســتگذاری درجهــت فرهنگســازی بیمــهای ،تبلیغــات گســتردۀمزایــای صنعــت
بیمــه ،فراهــمآوردن عرصههــای فعالیــت بهینــه د ر زمینــۀ معرفــی رشــتههای مختلــف بیمــهای
د ر کشــور و نهادینهســازی رونــد اســتقبال از بیمــه درمیــان تمــام قشــرهای جامعــه و درنتیجــه
ب نفــوذ بیمــۀ کشــور درجهــان اســت .قشــرهای
افزایــش ســرمایههای صنعــت بیمــه و صعــود ضری ـ 
گوناگــون مــردم نیــز گروههــای دیگــری از مؤلفههــای مهــم سیســتم سياســتگذاري بیمــه اســت؛
چراکــه اســتقبال آنهــا از مقولــۀ بیمــه و اهمیــت آن در مواقــع بحــران و آســیب و بیمــاری،تــاش
بیمهگــران و جلــب نظــر متولیــان ایــن امــر را مضاعــف خواهــد کــرد .مطالبــات عمــوم مــردم جامعــه
ازنهادهــای بیم ـهای کشــور ،تأمیــن شــرایط الزم مالــی و اقتصــادی بــرای تهیــۀ بیمههــای ضــروری،
تنــوع درعرضــۀ بیمههــای نویــن ،تأمیــن پوش ـشهای بیم ـهای ضــروری بــاهزینههایــی تقلیلیافتــه
بــرای قشــرهای کمدرآمــد و آســیبپذیر و انجــام اقدامــات بهموقــع و ســریع متولیــان صنعــت بیمــه
بهمنظــور پرداخــت خســارتهای بیمــهای اســت .رســانههای اجتماعــی ازدیگــر دســتههای مهــم
در ایجــاد ارتبــاط مفیــد میــان مــردم ،شــرکتهای بیمــه و سیاســتگذاران دولتــی اســت .امــروزه
رســانهها بــا بهتصویــر کشــیدن اقدامــات و نقــش مؤثــر بیمــه در بحرانهــا و حــوادث طبیعــی و
غیرطبیعــی ،همچنیــن بــاترســیم صحیــح و اثربخــش جایــگاه مطلــوب محصــوالت بیمــهای بــرای
پیشــگیری و جبــران بســیاری ازهزینههــای حاصــل ازحــوادث و بحرانهــا ،از مهمتریــن مؤلفههــا
دربخــش ورودی مطالبــات درسیســتم سیاس ـتگذاری بیمــه بهشــمار م ـیرود .رســانههای مکتــوب
یــا غیرمکتــوب و شــبکههای اجتماعــی تمامــی حیطههــای زندگــی بشــر را تحــت ارادۀ خــود
دارنــد و ازقــدرت گســتردهای برخوردارنــد؛ از ایــنرو بهخوبــی میتواننــد نقــش واســطۀ میــان
متولیــان صنعــت بیمــه ،مــردم و سیاس ـتمداران را ایفــاکننــد .ازســویی شــرکتهای بیمــه عالوهبــر
تأمیــن امنیــت فعالیتهــای اقتصــادی ازطریــق ارائــۀ خدمــات بیم ـهای ،بــا مشــارکت و بهکارگیــری
ق بیمــه و پرداخــت خســارتها،
منابــع مالــی انباشتهشــده نــزد خــود در فواصــل زمانــی دریافــت ح ـ 
میتواننــد موجــب پویایــی ،رشــد و توســعۀ بازارهــای مالــی شــوند و منابــع مالــی شــمار زیــادی از
فعالیتهــای اقتصــادی اصنــاف دربخشهــای تولیــد و عرضــۀ کاالهــا و خدمــات را نیــز فراهــم آورنــد
و بـه تقویــت بنیــۀ اقتصــادی کمــک نماینــد (حسـنزاده و دیگــران ،1389 ،ص .)166 .بیمــه درقالــب

روحاله اسالمی و همکار .تحليل سيستمي چرخۀ سیاستگذاری عمومي بیمه در ایران.

227

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

بهار  .1401دورۀ  .10شمارۀ 1

رشــتههای مختلــف آتشســوزی ،درمــان ،مســئولیت ،عمــر ،ســیل ،زلزلــه و ســرقت میتوانــد نقــش
حامــی اصنــاف و مشــاغل گوناگــون را ایفــا کنــد و ایــن پشــتوانه را همــواره بــرای تمامــی طبقــات
شــغلی ایجــاد و تضمیــن نمایــد کــه درمواقــع بــروز بحــران و ضررهــایآن ،بســیاری ا ز هزینههــا
را بــهمیــزان تعهــدات منــدرج دربیمهنامــه متقبــلگــردد .بیمــه ایــن امــکان را فراهــم م ـیآورد تــا
کارفرمایــان بــاتحــت پوشــش قــراردادن کارکنــان خــود ،بــار روانــی هزینههــای سرســامآور حــوادث،
بیماریهــا ،درمــان و ازکارافتادگــی را از دوش آنهــا بردارنــد .نظــام بیم ـهای و سیاس ـتگذاری درآن
برپایــۀ نیازهایــی اســتوار اســت کــه د ر بســیاری از مــوارد ،مــردم از آنهــا اطالعــی ندارنــد و فقــط
درشــرایط پــساز ایجــاد بحــران و هزینههــای ناشــی ازآن ،بهســراغ بیمــه میرونــد .بهعــاوه
نبایــد فرامــوش کــرد کــه در کشــورهایی بــا ضریــبنفــوذ پاییــن در صنعــت بیمــه ،نقــش مؤلفههــای
گوناگــون درسیاســتگذاری ایــن مقولــه ،نیازمنــد تصمیمســازی ،تــاش گســتردهتر و چشــمانداز
وســیعتری خواهــدبــود.
5ـ .2مؤلفههای طراحی :دکترینهاي آرمانگرا و سیاستهای مبهم

5ـ2ـ .1دکترین «بیمۀ همگانی»

بهتازگــی و طــی چنــد ســال اخیــر ،اســتقبال مــردم ا ز بیمــه و خصوصــاً اجبــاری شــدن برخــی
ازشــاخههای بیمــه ازســوی قانونگــذاران موجــب شــده اســت تــا سیاســتگذاران تــاحــدودی
بهســراغ دکترینهــای نویــن درعرصــۀ صنعــت بیمــه برونــد؛ بهطــوریکــه د ر آغــاز ،فقــط دکتریــن
تأمیــن اجتماعــی در قالــب بیمههــای اجبــاری همگانــی درســطح برنامههــای دولــت وجــودداشــت.
امــا ازحــدود دودهــۀ پیــش ،دکتریــن بیمــۀ ســامت نیــز درکنــار بیمههــای تأمیــن اجتماعــی
ضــرورت یافتــه و اقداماتــی نیــز درجهــت ابهامزدایــی و اطالعرســانی درایــن زمینــه بــهعمــوم
مــردم انجــام شــده اســت .بااینکــه دولــت رفتهرفتــه بــهدوری از تصدیگــری بیم ـهای رویآورده و
بخــش گســتردهای ازامــور بیمــۀ کشــور را بــهبخــش خصوصــی واگــذار کــرده ،شــعار «بیمــۀ همگانــی»
و تحــت پوشــش قــرا ر گرفتــن آحــاد جامعــه ،دکتریــن اصلــی بیمــه درایــران اســت کــه چنانچــه ب ـا
محوریــت خدمــات درمانــی و پزشــکی ،کشــاورزی ،ســوانح و بالیــای طبیعــی یــا غیرطبیعــی ،خدمــات
و مزایــای بیمــۀ بیــکاری و بازنشســتگی ،بیمههــای عمــر و زندگــی و بیمههــای مکمــل مــورد توجــه
ب نفــوذ بیمــۀ کشــور در
قــرا ر گیــرد و عملیاتــی گــردد ،درنهایــت میتوانــد موجبــات افزایــش ضری ـ 
میــان ســایر کشــورها را نیــز فراهــمآورد (معــزی ،1388 ،ص.)15 .
5ـ2ـ .2سیاست «توسعۀ بیمههای همگانی»
در ایــران حــول محــور رفــاه و تأمیــن اجتماعــی شــکل گرفــت و بهتدریــج درقوانیــن
سیاســت بیمــه 
بیمــه ،قانــون تأســیس بیمــۀ مرکــزی و قانــون ادارۀ امــور شــرکتهای بیمــه نیــز ظهــور و بــروز یافــت.
جمهــوری اســامی ایــران درابتــدا سیاســتهایی نظیــر اولویتبخشــی بــ ه حمایــت ا ز جانبــازان،
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ایثارگــران و بســیجیان در اســتفاده ا ز خدمــات درمانــی بیمههــای تأمیــن اجتماعــی را اتخــاذ کــرد
و اقداماتــی را نیــز د ر ایــن زمینــه انجــام داد .درســالهای بعــد ،سیاس ـتهایی ازقبیــل بیمــه کــردن
محصــوالت کشــاورزی و دامــی نیــز ایجــاد و عملیاتــی شــد .بهتدریــج فعالیتهــای بیمــهای در
بخشهــای همگانــی و مکمــل بیمههــای تأمیــن اجتماعــی د ر ردیــف سیاســتهای بیمــهای کشــور
قــرارگرفــت .ســپس سیاســت اســتقرار بیمــۀ ســامت بـا محوریــت پزشــکی خانــواده و ازکارافتادگــی و
بازنشســتگی نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت .در ایـن میــان ،اتخــاذ سیاسـت اجبــاری کــردن بیمههــای
اتومبیــل کــه البتــه بخــش زیــادی از درآمــد حاصــل ا ز آن ه ـ ر ســاله وارد بودجــۀ کشــور میگــردد،
نیــز دردســتور کار قــرارگرفــت .امــا مهمتریــن سیاســت جمهــوری اســامی درایــن زمینــه سیاســت
خصوصیســازی ایــنصنعــت بــودهاســت کــه متعاقــب آن ،بســیاری ازامــور بیمــهای کشــور بــا
کنارهگیــری دولــت از تصدیگــری صنعــت بیمــه بــهبخــش خصوصــی واگــذارشــد .درحــال حاضــر،
بهجــز بخــش ابرســازمان بیمــۀ تأمیــن اجتماعــی ،بیمــۀ ســامت و شــرکت بیمــۀ ایــران ،ســایر
شــرکتهای بیمــه کــه د ر تأمیــن مصــارف بیمههــای بازرگانــی ضــروری مــردم جامعــه فعالیــت
دارنــد ،د ر اختیــار بخــش خصوصــی نهــاده شــدهو البتــه تمامــی ســازمانها و شــرکتهای بیمــه
تحــت نظــارت و مدیریــت بیمــۀ مرکــزی ایــران کــه نهــادی کامــ ً
ا دولتــی اســت ،قــرا ر دارنــد و
سیاســت کلــی «بیمــه بــرای همــه» و «بیمــۀ همگانــی» و تأمیــن رفــاه بیمـهای عمــوم افــراد جامعــه
را دنبــال میکننــد.
5ـ2ـ .3منابع قانونی بیمه درایران
نخســتین منبــع حقــوق بیمــه درایــران قوانیــن مدون اســت .براســاس فصــل  3ازاصــل  ،29برخورداری
ازتأمیــن اجتماعــی ا ز نظــر بازنشســتگی ،بیــکاری ،پیــری ،ازکارافتادگــی ،بیسرپرســتی ،درراهماندگــی،
حــوادث و ســوانح ،نیــاز بــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی و مراقبتهــای پزشــکی بهصــورت بیمــه
و غیــره ،حقــی اســت همگانــی .دولــت موظــفاســت طبــق قوانیــن از محــل درآمدهــای عمومــی و
درآمدهــای حاصــل از مشــارکت مــردم ،خدمــات و حمایتهــای مالــی نامبــرده را بــرای یکیــک افــراد
کشــور تأمیــن کنــد .از ســوی دیگــر ،مــادۀ  85نیــز بـ ه ایــن مســئله پرداختـ ه کــه آرامــش ،شــادمانی
و امیــد ب ـ ه آینــدهای بهتــر ،خودســازی معنــوی و توانافزایــی اجتماعــی ،برخــورداری از زندگــی امــن
و آرام ،داشــتن فرصــت و امــکان بــرای همراهــی بیشــتر بــا خانــواده ،تفریــح ،ورزش و گردشــگری
حــق ه ـر شــهروند اســت .حــق همــۀ شــهروندان اســت کــه از رفــاه عمومــی و تأمیــن اجتماعــی و
درصــورت بیــکاری ناخواســته ،ازحقــوق بیمــۀ بیــکاری بهرهمنــد شــوند .ازســوی دیگــر اشــاره شــده
اســت کــه دولــت ا ز حقــوق بیمهشــدگان حمایــت میکنــد و ایــن حمایــت شــامل تضمیــن فضــای
ت بیمهگــران و نهادهــای بیم ـهای ،تنظیــم روابــط بیمهگــر و بیمهگــذار و
رقابتــی ،نظــارت ب ـر فعالی ـ 
بهبــود ســا ِزکارهای رســیدگی ب ـه دادخواهــی بیمهشــدگان و ســایر ذینفعــان اســت (قانــون اساســی
جمهــوری اســامی ایــران) .قانــون بیمــۀ مصــوب  1316کــه بــهتقلیــد ازقانــون بیمــۀ فرانســه تدویــن
شــد و در  36مــاده بهتصویــب رســید ،از عقــد بیمــه و انــواع آن و اصــول حاکــم بـر قراردادهــای بیمــه
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ســخن گفتــهاســت .قانــون مســئولیت مدنــی مصــوب  1339نیــز کــه بــهتقلیــد از قانــون مســئولیت
مدنــی فرانســه تصویــبشــد ،د ر نــوع خــود ،قانونــی مــدون و مترقــی اســت .قانــون بیمــۀ اجبــاری
مســئولیت مدنــی شــخص ثالــث دارنــدگان وســائط نقلیــۀ مصــوب  1347نیــز از دیگــر منابــع قانونــی
بیمـ�ه درایـ�ران اسـ�ت کـ�هاصالحاتـ�ی نیـ�ز در آن صـ�ورت گرفتـ�ه اسـ�ت (معــزی ،1388 ،ص.)13 .
5ـ2ـ .4استراتژیهای توسعهمحور
د ر برنامــۀ اول توســعۀ جمهــوری اســامی ایــران ،خدمــات بیمـهای ،درمانــی و ســایر خدمــات اجتماعــی
عمدتــاً برعهــدۀ دولــت بــوده کــه د ر ســالهای پیــشاز آن بهدلیــل مشــکالت ناشــی ازجنــگ،
بوروکراســی و ضعــف نظــام مدیریــت ،کارایــی و بهــرهوری بســیار ضعیفــی داشــتهاســت .بیمههــای
اجتماعــی بــااولویــت روســتاییان ،عشــایر و گروههــای آســیبپذیر و بیمــۀ کاالهــای صادراتــی و
محصــوالت کشــاورزی بــاشــرایط آســان درمقابــل خطــرات احتمالــی دردســتور کار قــرارگرفــت
(برنامــۀ اول توســعه .)1368 ،د ر برنامــۀ دوم توســعه ،گســترش و بهبــود نظــام تأمیــن اجتماعــی
از محــل بودجــۀ عمومــی بهمنظــور پرداخــت مســتمری بــهقشــرهای نیازمنــد و قــراردادن همــۀ
قشــرهای مــردم تحــت پوشــش بیمــۀ خدمــات درمانــی ،تأمیــن بهداشــت عمومــی ،گســترش بیمــۀ
همگانــی ب ـا اولویــت ایثارگــران و بســیجیان مدنظــر قــرار گرفــت و دولــت موظــف شــد مابهالتفــاوت
هزینــۀ درمــان بیمهشــوندگان را بهعنــوان ســرانۀ دولــت درطــول برنامــه ،دراختیــار ســازمانهای
ذیربــط قــرار دهــد .بهعــاوه درزمینــۀ بیمــه کــردن محصــوالت کشــاورزی و دامــی نیــز تدابیــری
اتخـ�اذ و اعتباراتـ�ی تعییـ�ن گردیـ�د (برنامــۀ دوم توســعه .)1374 ،د ر برنامــۀ ســوم توســعه ،بیشــتر بــه
مســئلۀ بیمــه و تأمیــن اجتماعــی اهمیــت داده شــد و خدمــات بیمــۀ همگانــی و مکمــل مــورد توجــه
قــرارگرفــت و ازســوی دیگــر بــه تمــام شــرکتهای بیمـهای تجــاری اجــازه داده شــد کــه بــارعایــت
قوانیــن و مقــررات مربوطــه ،خدمــات بیم ـهای همگانــی و مکمــل تأمیــن اجتماعــی را ارائــه دهنــد.
دولــت مکلــفشــد آییننامههــا و ضوابــط مالــی ،اداری ،اســتخدامی و انضباطــی خــاص صنعــت بیمــه
را درچارچــوب اساســنامههای خــاص آنهــا درجهــت توســعه و بهبــود کیفیــت خدمــات و رقابتــی
کــردن فعالیــت صنعــت بیمــه ،بــاپیشــنهاد مشــترک ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور و
مجمــع عمومــی شــرکتهای بیمــه و بیمــۀ مرکــزی ایــران،تصویــب و اجــرا کنــد .همچنیــن بهمنظــور
کمــی فعالیتهــای بیم ـهای ،مقــررات اســتفاده از تســهیالت بیمههــای
کمــک بــه گســترش کیفــی و ّ
حمایتــی را پیشبینــی و اجــرا کــرد و شــرایط الزم را بــرای بیمــه شــدن  50درصــد محصــوالت
کشــاورزی ،دامــداری ،صنایعدســتی و شــیالت ،ابنیــۀ عمومــی ،تأسیســات شــهری و روســتایی ،و
سـ�اختمانهای مسـ�کونی ،تجـ�اری و صنعتـ�ی فراهـ�م گردانـ�د (برنامــۀ ســوم توســعه .)1379 ،برنامــۀ
چهــارم توســعه تأکیــد خــود را ب ـ ر اســتقرار بیمــۀ ســامت بــامحوریــت پزشــکی خانــواده ،پوشــش
کامــل  100درصــد جمعیتــی ا ز بیمــۀ همگانــی پایــۀ خدمــات درمانــی و گســترش حمایتهــای
تأمیــن اجتماعــی قــرار داد و تمــام اتبــاع خارجــی مقیــم کشــور نیــز موظــف بـه دارابــودن بیمهنامــه
بــرای پوشــش حــوادث و بیماریهــای احتمالــی درمــدت اقامــت د ر ایــران شــدند (برنامــۀ چهــارم
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توســعه .)1384 ،در برنامــۀ پنجــم توســعه ،بــاتغییــر نــام شــورای عالــی بیمــۀ خدمــات درمانــی بــه
شــورای عالــی بیمــۀ ســامت کشــور ،اساســنامۀ ســازمان بیمــۀ ســامت ایــران ،ترکیــب اعضــا ،وظایــف،
اختیــارات و مســئولیتهای ایــن شــورا و دبیرخانــۀ آن بــ ه پیشــنهاد معاونــت و بــا تأییــد هیئــت
وزیــران ب ـه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید .بهعــاوه بنــا شــد کــه وزارت رفــاه و تأمیــن
اجتماعــی بــاهمــکاری ســازمانها و مراکــز خدمــات درمانــی و بیمــهای ،حداکثــر ظــرف دو ســال
اول برنامــه ،خدمــات بیمــۀ ســامت را بهصــورت یکپارچــه و مبتنــی بـر فنــاوری اطالعــات درتعامــل
بــاســامانۀ پرونــدۀ الکترونیــک ســامت ایرانیــان ســاماندهی نمایــد .بیمــۀ شــخص ثالــث بــرای
راننــده و سرنشــین نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت .ازطرفــی مشــارکت شــرکتهای بیمــۀ خارجــی بــا
شــرکتهای بیمــۀ تجــاری داخلــی و ایجــاد شــرکتهای بیمــۀ مشــترک بازرگانــی د ر ایــران ،جــذب
ســرمایۀ خارجــی توســط شــرکتهای بیمــۀ داخلــی و نیــز تأســیس شــعب و نمایندگــی شــرکتهای
بیمــۀ بازرگانــی خارجــی ب ـا رعایــت سیاس ـتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی و قوانیــن مربوطــه
مجــاز گردیــد (برنامــۀ پنجــم توســعه .)1390 ،درنهایــت دربرنامــۀ ششــم توســعه ،افزایــش ضریــب
نفــوذ بیمههــای بازرگانــی تــا 70درصــد و گســترش رشــتههای بیمـهای دربخــش تولیــدی و تجــاری
ن برنامــه ،درراســتای افزایــش نقــش صنعــت
اقتصــاد ملــی دردســتور کار قــرار گرفــت .براســاس ای ـ 
بیمــه درنظــام تأمیــن مالــی و اقتصــادی ،بیمــۀ مرکــزی موظــف گردیــد ا ز طریــق شــرکتهای بیمــه،
نســبت بــهارتقــای نقــش اقتصــادی بیمــه درتأمیــن رفــاه و امنیــت مــردم و افزایــش ضریــب نفــوذ
ن برنامــه بایــد ازطریــق عرضــۀ
بیمــۀ کشــور تــا متوســط جهانــی ،اقدامــات الزم را انجــام دهــد کــه ایـ 
ســهام دربــازار ســرمایه و ســازمان خصوصیســازی بــ ه بخــش غیردولتــی واگــذار گــردد (برنامــۀ
ششــم توســعه.)1396 ،
5ـ2ـ .5اهداف کالن پایدار و عدالتمحور
صنعــت بیمــۀ ایــران در افــق  ،1404صنعتــی اســت اقتصــادی ،عدالتمحــور ،پایــدار ،ســالم ،قابــل
اعتمــاد ،برخــوردار ازاخــاق حرفـهای و عجینشــده بــاجامعــه کــه اطمینــان را بــرای رونــد طبیعــی
زندگــی آحــاد مــردم ایــران و چرخــۀ فعالیتهــای اقتصــادی کشــور ،بهشــیوۀ آســان ،ســریع،
مشــتریمدار و بــا کمتریــن هزینــه و بهشــکلی همهجانبــه تأمیــنکــرده اســت و ضمــن تعامــل
ســازنده و مؤثــر درســطح بینالملــل ،بایــد درجایــگاه اول صنعــت بیمــه بیــن بیمهگــران منطقــۀ
آســیای جنــوب غربــی قــرا ر گیــرد .بهمنظــور دســتیابی بــهایــن چشــمانداز ،اهــداف کالن صنعــت
بیمــه بــهشــرح زیــر اســت:
 .1تحقــق شــرایط تجــاری و رقابتــی بــرای صنعــت بیمــۀ کشــور بــاســایر کشــورها و بهرهبــرداری
مناســب صنعــت بیمــه ازظرفیتهــای اقتصــادی کشــور؛
 .2بهرهمنــدی دهکهــای پاییــن درآمــدی ا ز خدمــات بیمــهای و تعــادل درپوشــش بیمــهای
مناطــق مختلــف کشــور و ارتقــای اعتمــاد عمومــی نســبت بــهصنعــت بیمــۀ کشــور؛
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 .3تقویــت جایــگاه صنعــت بیمــه درحفــظ ســرمایههای ملــی و نیــز عرضــۀ خدمــات همهجانبــۀ
بیمــهای بــه خانوارهــا ،بنگاههــای اقتصــادی و مشــتریان خارجــی بهصــورت آســان ،ســریع،
مشــتریمدار و ارزان؛
 .4ارتقای نظارت د ر صنعت بیمۀ کشور با تقویت نظارت بیمۀ مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
بــرایــناســاس ،درســند چشـمانداز  1404ایــران ،مأموریــت صنعــت بیمــۀ کشــور ،تولیــد و عرضــۀ
اطمینــان بــرای چرخــۀ فعالیتهــای اقتصــادی دربخشهــای کشــاورزی ،صنعتــی و خدماتــی کشــور و
جریــان زندگــی آحــاد مــردم ،بــاحداکثــر کیفیــت و قیمــت مناســب و بهصورتــی همهجانبــه ،بســنده
و پایــدار اســت (ســند چشـمانداز جمهــوری اســامی ایــران.)1382 ،
5ـ .3مؤلفههــای اجرایــی :ضعــف دانــش فــروش خدمــات ،ناکارآمــدی اعتبــارات مالــی و
فقــدان فناوریهــای نوآورانــه

5ـ3ـ .1منابع انسانی صنعت بيمه در ايران

د ر صنعــت بیمــه ،ســرمایۀ انســانی اهمیــت ویــژهای دارد و عامــل موفقیــت یــا شکســت سیاسـتهای
بیمــه در محیــط رقابتــی محســوب میگــردد .خریدوفــروش دانــش درحــوزۀ خدمــات درمقایســه
بــا خریدوفــروش دانــش و فنــاوری درحوزههــای تولیــدی بســیار مشــکلتر بــوده و فقــط در
ســایۀ توجــه بــهاصــول و فنــون مدیریــت دانــش اســت کــه سیاس ـتهای بیم ـهایکشــور درقالــب
ش دهنــد .دردنیــای امــروز ،درمــوازات
شــرکتهای بیمــه میتواننــد درصــد موفقیــت خــود را افزای ـ 
تحــوالت گســترده دربســتر زندگــی اجتماعــی ،تفکــر سیســتمی نیــز دچــار تغییــرات زیــادی شــده
و عواملــی همچــون تکیــه بــ ر نتایــج بلندمــدت و اســتفاده ازسیســتمهای مدیریــت مشــارکتی کــه
اغلــب مرتبــط بــاســرمایۀ انســانی اســت ،نقــش بســیار مهمــی د ر تــداوم و بقــای ســازمانها خواهــد
داشــت .درراســتای اجــرای سیاســتهای بیمــهای نیــز ،بــاتکیــه بــر نوآوریهــای نیــروی انســانی
میتــوان ب ـا طراحــی محصــوالت و خدمــات نویــن بیم ـهای ،امــکان موفقیــت بیشــتر را فراهــمآورد.
ا ز ســوی دیگــر در فضــای رقابتــی نظــام صنعــت بیمــۀ کشــور ،چنانچــه ازخالقیــت نیــروی انســانی
اســتفاده نشــود ،دربلندمــدت موجــب ناکامــی ایــن صنعــت و ضعــف هرچــه بیشــتر ضریــب نفــوذ آن
خواهــد شــد (اصغــری و پیل ـهوری ،1396 ،ص.)29 .
ارکان اصلی نیروی انسانی صنعت بیمه درایران عبارتاند از:
 .1ارکان تصمیمگیرنده یا شورای عالی بیمه؛
 .2ارکان اجراکننــده یــا شــرکتهای بیمــه ،شــامل مؤسســات بیمــه ،نماینــدگان بیمــه و دالالن
رســمی بیمــه؛
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 .3ارکان نظارتکننده ،یعنی بیمۀ مرکزی ایران.
بهطــور کلــی س ـ ه عامــل تحصیــات ،دســتمزد پرداختــی و عمــر ســازمان ب ـ ر بهــرهوری نیــروی
انســانی تأثیــر مثبــت میگــذارد .کمبــود نیــروی انســانی خبــره و باســواد درزمینــۀ ضرورتهــای
بــازار بیمــه را میتــوان ازجملــه چالشهــای اساســی فــراروی صنعــت بیمــۀ ایــران برشــمرد .بهعبارتــی
بهعلــت وجــود ســاختار دولتــی و محدودیتهــای موجــود در تحصیــات تکمیلــی ،ازجملــه فقــدان
رشــتههای مهــم بیمـهای دردانشــگاههای کشــور ،ممنوعیتهــای اعــزام نیــرو بــهخــارج بــرای ادامــۀ
تحصیــل در ایــن رشــتهها و نیــز ضعــف ارتبــاط میــان دانــش بیمــه بــا نیازهــای حقیقــی بــازار بیمــه،
مقولــۀ نیــروی انســانی د ر صنعــت بیمــۀ ایــران همــواره بــا چالشهــای گســتردهای مواجــه بــوده اســت.

شکل  .3ساختار سازمانی بخشهایی از صنعت بیمۀ کشور

5ـ3ـ .2بودجه؛ کسری اعتبارات بودجهاي

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

صنعــت بیمــه درجایــگاه نهــاد مالــی و اعتبــاری ،بایــد ازنظامــی بودجهمنــد و مطلــوب برخــوردار
باشــد .ایــن صنعــت بهدلیــل اینکــه نهــاد ارائهکننــدۀکاال یــا محصــول کامـ ً
ا نامحســوس اســت ،بــرای
فــروش چنیــن خدماتــی ،یــک برنامهریــزی جامــع مالــی را میطلبــد کــه درآن ،همــۀ هزینههــا و
درآمدهــا بــرآورد شــود تــا هرچــه بیشــتر و بهتــر قــادر بــه تعییــن و تضمیــن تعهــدات خــود باشــد.
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در ایــران ،ســهم چندانــی از بودجــۀ ســالیانه دربرنامههــای بودجــه بــهصنعــت بیمــه اختصــاص
داده نمیشــود و برعکــس ،درصــد باالیــی از حــق بیمههــای حاصــل ازصــدور بیمهنامههایــی
ازقبیــل بیمــۀ شــخص ثالــث و حتــی حــقبیمههــای دریافتــی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی،
عایــد ذخیــرۀ بودجــۀ کشــور میگــردد (الیحــۀ بودجــۀ  98جمهــوری اســامی ایــران .)1397 ،در
اســفند  ،1398دربنــ ِد الــف ازتبصــرۀ  10الیحــۀ بودجــۀ ســال  ،99شــرکتهای بیمــهای مکلــف
بــهپرداخــت 3هــزار میلیــارد ریــال ازحــق بیمــۀ ثالــث دریافتــی بهصــورت هفتگــی بــهدرآمــد
عمومــی خزان ـهداری کل کشــور شــدند .بهعنــوان نمون ـهای ازتخصیــص ســهم بودجــه ب ـه صنعــت
بیمــه نیــز ،دربنــ ِد ز تبصــرۀ  5الیحــۀ بودجــۀ  99اشــاره شــده اســت کــه جهــت پوشــشهای
بیمــهای و همچنیــن بهادارســازی ریســکهای بیمــهای ،بــهبیمــۀ مرکــزی جمهــوری اســامی
ایــران و مؤسســات بیمــۀ بازرگانــی تــا ســقف 1هــزار میلیــارد ریــال دربــازار ســرمایه نســبت بــه
انتشــار اوراق بهــادار بیمــهای درچارچــوب قوانیــن و مقــررات ،بــهشــرط تضمیــن و بازپرداخــت
اصـ�ل و سـ�ود خـ�ود ،اجـ�ازۀ فعالیـ�ت داده شـ�د (الیحــۀ بودجــۀ  99جمهــوری اســامی ایــران.)1398 ،
براســاس مــوارد ذکرشــده بهدرســتی قابــل اســتناد اســت کــه ســهم اندکــی از بودجــۀ ســالیانۀ
کشــور دربرنامههــای  1398و  1399بــرای ابرســازمانی همچــون بیمــۀ تأمیــن اجتماعــی و یــا
ســازمانهایی نظیــر بیمــۀ همگانــی ســامت و بیمههــای مکمــل درمانــی درنظــر گرفتــهشــد؛
بهطــوریکــه عمــ ً
ا ســازمانی نظیــر تأمیــن اجتماعــی همــواره بــا کمبــود منابــع مالــی مواجــه
بــوده و بــرای جبــران ایــن کســری و حتــی بــرای بازپرداخــت بدهیهــای خــود بــهدولــت ،ناگزیــر
از دریافــت وامهایــی بــابهرههــای بــاال از نظــام بانکــی و پولــی کشــور بــودهاســت .بهطــور کلــی
افزایــش یــا کاهــش کلــی بودجــه بــرای ســازمانهای حمایتــی ،ازجملــه نهــاد بیمــه ،نشــاندهندۀ
میــزان اهمیــت و اعتباربخشــی دولــت بــهآنهــا خواهــد بــود.
5ـ3ـ .3فناوری و گذار بهبهینهسازی
فنــاوری اطالعــات محــور توســعۀ جوامــع و ســازمانهای امــروزی درسراســر جهــان اســت .لــذا
صنعــت بیمــه نیــز ازضــرورت طراحــی مــدل مناســبی ازآن بینیــاز نخواهــد بــود .امــروزه فنــاوری
اطالعــات و توســعۀ فنــاوری امــکان کارآمــدی ســازمانهای متعــدد و تحوالتــی عمیــق را درامــور
اداری و ســامانههای اطالعاتــی کشــورها فراهــم کــرده اســت .ســرعت تولیــد محصــوالت جدیــد
بیمــهای قــادر نیســت پاســخگوی نیازهــای موجــود و درحــال توســعۀ بــازار باشــد و جهــت
اســتفادۀ کارآمــد و بهینــه از چنیــن فرصتهایــی ،چابکــی و ســرعت عمــل همــان چیــزی اســت
کــه بیمهگــران امــروز بــهآن نیــاز دارنــد .بهعبارتــی زمانبــر بــودن یکــی از عوامــل برهمزننــدۀ
اثربخشــی محصــوالت جدیــد و یــا ارتقــای آنهاســت .از ایــنرو ایجــاد و توســعۀ زیرســاختهای
الزم جهــت بهرهبــرداری از فناوریهــای نویــن ،ازجملــه بيمههــاي الكترونيــك ،هــوش مصنوعــي،
بالكچيــن ،ارزهــاي رمزنگاريشــده ،الگوريتمهــا ،كالندادههــا ،قراردادهــاي هوشــمند،
تلهماتيــك ،رباتهــاي مشــاور و رگتــك ،میتوانــد راهگشــای بســیاری از مؤلفههــا ازجملــه

234

روحاله اسالمی و همکار .تحليل سيستمي چرخۀ سیاستگذاری عمومي بیمه در ایران.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

بهار  .1401دورۀ  .10شمارۀ 1

صنعــت بیمــه باشــد (ســايت الفباخبــر .)1397 ،بااینکــه صنعــت بیمــه درایــران بهتازگــی و طــی
چنــد ســال اخیــر شــاهد تحوالتــی ازقبیــل ظهــور اینشــورتکها و کانالهــای جدیــد فــروش و
ارتقــای سیســتم عرضــۀ خدمــات بیمــهای بــوده و بیمهگــران درحــال کســب آمادگیهــای الزم
بــرای پذیــرش و انطبــاق بــاچنیــن تحوالتــی درنظــام بیمــهای کشــور هســتند ،ایــران در ایــن
زمینــه عقبتــر از رقبــای خارجــی خــود اســت و در ارائــۀ خدمــات تکنولوژیــک نوآورانــه درحــوزۀ
بیمــه ،نســبت بــهســایر حوزههــا ،رشــد چشــمگیری نداشــته اســت .سیاســتگذاران و متولیــان
بیمــه درکشــور بایــد رویکردهــا و برنامههــای ضــروری درایــن زمینــه را اتخــاذ کننــد تــا ورود و
تــداوم حضــور فناوریهــای جدیــد در بــازار بیمــه ،رونــد بهینهســازی فرایندهــای صنعــت بیمــۀ
کشـ�ور را توسـ�عه بخشـ�د (شــیداییان ،1398 ،ص .)6 .در مقالــۀ «بررســی تأثیــر فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات بــر ضریــب نفــوذ بیمــه» شــاخصهای ش ـشگانهای کــه در نمــودار زیــر آمــده ،تحلیــل
شــده اســت (نظــر و صابــری ،1398 ،صــص363 .ـ.)366

شکل  .4برخی مؤلفههای فناوری اطالعات و ارتباطات در زمینۀ افزایش ضریب نفوذ بیمه
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5ـ .4بروندادها :ضعف بازارهای بالفعل بیمه درایران
نتایــج بررســی فعالیــت صنعــت بیمــه در ایــران تــا ســال  1399تــاحــدودی بیانگــر رونــد روبــه
توســعۀ ایــن صنعــت درکشــور اســت .درحــال حاضــر ،صنعــت بیمــۀ کشــور متشــکل ازیــک نهــاد
حاکمیتــی تح ـت عنــوان بيمــۀ مركــزي و حــدود  30شــرکت بیمــۀ تجــاری و تقریب ـاً  900شــعبه
درسراســر کشــور اســت و بیمــۀ مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران نقــش نهــاد حاکمیتــی بــازار
بیمــۀ کشــور را ایفــا میکنــد .همچنیــن ســازمان بیمــۀ تأمیــن اجتماعــی کشــور درجایــگاه نهــاد
پای ـهای دراقتصــاد کشــور ،درحــال فعالیــت و ایجــاد رفــاه و امنیــت بیم ـهای مــردم اســت .توســعۀ
بــازار بیمــه بــاافزایــش تعــداد شــرکتها و ازدیــاد نماینــدگان بیمــه ،رشــد تعــداد کارگــزاران بیمــه
و تشــکیل ارزیابــان خســارات بیمــهای را میتــوان از مهمتریــن دســتاوردهای صنعــت بیمــه طــی
ســالهای فعالیــت دولتهــای نهــم ،دهــم ،یازدهــم و دوازدهــم بهشــمار آورد .همچنیــن اقداماتــی
ازقبیــل طراحــی و اســتقرار ســامانۀ یکپارچــۀ نظــارت و هدایــت الکترونیــک بیمــه بهمنظــور نظــارت
آنالیــن و هوشــمند بــرفعالیــت مؤسســات بیمــه و افزایــش حداقــل ســرمایۀ شــرکتهای بیمــه
انجــام شــده اســت .بیمــۀ مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران دردولتهــای اخیــر بــاهمــت مدیــران
و کارشناســان صنعــت بیمــه ،ب ـا اتخــاذ راهبردهــای کارشناســانه و رویکــرد فرهنگــی ،تــاش کــرده
اســت تــا فاصلــۀ عمیــق ضریــب نفــوذ بیمــه در ایــران را بــاکشــورهای توســعهیافته کمتــر کنــد
و افزایــش ســطح رفــاه عمومــی را توســعه و تعمیــم بخشــد (کریمــی ،1392 ،ص .)201 .در ابتــدای
دولــت دوازدهــم ،درپــی اجــرای طــرح بیمــۀ همگانــی ســامت97 ، درصــد جمعیــت کل کشــور
تحــت پوشــش بیمــۀ ســامت قــرار گرفتنــد .همچنیــن جمعیتــی بالــغ بــر 41میلیــون نفــر در
بخــش درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی تحــت پوشــش قــرار گرفتنــد .همچنیــن ایــدۀ تأســیس
صنــدوق بیمــۀ همگانــی حــوادث طبیعــی بــرای جبــران خســارات وارده بــهواحدهــای مســکونی بــر
اثــر حــوادث طبیعــی درســالهای اخیــر عملیاتــی گردیــد .طبــق گــزارش آمــاری عملکــرد صنعــت
بیمــه در یــازده مــاه اول ســال  ،1399دررشــتههای درمــان ،حــوادث رانندگــی و شــخص ثالــث،
حــدود 60/9میلیــون بیمهنامــه صــادر و نزدیــک بــه 31/8میلیــون فقــره خســارت پرداخــت شــده
اســت .براســاس گــزارش بیمــۀ مرکــزی ،کاهــش  3/5 ،90/4 ،6/4 ،56/8و  13/7درصــدی تعــداد
بیمهنامههــای صــادره ازرشــتههای بیمــۀ حــوادث ،باربــری ،درمــان ،مهندســی و پــول ،همــراه
بــا رشــد محــدود بیــن  3/4تــا  7درصــدی در ســایر رشــتههای بیمــه ،ازجملــه بدنــه ،اتومبیــل،
حــوادث راننــده ،زندگــی ،شــخص ثالــث ،کشــتی ،مســئولیت و آتشســوزی ،رویهمرفتــه موجــب
کاهــش 5/6درصــدی تعــداد بیمهنامــۀ صــادره دربــازار شــده اســت .بهطــورکلــی بــازار بالقــوه در
ایــران ازگســتردگی بســیاری برخــوردار اســت و بــازار بالفعــل آن فقــط بخــش کوچکــی را شــامل
میشــود .درحــال حاضــر ،در بیــن ســی شــرکت بیمــه درایــران ،فقــط «بیمــۀ ایــران» دولتــی
آن
اســت؛ بــهایــن معنــا کــه 100درصــد ســهام آن در اختیــار دولــت بــوده و ســود شــرکت نیــز از ِ
دولــت اســت .امــا شــرکتهای بیمــۀ دیگــر ســهام قابــل عرضــه در بــورس و فرابــورس دارنــد .لــذا
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مدیریــت آنهــا توســط جمــع ســهامداران انجــام میشــود .ازایــن شــرکتها بــه «شــرکتهای
بیمــۀ خصوصــی» یــاد میکنیــم .تمامــی شــرکتهای بیمــه درایــران تحــت نظــارت بیمــۀ مرکــزی
بــوده و براســاس آییننامههــا و دســتورالعملهای ایــن نهــاد حاکمیتــی مجــاز بــهفعالیتانــد
(فرقانــی ،1389 ،ص.)8 .
جدول  .1مهمترین صندوقهای بیمهای کشور

نام صندوق

جمعیت تحت پوشش

سازمان تأمین اجتماعی

بیمهشدۀ اصلی و تبعی  25.365.022نفر
مستمریبگیر اصلی و تبعی  3.866.654نفر
جمع کل 29.040.678

سازمان بیمۀ خدمات درمانی

 39.964.936نفر

سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح

 4.000.000نفر

کمیتۀ امداد امام خمینی(ره)

 1.650.000نفر
تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

5ـ .5ارزیابی :فقدان سیاستگذاری اثربخش و فاصله تا صنعت بیمۀ جهانی
امــروزه اقتصــاد صادراتمحــور ایــران وابســتگی شــدیدی بــه صنعــت بیمــه دارد .امــا هنــوز هــم
بیمهگــران ایرانــی ،بهدالیلــی ازقبیــل نداشــتن ســرمایه ،زیاندیــده بــودن برخــیشــرکتها،
نداشــتن توانگــری مالــی زیــاد ،بـهروز نبــودن و نداشــتن علــم و فنــاوری ،ازقــدرت الزم بــرای کمــک
ب ـه فضــای اقتصــادی ایــران برخــوردار نیســتند .صنعــت بیمــۀ ایــران همچنــان فاصلــۀ زیــادی بــا
صنعــت بیمــه درکشــورهای پیشــرفته دارد .مســئلۀ اصلــی پاییــن بــودن ضریــب نفــوذ صنعــت
بیمــۀ ایــران بهعقیــدۀ بســیاری ازکارشناســان ،بیاعتمــادی بــه ایــن صنعــت در میــان مــردم
اســت .بااینکــه فعالیــت صنعــت بیمــۀ کشــور از آغــاز ت ـا کنــون رونــدی روبــه جلــو داشــته ،ایــن
صنعــت هنــوز نتوانســته اســت رقیــب جــدی بــرای بیمهگــران خارجــی باشــد و در مواقــع بحــران
سیاســی و اقتصــادی ماننــد تحریــم ،بـه کمــک اقتصــاد ایــران بیایــد (احمـدزاده ،نورانــی و بهرامــی،
 ،1397ص .)34 .تحلیــل وضعیــت موجــود و بررســی چشـمانداز آتــی بیانگــر اوضــاع ضعیــف صنعــت
بیمــه و فقــدان رشــد و گســترش ایــن صنعــت متناســب بــاظرفیتهاســت .بهنظــر میرســد یــا
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محصــوالت بیم ـهای در مقایســه ب ـا رقبــا جــذاب نیســت ،یــا مــردم ریســک را نمیشناســند ،یــا بــه
صنعــت بیمــه اعتمــاد ندارنــد ،یــا بــراثــر رکــود اقتصــادی ،تقاضــای بیمــه و حتــی تهیــۀ بیمههــای
ضــروری ،بــه انتهــای فهرســت خریــد خانوادههــا انتقــالیافتــه و یــا حتــی دربســیاری از مــوارد،
ازســبد خریــد خانوارهــا خــارجشــده و نیازمنــد اقدامــات اصالحــی و نظارتــی در سیاس ـتگذاری
بیمــه اســت (همــان ،ص.)36 .
صنعــت بیمــۀ ایــران پ ـس از انقــاب ،دولتــی شــد و از ســال  1380بــهبعــد ،بهدلیــل احســاس
ضــرورت خصوصیســازی جهــت رفــع نقایــص بــازار ،تعــدادی شــرکت بیمــۀ خصوصــی مجــوز ورود
بــه بــازار بیمــۀ کشــور را دریافــت کردنــد .اززمــان ورود شــرکتهای بیمــۀ خصوصــی بــه بــازار
بیمــه ،ســهم بــازار شــرکتهای دولتــی ب ـه مــرور زمــان کاهــش یافــت .ب ـا ورود ایــن شــرکتها ب ـه
بــازار بیمــۀ کشــور ،رقابــت بیــن شــرکتهای بیمــۀ خصوصــی و دولتــی شــدت یافــت .تنهــا عاملــی
کــه موجــبموفقیــت شــرکتهای بیمــۀ خصوصــی میشــود ،عرضــۀ خدمــات برتــر و باکیفیتتــر
اســت (حقیقــی ،مظلومــی و اکبــری ،1386 ،ص .)50 .واگــذاری  0 8درصــد از ســهام شــرکتهای
بیمــۀ دولتــی البــرز ،آســیا و دانــا بــهبخــش غیردولتــی ازطریــق صــدور مجوزهــای الزم بــرای
پذیــرش ســهشــرکت بیمــۀ دولتــی دربــورس اوراق بهــادار ،صنعــت بیمــۀ کشــور را بــهیکــی از
صنایــع پیشــرو درخصوصیســازی تبدیــل کــرد و تصویــب الیحــۀ مشــارکت بیمههــای خارجــی
بــا شــرکتهای بیمــۀ تجــاری داخلــی بــااولویــت بخــش غیردولتــی ،بــهایجــاد شــرکت بیمــۀ
مشــترک بازرگانــی درایــران ،جــذب ســرمایۀ خارجــی از ســوی شــرکتهای بیمــۀ داخلــی و نیــز
تأســیس و فعالیــت شــعب نمایندگــی شــرکتهای بیمــۀ بازرگانــی خارجــی کمــک شــایانی کــرد
(کریمــی ،1392 ،ص .)198 .باوجــود ایــن ،صنعــت بیمــه در ایــران ب ـا ســهم  9درصــد ازکل حــق
بیمههــای تولیــدی جهــان ،چهلوششــمین صنعــت بیمــۀ دنیــا بهشــمار مــیرود .ســرانۀ حــق
بیمــه در ایــران 50 دالر دربرابــر رقــم ســرانۀ جهــان کــه  08 6دالر اســت ،میباشــد و بــا دارا بــودن
رتبــۀ  ،76از کشــورهایی همچــون ترکیــه ،عربســتان ،کویــت ،قطــر و امــارات فاصلــه دارد5/44 .
درصــد بــازار بیمــۀ کشــور فقــط مربــوط بــهیــک رشــتۀ بیمـهای ،یعنــی بیمــۀ شــخص ثالــث ،اســت
کــه خریــد آن اجبــاری بــوده و  5/55درصــد باقــی بــه  15رشــتۀ بیم ـهای دیگــر مربــوط میشــود.
ضریــب نفــوذ بیمــه در ایــران 2/5درصــد و در جهــان  /6 7درصــد اســت و بااینکــه ضریــب نفــوذ
بیمــه درطــول ی ـک دهــۀ گذشــته ازحــدود  1/2بــه  2/38درســال  97و  2/5درســال  98و 99
رســیده و ازرشــدی ســالیانه درحــدود 8درصــد برخــوردار بــوده ،هنــوز هــم معــادل یکســوم
میانگیــن جهانــی اســت و بــه حرکتــی جهشــی و سیاسـتگذاری صحیــح و عملیاتــی درایــن حــوزه
نیــاز دارد .درزمینــۀ ضعــف ضریــب نفــوذ صنعــت بیمــۀ کشــور میتــوان بــه هماهنگــی کمرنــگ
بیــن مجموعــۀ عوامــل داخلــی اقتصــادُ ،کنــدی توســعۀ فرهنــگ بیمــه ،نامناســب بــودن نرخهــای
بیمــهای و کماعتقــادی بــهسیاســتگذاریهای اثربخــش اشــاره کــرد کــه نقــش مهمــی را در
ُکنــد بــودن رونــد توســعۀ ایــن ضریــب داشــتهاند (قلیپــور و حســنقلیپور ،1391 ،ص.)123 .
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جدول  .2مؤلفههای سیستم سیاستگذاری بیمه در ایران

ورودیها

شــرکتهای بیمــه و متولیــان صنعــت بیمــۀ کشــور ،نشــر ارزشهــا و آگاهیهــای بیم ـهای/
اســتقبال قشــرهای گوناگــون مــردم درمواقــع بحــران و بیمــاری /رســانههای گروهــی و
اجتماعــی /افــکار عمومــی ،ترســیم جایــگاه مطلــوب بیمــه /اصنــاف و مشــاغل مختلــف،
تقویــت بنیــۀ اقتصــادی کشــور بــاکاهــش بــارروانــی هزینههــای ناشــی ازحــوادث و بیمــاری
و ازکارافتادگــی

طراحی

فلســفۀ اســامی ـ رفاهــی تــوأم بــا ملیگرایــی و حمایــت ا ز آســیبدیدگان د ر زمــان حــوادث،
بیمــاری ،پیــری و ازکارافتادگــی /دکتریــن بیمــۀ همگانــی ب ـا محوریــت خدمــات درمانــی و
پزشــکی ،کشــاورزی ،ســوانح ،بیــکاری و بازنشســتگی ،عمــر و بیمههــای تکمیلــی /سیاســت
رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ،حمایــت از جانبــازان و ایثارگــران ،اســتقرار بیمــۀ ســامت و
بازنشســتگی ،سیاســت بیمــه بــرای همــه و بیمــۀ همگانــی ،سیاســت خصوصیســازی

اقدامات اجرایی

نيــروي انســاني :شــامل اركان تصميمگيرنــده يــا شــوراي عالــي بيمــه ،اركان اجراكننــده
يــا شــركتهاي بيمــه ،مؤسســات بيمــه ،نماينــدگان بيمــه و دالالن رســمي و اركان
نظارتكننــده يعنــي بيمــۀ مركــزي ايــران /بودجــه :نيــاز بــه برنامهريــزي جامــع مالــي و
تخصيــص ميــزان مناســبي از بودجــه بــراي اهــداف صنعــت بيمــه /فنــاوری :ضــرورت حضــور
فناوريهــاي نويــن دربــازار بيمــه جهــت ارتقــاي سيســتم عرضــۀ خدمــات بيمــهاي

برونداد

یــک نهــاد حاکمیتــی بــهنــام بيمــۀ مركــزي و حــدود 30شــرکت بیمــۀ تجــاری و تقریب ـاً
900 شــعبه درسراســر کشــور/قــرا ر گرفتــن شــرکتهای بیمــۀ خصوصــی و دولتــی تحــت
نظــارت بیمــۀ مرکــزی /تأســیس صندوقهــای بیمــهای /ازدیــادنماینــدگان بیمــه ،رشــد
کارگــزاران بیمــه و تشــکیل ارزیابــان خســارتهای بیمــهای /گســتردگی بــازار بالقــوه
و ضعــفبــازار بالفعــل صنعــت بیمــه درایــران /افزایــش تدریجــی ســهم شــرکتهای
خصوصــی و کاهــش ســهم دولــت درصنعــت بیمــه

ارزیابی

فاصلــۀ صنعــت بیمــۀ ایــران بــاکشــورهای پیشــرفته /ضعــف ضریــب نفــوذ صنعــت بیمــۀ
ایــران /ضعــف عملکــرد صنعــت بیمــۀ ایــران در مواقــع بحــران و تحریــم /کمبــود بودجــۀ
اختصاصــی در ایــران بــ ه صنعــت بیمــه /ضعــف فنــاوری و فقــدان بيمههــاي الكترونيــك،
هــوش مصنوعــي ،بالكچيــن ،الگوريتمهــا ،كالندادههــا و رباتهــاي مشــاور /ســطح
پاییــن بازارهــای بیمــه /بیاعتمــادی بــه صنعــت بیمــه /حــذف بیمــه ازفهرســت خریــد
خانوادههــای ایرانــی بهعلــت رکــود اقتصــادی /هماهنگــی کمرنــگ بیــن عوامــل داخلــی
اقتصــاد /کماعتقــادی بــ ه سیاســتگذاریهای اثربخــش

راهکارها

ارائــۀ محصــوالت جذابتــر /توســعۀ ســازمانی /تعرفهگــذاری /لــزوم خالقیــت و ن ـوآوری در
نیــروی انســانی /شــفافیت قوانیــن و ضمانــت اجــرای سیاس ـتها از طریــق حضــور حداقلــی
دولــت و افزایــش فعالیــت بخــش خصوصــی /سیاســتهای آزادســازی و ایجــاد فضــای
رقابتــی بــافعالیــت بخــش خصوصــی /حــذف ناکارآمــدی و فســاد و افزایــش کارایــی از
طریــق کمرنگســازی نقــش دولــت د ر صنعــت بیمــه و واگــذاری آن بــهبخــش خصوصــی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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 .6نتیجهگیری و راهكارها

صنعــت بیمــۀ کشــور ،بهعنــوان رکــن مهــمشــبکۀ مالــی ،در رشــد و شــکوفایی و رفــع کاســتیهای
بــازار نقــش برجســتهای ایفــا میکنــد .از ایــنرو سیاســتهای طراحیشــدهبایــد بهگونــهای باشــد
کــه میــزان دســتیابی بــهاهــداف بیمـهای را ازطریــق کاربســت ابزارهــای الزم بـ ه ســهولت و ســرعت
میســر کنــد .ایــن سیاســتها میتوانــد شــامل تعرفهگــذاری ،تعییــن اســتانداردها و حمایــت
از حقــوق مصرفکننــدگان و ســرمایهگذاران باشــد .سیاســتگذاریها بایــد امــکان پیشبینــی
انحرافــات احتمالــی در فعالیتهــای اصلــی صنعــت بیمــه را فراهــم کنــد .همچنیــن ارائــۀ محصــوالت
بیمــهای جدیدتــر و تخصصیتــر ،تشــدید رقابــت و نزدیــکشــدن حــق بیمههــا بــهنــرخ واقعــی و
آشــنایی بیشــتر جامعــه بــاصنعــت بیمــه میتوانــد بــهتحــت حمایــت قــرار گرفتــن ســرمایههای
بیشــتری درکشــور ا ز ســوی صنعــت بیمــه و رشــد ضریــب ایمنــی وافزایــش ضریــب نفــوذ صنعــت
بیمــۀ کشــور منتهــی گــردد .حرکــت ُکنــد توســعۀ بیمــه بــه عواملــی همچــون نبــو ِد بیمههــای
اجبــاری درحوزههــای اصلــی ،برتــری شــرکتهای دولتــی ،ضعــف نظــام نظارتــی و مقرراتــی ،قوانیــن
مالیاتــی نادرســت و عوامــل فرهنگــی بســتگی دارد .در ایــران ،تمامــی شــرکتهای بیمــۀ خصوصــی
نیــز درعمــل تحــت نظــارت بیمــۀ مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران ،بهعنــوان نهــاد ناظــر دولتــی و
حاکمیتــی ،قــرار دارنــد .دولــت بایــد بهانــدازه حضــور داشــته باشــد و بخــش خصوصــی فعــال باشــد.
همچنیــن دولــت قوانیــن محکــم و عادالنــهای وضــع کنــد و منافــع بیمهگــران و بیمهگــذاران را
درنظــر گیــرد .بنابرایــن درجهــت افزایــش نقــش ،مشــارکت و ضریــب نفــوذ صنعــت بیمــه بایــد حجــم
دخالــت دولــت دربــازار بیمــه کاهــش یابــد و بخــش خصوصــی بتوانــد بــا ســرمایهگذاری بیشــتر،
محصــوالت بیمـهای متناســب بـا شــرایط و نیــاز جامعــه در تمــام نقــاط کشــور عرضــه کنــد .درحــال
حاضــر درایــران ،فقــط بیمــۀ شــخص ثالــث تقریبــاً بهدرســتی اجــرا میشــود و آنهــم بهدلیــل
دخالــت نهادهایــی بیــرون ازصنعــت بیمــه ،ازجملــه قــوۀ قضاییــه ،اســت .بنابرایــن صنعــت بیمــه و
سیاسـتهای ویــژۀ آن در ایــران جــای کار بســیاری دارد و بــهزمــان زیــادی جهــت همــگام شــدن بــا
صنعــت بیمــۀ جهــان نیــازدارد .رونــد کاهــش ســهم دولــت دراقدامــات و ســرمایهگذاریهای مربــوط
بــهصنعــت بیمــه در ایــران ،نقــش ســازمانهای خصوصــی را حائــز اهمیــت کــرده اســت .درحقیقــت
صنعــت بیمــه بایــد بـه بخــش خصوصــی واگــذار و از حیطــۀ دخالــت دولــت خــارج شــود .سیاسـتهای
فعلــی دولــت بــرای پوشــشدهی و حمایتهــای بیمــهای ازقشــرهای جامعــه فاقــد کارایــی مــورد
انتظــار اســت .دولــت بــاواگــذاری ایــن صنعــت بـ ه بخــش خصوصــی ،خــود نقــش قانونگــذار و نهــاد
ناظــر را برعهــده دارد و بــهحــذف ناکارآمدیهــا و فســاد و افزایــش کارایــی و توســعۀ رفــاه و تأمیــن
بیم ـهای کشــور و درنهایــت توســعۀ ضریــب نفــوذ صنعــت بیمــۀ ایــران ســرعت میبخشــد .بدیهــی
اســت کــه کارایــی مفیــد و مؤثــر در ایــن زمینــه منــوط بــهشــناخت محدودیتهــای سیاسـتگذاری
مطرحشــده در وضعیــت فعلــی صنعــت بیمــۀ کشــور و لحــاظکــردن مزایــای ایــن صنعــت درسیســتم
ب نفــوذ جهانــی ،ازطریــق
ورودی ،طراحــی و اجــرای سیاسـتهای بیمـهای ،بــا درنظـ ر گرفتــن ضریـ 
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حضــور حداقلــی و نظارتگــر دولــت و واگــذاری صنعــت بیمــۀ کشــور بــهبخــش خصوصــی اســت.
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