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تحلیل ساختار تنظیم بازار بیمه در ایران و راهکارهای مدیریت آن
4

مهرنوش کیال ،1محمود باقری ،*،2محمد حسین زارعی ،3سید محمد هاشمی
 1دانشجوی دکتری ،گروه حقوق عمومی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
عهدهدارمکاتبات)
2دانشیار ،گروه حقوق ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران ( 
 3دانشیار ،گروه حقوق عمومی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 4استاد ،گروه حقوق عمومی و بینالملل ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت :شهریور ماه  ، 1398اصالحیه :آبان ماه  ،1398پذیرش :دی ماه 1398

چکیده :
بیمه نوعی خدمت است و مانند همه کاالها و خدمات دارای بازار است .بازار بیمه به دلیل ویژگی های خاصی که دارد دربردارنده سه رکن خریدار ،
فروشنده و تنظیم گر می باشد .تنظیم به منظور شناسایی موارد ی که بازار در آن با شکست مواجه می شود و نظارت به قصد کنترل کردن نارسایی های
ناشی از موارد مذکوراعمال می گردند .به همین جهت  ،هر دولتی با توجه به شرایط و امکاناتی که دارد روش ها و ابزارهایی را برای تنظیم و نظارت بر
بازار بیمه به کار می برد ،در ایران نیز پس از خصوصی سازی بازار بیمه  ،جهت تنظیم و نظارت در بازار بیمه از روش کنترل و دستور استفاده می گردد.
درا ین راستا تنظیم و نظارت کارا و مؤثر بر صنعت بیمه همراه با گسترش رقابت به منظور جلوگیری از انحرافات که میتواند ضربات جدی به صنعت وارد
کند ،یکی از چالشهای اساسی صنعت بیمه کشور است .مقاله حاضر با روش تحلیلی -توصیفی در پی پاسخ به این پرسش است که ساختار تنظیم و نظارت
در ایران چگونه است؟ دولت از چه روش و ابزاری برای این کار استفاده می نماید؟ و از نظر خبرگان این روش و ابزار دارای چه جایگاه از اهمیت و عملکرد
است؟ پس از جمع آوری اطالعات ساختار تنظیم و نظارت از منابع و متون علمی ،از  30نفر از خبرگان به روش تحلیل عملکرد – اهمیت جایگاه روش ها
و ابزار تنظیم و نظارت برای صنعت بیمه ایران بدست آمد .نتا یج نشان می دهد ابزارها و روش های آشکار سازی  ،نقدینگی  ،تهدید به تعقیب  ،اقدامات
پرداخت .و شکایت مشتریان دارای عملکرد باالیی هستند و باید مورد توجه قرار گیرند.
واژههای اصلی  :صنعت بیمه ،شکست بازار بیمه ،تنظیم و نظارت ،روش تنظیم گری ،ابزار تنظیم گری ،کارایی ابزار
خاص حقوقی ناظر بر یک الگوی خاص ادارة امور عمومی از طریق
مجموعه ای از روش ها و ابزارهای خاص می باشد همانند سایر بخشهای
اقتصادی" ،نظارت" بر صنعت بیمه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است
باتوجه به وجود امکان بالقوه برای این بازار و احتمال شکست این بازار،3
نظارت کارا و متناسب با عملکرد صنعت بیمه همواره در راستای تنظیم

-1مقدمه 

صنعت بیمه در جهان از اهمیت بسزایی برخوردار است و با رشد و
توسعه اقتصادی و بازارهای مالی نیز توسعه یافته است .صنعت بیمه
صنعتی است که شکوفایی آن در گرو تنظیم 1و نظارت 2می باشد ،
دلیل این امر نیز  ،اهمیت توان ایفای تعهدات بیمه گران و رابطۀ
نامتعادل بین بیمه گران و جمعیت بیمه شده است که قانون گزاران را
به سمت این سیاست سوق می دهد که الزم است این بخش به نحو

بازار بیمه جهت تقویت آن صورت می پذیرد.در واقع  ،صنعت بیمه در
کنار بانک ها و شرکت های سرمایه گذار ی رکن مهمی در نظام ما لی
هر کشوری محسوب می شوند  ،در ایران همگام با روند خصوصی سازی

شایسته تنظیم شود ]22 [.این تنظیم شامل مواردی چون؛ بایسته ها و
ساختار نهاد مقررات گذار  ،قوانین اعطای مجوز ،نظارت مداوم در روابط

و اجرای اصل  44در بخش های مختلف اقتصادی]15[ ،خصوصی سازی

بیمه گر  -بیمه شده می باشد  ". .تنظیم گری" به عنوان یک تأسیس

3

 Market Failure -کارآمدی بازارهای بیمه جاودانه ،همیشگی و مطلق نیست.بازارهای

بیمه همواره خوب عمل نمی کنند و به اصطالح اقتصاددانان در بسیاری از مواقع ،در

تخصیص بهینه منابع شکست میخورند. .هر عاملی که این تعادل و تناسب را به نفع یکی
از طرفین مبادله بر هم زند مزیت بازار رقابتی را از آن میگیرد و به اصطالح آنرا با
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و آزادسازی صنعت بیمه نیز همگام با برنامه تحول اقتصادی شروع شده

 -3بازار بیمه

است[ ]10با توجه به ماهیت اقتصاد کشور و تحوالت در صنعت بیمه ،
بویژه بیمه گذار و بیمه گر حفظ گردد ،بنابراین ضروری است که روش و
ابزار تنظیم گیری و نظارت در بازار بیمه ایران مورد بررسی قرار گیرد
.مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به سواالت زیر بوده است :ساختار
تنظیم و نظارت در ایران چگونه است؟ دولت از چه روش و ابزاری برای
این کار استفاده می نماید ؟ از نظر خبرگان این روش و ابزار دارای چه
جایگاه از عملکرد و اهمیت است؟

بیمه در معنای ناب و خالصخود به معنی یک کاالی اجتماعی است و در
بعضی موارد به عنوان یک کاالی عمومی محسوب می شود (به این معنا
که اثرات خارجی مطلوب بوجود می آورد) .
شرکتهای بیمه ،افراد و شرکتها را قادر میسازد تا از خودشان در برابر
نامالیمتها محافظت نمایند که در واقع در برابر خسارتهای شدیدی که
ممکن است در آینده ایجاد گردد ،یا در مقایسه با خسارتهایی که
موجب نگرانی و ترس میگردد ،متحمل هزینههای کمی میگردند.
هنگامی که موضوع بیمه را از نظر تاریخی بررسی مینماییم ،در می یابیم
که مراجعه به بیمه ،یک امر قدیمی و باستانی است،به عنوان مثال  ،یک
نوع از ریسک که در حوادث دریایی از آن استفاده میگردد به عنوان
1 Bottomyمعروف است وبیشتر از دو هزار سال پیش وجود داشته است

 -2پیشینه پژوهش

پیش از ورود به مقوله پیشینه پژوهش بایستی خاطر نشان شود که از
تنظیم بازار های بیمه در بحث بیمه و از جنبه بیمه ای بودن بسیار بحث
و بررسی شده است و از نظر حقوقی پزوهش های قلیلی در این خصوص
در ایران انجام شده است .
در حیطه اصل موضوع تنظیم گری(از جنبه حقوقی ) محمد راسخ و سید
مجتبی کرابی حسینی ( ) 1394و احسان خاندوزی ( ، ) 1390افسانه
شفیعی  ،سید شمس الدین حسینی ( ، ) 1386امیر صفری ( ) 1390به
بررسی انواع تنظیم گری و مداخله دولت در سازو کار حکومت توجه کرده
اند .آنها هدف از تنظیم بازار و اقتصاد –که مداخله حکومت به روش های
گوناگون به ویژه از رهگذر وضع و اجرای قانون و مقرره است – را ارتقای
سالمت و کارآمدی اقتصادی در صنایع و مشاغل گوناگون از یک سو و
نظارت وکمک به تصحیح معایب آنها می دانند و تئوری هایی در مورد
هدف ،نهاد و حقوق تنظیم گری را مورد بررسی قرار داده اند .
در حیطه بیمه نیز سید محمد آسوده ( ، ) 1376آیت کریمی () 1380
به موضوع تجدید ساختار مقررات برای بازارهای بیمه در حال توسعه
توجه نموده اند .زمینه های پر اهمیت وضع مقررات و تنظیم بازار بیمه در
سطح جهان ،دالیل دخالت دولت در بازار بیمه و شکست های آن نیز
بحث و بررسی گردیده است .همچنین برخی از مالحظاتی که می تواند
در مراحل آزاد سازی بازار های بیمه در کشورهای مختلف کاربرد داشته
باشد به همراه ساختارهای مقرراتی که می تواند توسعه بازار بیمه را
تسریع کند مورد اشاره قرار گرفته است .
در زمینه حقوق بیمه نیز محمود باقری و سعید رحمانی ( ) 1395موضوع
بیمه را از حیث انحصار و رقابت بررسی کرده اند .از این رو در این
پژوهش سعی نموده اند در حین تشریح مختصر بازار بیمه ،با تحلیل
عوامل مختلفی که بر رقابتی یا انحصاری بودن بازار بیمه تاثیر به سزایی
دارند ،به تحلیل و بررسی رقابت در این بازارپرداخته و در انتها
راهکارهایی برای بازار بیمه ایران بیان می نماید .
در حالی که مقاله حاضر به و بررسی در مورد راهکارهای تنظیم و نظارت
بر بازار بیمه می پردازد  ،که در مقاله های ذکر شده به این موضوع
توجهی نشده است .

[]29
از سوی دیگر ،عالو بر اهمیت خود بیمه ،تعریف بازار نیز در بحث حاضر
حایز اهمیت است.در واقع میتوان گفت که بازار جایی است که در آن
خریداران و فروشندگان معامله مینمایند  .2معموال یک بازار دربردارنده
دو طرف میباشد:خریدارو فروشنده .البته بازار بیمه 3در این مورد ویژگی
غیر متداول و نا معمولی دارد و دارای سه بازیگر عمده است :
-1فروشندگان که شامل شرکتهای بیمه ،نمایندگان آنها و کارگزاران
میشود  -2خریداران که تقریبا شامل هر فرد بزرگسالی که بیمه میخرد،
میگردد و -3تنظیم گران .تنظیم بر هر دو طیف خریداران و فروشندگان
بیمه اثر میگذارد شکل ذیل (شکل شماره یک) بازار بیمه را نشان
میدهد.

1

وثیقه گذاشتن کشتی و کرایه بار آن با هم برای تحصیل وام می باشد  .گروگذاشتن

کشتی عقد رهنی که صاحب کشتی در مقابل گروگذاردن کشتی دریافت می دارد و اگر
کشتی غرق شد حق هیچگونه مطالبه نداشته ولی در صورت بازگشت کشتی به سالمت،
پوشش را دریافت می دارد .عقد یادشده یکی از انواع اولیه بیمههای باربری بوده است

که اینك منسوخ گردیده .وامی تقریباً معادل ارزش کشتی بوده که مالك آن با بهرهای
بیشتر از وا مهای معمول اخذ و ضمناً کشتی خود را نزد وام دهنده وثیقه می گذارده
است]26[ .
2

تعریف بازار نیز در بحث حاضر حایز اهمیت است .آنچه به خریداران و فروشندگان

کاال یا خدمتی خاص امکان میدهد تا به منظور تسهیل مبادله با یکدیگر تعامل داشته
باشند ،بازار نامیده میشود[]6
3

میتوان گفت در کنار انتقال ریسك ،بیمه شکلی از تعاون است .اشخاصی که در معرض

خطر مشترکی قرار دارند با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه ،در جبران خساراتی که به
یك یا چند نفر از آنان وارد میآید ،مشارکت میکنند[]26
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شکل( : )1بازار بیمه

شکل ( :)2عرضه و تقاضا در بیمه

شکل فوق بیشتر از سه بازیگر را در بازار بیمه نشان میدهد و رقابت را در
بین کارگزاران و دالالن و بیمه گرانی که بیمه را را برای عام ارایه
میدهند ،منعکس می نماید  .شرکتهای بیمه برای حفظ بیمه شده
های موجود و افراد جدید  ،با همدیگر رقابت مینمایند به عالوه
نمایندگان نیز با همدیگر رقابت میکنند ،گاهی از اوقات رقابت برعلیه
بیمه گذار است و بعضا با بیمه گران برای کسب و کار تجارت میکنند.
نکته خاص شکل فوق در این هست که تنظیم از این بازار جدایی ناپذیر
هست]5[ .

در این شکل  ،هنگامی که قیمتها باال میرود ، ،مصرف کنندگانی که
دارای منفعت زیادی هستند ،بیمه کمتری میخرند ،تقاضا به عقب انحنا
پیدا میکند .،همان گونه که کوچکترین خرید بیمه ممکن است نتیجه
خریدهایی باشد که دارای کمیت پایینی است ،فرانشیز بیمه باالتر،
خطرات را پوشش میدهد .انحنایی که دارای مسیر کوتاه است ،نشان
میدهد که بیمه گران در زمانی که قیمت باال میرود ،بیمه بیشتری ارائه
میدهند  ،واقعیت این است که اگر هر هزینه دیگری به جز هزینه تعادل
و توازن p1به طور آزمایشی توسط مصرف کنندگان و تولید کنندگان،
امتحان گردد ،نیروهای فعال در آن وارد میگردد و قیمتهای باال و پایین
را دوباره تنظیم مینمایند .یک بازار رقابتی آزاد برای بیمه یا سایر کاالها
یه مثابه یک دستگاه غربالگری عمل میکند .مردمی که تمایل دارند و
قادر هستند بهای آنچه را که فروخته میشود ،میپردازند و شرکت ها ،با
کمترین هزینهای که آنرا تولید نموده اند ،بیمه را ارائه مینمایند.
اگر قیمت بازار توسط نیروهای عرضه و تقاضا تغییر کند  ،مدل
اقتصادی رفاه کامل کمتری را پیش بینی مینماید .به عنوان مثال اگر
یک امتیاز انحصاری وجود داشته باشد ،یا نتیجه انحصار توسط تبانی میان
عرضه کنندگان باشد ،قیمت باال میرود و کمیت مورد تقاضا کاهش
مییابد .این ارتباط به عنوان قیمت p2و کمیت q2در شکل فوق نشان
داده شده است  .اگر معامله انجام شود در قیمت p2مصرف کنندگان به
دو شکل صدمه خواهند دید:
اول:بعضی مصرف کنندگان بدون این که قیمت باالتری بپردازند ،کاال را
خریداری میکنند در واقع پرداخت قیمت باالتر رفاه مصرف کنندگان را
کاهش میدهد .دوم:بعضی از مصرف کنندگانی که کاالیی خریداری کرده
اند که به صورت آزادانهای قیمت گذاری شده است ،با قیمت باالتر خرید
نخواهند کرد زیرا که آنها نمیتوانستند کاال را با قیمت پایینتر بخرند،
صرف نظر کردن از مصرف ،منفعت را کاهش میدهد .ممکن است تنظیم
قیمت ساختگی موجب گردد که توانایی بازار حاکم ،از تعیین قیمتها به
طور ازادانه ،کاهش یابد  ،بنابراین همان گونه که توضیح داده شد ،رفاه
کامل پایین میآید .این نکته در شکل شماره دو به عنوان قیمت p3و
کیفیت q3نشان داده شده است .در اینجا تقاضا افزایش مییابد ولی
عرضه ،بویژه در بلند مدت ،کاهش مییابد بدلیل اینکه شرکتها نمیتوانند

-1-3اهمیتتنظیمدربازاربیمه 
مدت زمان زیادی از تبیین این اصل می گذرد که کارآمدترین توزیع
منابع کمیاب جامعه زمانی رخ خواهد داد که قیمتها در یک بازار کامال
رقابتی تعیین گردد ، .کارآمد به معنای این است که رفاه هیچ کس
نمیتواند افزایش پیدا کند بدون اینکه رفاه شخص دیگر کاهش یابد.1
متاسفانه ،ملزومات برای رقابت کامل ،در دنیای ما وجود ندارد .این
ملزومات شامل موارد ذیل میگردد:
خریداران مستقل ،که هر کدام بازار مشارکتی را در دست دارند.مصرف کنندگانی که به خوبی مطلع هستندمشابهت ،محصولی که بسیار مناسب هستآزادی واردات و صادرا تدر این دنیای کامال رقابتی ،هنگامی که تعادل و توازن قیمت حاکم گردد،
مصرف کنندگان و تولید کنندگان را راضی مینماید و موجب افزایش رفاه
میگردد .این نکته در قیمت p1نشان داده شده و کمیت q1در شکل
شماره دو به تصویر کشیده شده است.

1

 Ponzi Schemes-یك عملیات سرمایه گذاری کالهبردارانه است در این ترفند به

سرمایه گذاران سودهایی برگردانده می شود که از بهرههای متعارف به شیوهای غیر عادی
باالترند البته این سود از پول سرمایه گذاران بعدی تامین می شود و شرکت با فرد
دریافت کننده سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد نام این ترفند از
خود چارلز پانزی گرفته شده است 33 .
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اقتصادی و عامل اساسی رشد به شمار میرود ،بنابراین نباید متعجب
شویم که تمامی کشورهای جهان ،فعالیت های صنعت بیمه خود را

کاالها را با قیمت پایینتر عرضه نمایند .برای اینکه بحث روشنتر گردد،
فرض میکنیم که تنظیم ،قیمت را پایینتر از هزینههای تولید کنندگان
نگاه دارد ،اگر محصول به همان قیمت فروخته شود  ،موجب
ور شکستگی تولید کنندگان در بلند مدت میشوند .،در واقع اگر قیمتها
از قیمت بازار آزاد به مقدار کمی پایین تربیاید ،خریداران تالش مینمایند
که سرویسها یا سایر هزینهها را کم نمایند یا به نواحی پر سود برای
حفظ منفعت ،تغییر دهند.
بعضی از منتقدان صنعت بیمه ادعا میکنند ،جهت محروم نمودن صنعت
بیمه از سود بیشتری که از تبانی در نرخ گذاری ایجاد میگردد،
هزینههای بیمه بایستی توسط تنظیم ،پایین آورده شود ، .در واقع آنها
مدعی هستند که استفاده اکثر بیمهگران از سیاستهای استاندارد که
توسط سازمان نرخ گذاری ارائه میشود ،سبب تبانی میشود .سازمان
نرخ گذاری همچنین ،فقدان اطالعات (خسارت ) را استاندارد سازی
مینمایند که بیمه گران برای نرخ گذاریهای فردی از آن استفاده
مینمایند .بنابراین ،هنگامی که تنظیم گران ،نرخ گزاری سازمان را انجام
میدهند نرخ گذاری خود را ،با همان پایه فقدان(خسارت ) اطالعات
شروع میکنند.
صنعت بیمه مدعی است که قیمتهای پایینتر سبب محروم شدن آنها
از سود میگردد و این امر به کاهش تقاضاهای بیمه منجر خواهد شد .به
عبارت دیگر ،در شرایط شکل شماره دو منتقدان بیمه ادعا میکنند که
پایین بودن هزینه بیمه نشان دهنده انتقال از p2به p1است ،یعنی
محروم نمودن صنعت بیمه از سودهایی که به صورت تبانی حاصل
میگردد ،هنگامی که رفاه جامعه در حال افزایش است .صنعت بیمه
معتقد است که هزینههای پایینتر نشان دهنده انتقال از p1بهp3
میباشد .بیمه گران بیشتر حافظ هزینههای پایینتری هستند که عرضه
بیمه را کاهش خواهد داد و شاید بعضی از بیمه گران را ور شکست
نماید]26[.

تنظیم نموده و کنترل نظارتی بسیار دقیق بر آنها اعمال می نمایند[]36

.تعاریف متعددی برای تنظیم گری وجود دارد ،اما مناسبتر از همه
تعریفی است که تنظیم گری را به کار بستن ابزارهای حقوقی –قانونی
برای تحقق اهداف اقتصادی یا اجتماعی می داند[]27
تنظیم در معنای ایجاد حقوق و نظارت در معنای کنترل کردن و الزم
االجرا بودن دو ستون اصلی دیدگاه عمومی هستند .آنها در طبیعت و
جوهر از هم مجزا ولی از لحاظ ماهیت بسیار به هم وابسته هستند ،برای
مدت زمان طوالنی عملکرد تنظیم و نظارت در دنیای بیمه به نهادهای
یکسانی متصل بودند  ،ولی از آغاز دهه 1980آنها از هم جدا
شدند.تنظیم  ،آشکارا با ساختارهای سیاسی دولت مرتبط باقی ماند و
بنابراین به انعکاس ابعاد سیاسی ادامه داد در حالیکه ماهیت نظارت بیشتر
تکنیکی بود و برای اینکه کار خود را به درستی انجام دهد نیازمند آن
است که همانند بانکها از فشارها و نفوذ اقتصادی مصون بماند.در هر
صورت باید خاطر نشان ساخت که تنظیم ونظارت همانند دوقلوها به نظر
میرسند.آنها با همدیگر در یک صف قرار میگیرند ،اگر عملکردهای
نظارتی به درستی اعمال نگردد ممکن است اثرات بهترین تنظیم ناپدید

شود]36[ .
در حالیکه نظارت آزاد منشانه و امری تعقیبی است  ،تنظیم گری امری
تامینی و پیشگیرانه است .می توان تفاوتهای تنظیم گری از نظارت را
این گونه بیان نمود .در یک نظام اقتصادی آزاد فرض بر آن است که بازار
در فراهم آوردن بیشتر نیازهای جامعه تواناست .لذا حدود مداخالت دولت
بسیار محدود خواهد بود .تنظیم گری در انحصارات طبیعی و انحصارهای
قانونی شکل میگیرد .چرا که اوال در انحصارهای طبیعی یا دولت عهده
دار آن است یا بخش خصوصی که در هر دو حال برای حفظ منافع
مصرف کنندگان و حفظ نظم عمومی دولت به اقدامات تنظیم گرانه روی
میآورد .اگر دولت در انحصارهای طبیعی مانند انتقال خطوط انرژی یا
شبکه انتقال برق مبادرت به تنظیم گری نکند ،در این صورت انحصار گر
واحد با اقسام اقدامات ضد رقابتی سود طبیعی ناشی از انحصار طبیعی را
به ضرر مصرف کنندگان به جیب خواهد زد ،در حالی که استحقاق چنین
منفعتی را ندارد .ثانیا در انحصارهای قانونی که دولت یا استثنائا بخش
خصوصی متصدی آن است ،فقدان تنظیم گری به نوعی رانت جویی
تبدیل خواهد شد و الزم است که سود حاصل از این انحصار قانونی به
نحو شایسته تبیین گردد .در عین حال تنظیم گری بدون نظارت معنا
نخواهند داشت ،لذا هر گونه تنظیم گری مبتنی بر نظارت است اما هر

-4تنظیم و نظارت بیمه

بیمه یک تعهد مالی بسیار پیچیده و چند بعدی است که در بسیاری از
ابعاد زندگی انسانها اثر گذار است .از طرفی دیگر اهمیت صنعت بیمه
برای اقتصاد صرفا در اقداماتی که توسط کارکنان آن انجام میگردد،
خالصه نمیگردد ،بلکه داراییهای تحت مدیریت این صنعت و همچنین
مشارکت در تولید ناخالص داخلی  ،1در واقع یک نقش بسیار حیاتی در
اعمال جامعه مدرن ایفا مینماید .به عبارت دیگر ،بیمه عامل اصلی توسعه
1

نظارتی مساوی با تنظیم گری نخواهد بود]11[ .

 -تولید ناخالص داخلی یا  Gross Domestic product -GDPیکیی از مقییا هیای

اندازهگیری در اقتصاد است .تولید ناخالص داخلی در بر گیرنده ارزش مجمیوع کاالهیا و

-1-4نقشبیمه مرکزیجمهوریاسالمیایراندرتنظیمونظارت 

خدماتی است که طی یك دوران معین ،معموالً یك سال ،در یك کشور تولید میشود .در

در ساختار بیمه ایران بین نهاد تنظیم گر و نهاد ناظر تفاوتی وجود ندارد
و موسسه بیمه مرکزی ایران دارای نقش تنظیم گر و ناظر بیمه ای می

این تعریف منظور از کاالها و خدمات نهایی ،کاال و خدماتی است کیه در انتهیای زنجییر

تولید قرار گرفتهاند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمیشوند]36[ .
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مشکل چشمگیری که در مورد تنظیم و نظارت در ایران وجود دارد این
است که نهاد نظارت در ایران همزمان هم متولی نظارت بر موسسات

باشد  ،برای تفصیل بیشتر ،در ذیل به ساختار و نهاد تنظیم و نظارت
اشاره می گردد :

بیمه و هم متولی توسعه صنعت بیمه می باشد .این دو هدف در تناقض

-1-1-4نهادناظروتنظیمگربیمهدرایران 

آشکار با یکدیگر قرار دارند .به منظور توسعه بیمه در کشور ،ممکن است
نهاد نظارت فشار جدی بر موسسات بیمه وارد نیاورد و در اجرای بی

در جمهوری اسالمی ایران ،موسسه بیمه مرکزی ایران ،که با سرمایه
دولتی تأسیس گردیده وظایف مهمی چون نظارت ،تنظیم ،بیمه در ایران

چون و چرای مقررات تساهل نماید]12 ].در اکثر قوانین و مقررات بیمه
.
ای ایران به جای حمایت از بیمه گزار  ،از بیمه گر حمایت شده است
2همچنین ،دو نهاد نظارت و سندیکا در اغلب کشورها نقشی فعال و مجزا
از یکدیگر بر عهده می گیرند .به عنوان مثال  ،در آمریکا ،غالباً حمایت از
بیمه گر بر عهده سندیکا و حمایت از مصرف کننده بر عهده نهاد نظارت
می باشد.
مسلماً نهادی که تحت عنوان سندیکا شکل می گیرد و اعضای آن

را عهده دار است .وظیفه وضع مقررات در بخش بیمه ایران)در سطح
آیین نامه (بر عهده شورای عالی بیمه به عنوان یکی از ارکان بیمه

مرکزی گذاشته شده است .اما وظیفه نظارت عمدتاً بر عهده معاونت
نظارت بیمه مرکزی است که زیر نظر شورای عالی بیمه قرار
دارد[.]24در واقع ،موسسه بیمه مرکزی جمهوری اسالمی مهم ترین و
اساسی ترین نهاد در امور نظارتی و تنظیم مقررات امور بیمه ای
محسوب میگردد و در طی سالهای اخیر موضوع نظارت بر بیمه بدلیل

شامل شرکتهای بیمه است ،باید از منافع اعضای خویش حمایت نماید .
اما نهاد نظارت به عنوان نهادی دولتی ،برای حمایت از اعضای سندیکا

خصوصی سازی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است ]9[ .در حقیقت نهاد
ناظر که دارای وظیفه نظارت و اجرای مقررات حقوق رقابت است در
صنعت بیمه ایران جزء نهاد تنظیم گر بخشی  1به شمار می رود .این نهاد
بر اجرای مقررات حقوق رقابت در صنعت یا بخشی خاص از اقتصاد
نظارت دارد.بیمه مرکزی به استناد ماده  1و بند  7ماده  5قانون تاسیس
بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب  1350نهاد تنظیم گر بخش بیمه ایران
است و بر اجرای مقررات حقوق رقابت در صنعت یا بخشی خاص از

تشکیل نمی گردد .در آمریکا کوشش برای حفظ و تقویت سالمت بازار
بیمه جزء اهداف نهاد نظارت است نه اهداف سندیکا که برعکس در

ایران این هدف بر عهده سندیکا قرار داده شده است []2
به عالوه گذشته از ماده  40قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و ماده 2
آیین نامه شماره 55که به نحوی ضعیف با مفاهیم توانگری مالی در
ارتباطند ،برای نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه مستقیماً مقرراتی
وجود ندارد.
ریسک موسسات بیمه که غالباً در مدلهای توانگری مالی گنجانده می
شوند ،ارزیابی و کنترل نمی شود .در حال حاضر ،عمالً سیاست گذاران
صنعت بیمه کشور ،این صنعت را به سمت بازاری نسبتاً آزاد و رقابتی
سوق داده اند و به عبارتی نظارت بر تعرفه ها و شرایط بیمه ،نظارت بر
محصوالت و این گونه نظارتها را کاهش داده و بستر را برای نظارتهای
مالی و کلی تر بر موسسات بیمه مهیا ساخته اند ولی از لحاظ توانگری

اقتصاد نظارت دارد]8 [.
در حقیقت ،نهاد ناظر در ایران ،خود نوعی واحد انتفاعی و اقتصادی است
که بر شرکتهای بیمه ایرانی از سوی حاکمیت جمهوری اسالمی ایران

نظارت دارد [  ]21این نهاد ناظر حتی بخشی از درآمدها و منابع مالی
خویش را که از طریق عملیات اتکایی کسب نموده است ،به دست
مدیریتی به نام مدیریت سرمایه گذاری سپرده است تا با انجام سرمایه

گذاری منابع مالی آن به سود بیشتری دست یابد .لذا عمالً نهاد ناظر

تبدیل به بنگاهی انتفاعی شده است [ ]14

مالی نتوانسته نظارتی جامع را اعمال نمایند ]14،3[ .

-2-1-4ساختارتنظیمگریبیمهدرایران 

 -5روش تنظیم گری بیمه

اساساً مقررات ناظر بر صنعت بیمه ایران ،دارای چارچوبی واحد و معین

پس از بررسی مفهوم وعلل تنظیم گری و نظارت در بازار بیمه ،نوبت به
شناخت روشها و ابزارهای تنظیم گری بیمه میگردد .برای تنظیم و
نظارت جهت مواجهه با شکست بازار ،قواعد کلی و جهان شمول که برای
همه کسب و کارها کاربرد داشته باشد وجود ندارد بلکه الزم است
متناسب با شرایط و ویژگیهای موضعی هر کسب و کار ضوابط و
چارچوبهای نظارتی مناسب و کارآمد را تعیین و مورد استفاده قرار داد.

نبوده و از دیدگاهی روشن تنظیم نشده است.به عبارت روشن تر،
مقررات ناظر بر صنعت بیمه ایران به صورت موردی ،بدون تبعیت از
دیدگاهی مشخص و بدون جهت گیری روشن طی زمان شکل گرفته

است .از اینرو ،فلسفه و تعریف روشنی از نظارت بر صنعت بیمه ایران را

نمی توان مشاهده کرد]12 [ .

Sector Regulator

1

نهاد ناظر فرا بخشی جز در موارد خاص ،وظیفه نظارت و اجرای مقررات حقوق رقابت

2

را در تمام بخش ها و صنایع اقتصادی یك کشور بر عهده دارد .در کشور ایران این

است .بنابراین ،قانون فوق حامی بیمه گر است]14[. .

وظیفه بر عهده شورای رقابت است ]2 [.
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-1-5روشتنظیمگریبیمهدرایران 

 -1-1-2-5الزامات آشکار سازی( کاهش شکاف اطالعاتی بین بیمه گران

روش تنظیم گری مورد استفاده در بازار بیمه ایران "روش کنترل و
دستور " و یا همان روش قوانین دولتی است که از ابزار قانون و آیین نامه
استفاده مینماید .تنظیم کنترل و دستور ،معموال اعمال و تحمیل
استانداردهایی است که توسط ضمانت اجراهای حقوقی حمایت میشود.
در واقع در این روش ،حقوق برای تعریف و ممنوع کردن انواع خاصی از
فعالیت یا مجبور نمودن انواع مشخصی از فعالیت استفاده میگردد.
استانداردها از طریق قانون گذاری نیز میتواند اعمال گردد یا توسط
تنظیم گرانی که تنظیم به آنها قدرت اعطا نموده تا قوانین را تعریف
نمایند .تنظیم دولتی صریح (کنترل و دستور ) برای تغییر رفتار تالش
مینماید و معموال در مورد اینکه طرفین تنظیم چگونه باید رفتار نمایند،
توضیحات مفصلی میدهد ودر بردارنده ضمانت اجراهای تنبیهی در جایی
است که هیچ اطاعتی از تنظیم وجود ندارد (همانند جریمه یا

وبیمهگذاران) 
مشکالت مربوط به اطالعات هنگامی رخ میدهد که مصرف کنندگان
برای خرید آگاهانه یا فروش آگاهانه اطالعات کافی ندارند،به همین ترتیب
هنگامی که فرد کاالیی را می خرد معموال با حسن نیت عمل مینماید
هر چند که به اندازه فروشنده آگاه واقعی دارای حسن نیت نیست.این
امیدواری وجود دارد که بعضی از کارگزاریها (معموال دولت ) برای
حمایت از منافع و حقوق شهروندان بر معامالت نظارت نماید.بنابراین
بازارهایی که از مشکالت اطالعات و آگاهی رنج میبرند ،تنظیم میشوند

[ .]13آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران ،بیمه شدگان و صاحبان
حقوق آنها در راستای تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه و افزایش
آگاهی عمومی از خدمات بیمهای و شیوه عرضه آن ،الزام بیمه گران به
ارائه اطالعات کامل ،درست و به موقع قبل و بعد از صدور بیمه نامه به
بیمه گذاران ،الزام بیمه گران به تسهیل فرایند بررسی و پرداخت
خسارت و رسیدگی به شکایات بیمهای توسط شورای عالی بیمه با

مجازاتهای توقیفی) و شامل قانونگذاری اولیه یا ثانوی میگردد ]20[ .در
ذیل به بررسی نحوه استفاده از ابزارهای مورد استفاده در بازار بیمه ایران
میپردازیم.

استناد به ماده  1و بند  5ماده  17قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و
بیمه گری تصویب گردید .هدف از تدوین این آیین نامه شفاف نمودن
حقوق بیمه گذار و بیمه گر ،تسهیل در بررسی و پرداخت خسارت ،آگاه
نمودن بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان به حقوق خود
و درنهایت افزایش اعتماد مردم به صنعت بیمه است ]14[ .

-2-5ابزارهایتنظیمیبیمهدرایران 
ابزارهای تنظیمی ابزارهایی هستند که دولتها با استفاده از آنها تالش
میکنند تا خط مشیها و سیاستهای تنظیمی را اجرا کنند .در واقع
ابزارهای تنظیمی وسایل یا تدابیری هستند که دولت برای اجرای سیاست

-2-1-2-5اقداماتاحتیاطیبرایورود

تنظیمی در اختیار دارد و از میان آنها باید انتخاب صورت بگیرد]35[ .
اجرای روش تنظیم گری کنترل و دستور ،شامل ابزارهای مالیاتی

کنترل و نظارت بر فعالیت موسسه بیمه از لحظه درخواست تاسیس
شرکت شروع میشود و در تمام مراحل فعالیت ادامه مییابد .پذیرش ثبت
و شروع فعالیتهای شرکت بیمه مراحلی دارد که سازمان نظارتی باید به
بررسی آنها بپردازد و مجوز الزم صادر نماید .مقامات نظارتی در اغلب
کشورها برای اظهار نظر در مورد بنیه و قدرت مالی از شرکتهای بیمه
میخواهند که برای هر رشته یا طرح بیمهای برنامه عملیاتی شامل
سرمایهگذاری و حداقل سرمایه را ارائه کنند  ،در این صورت شرکتهای
بیمه باید قبل از شروع به فعالیت طبق دیدگاههای ایشان عمل نمایند.
اینک به بررسی هر یک از موارد در ذیل میپردازیم:

1

ابزارهای تنظیم گری  ,2ابزارهای نظارتی  3و ابزارهای تنفیذی  4میگردد،
که در ذیل به نحوه اعمال آنها در بازار بیمه ایران میپردازیم:

-1-2-5ابزارتنظیمگری 
در تعریف ابزارهای تنظیم گری می توان گفت که شامل طیفی کامل از
قواعد الزام آور حقوقی همانند قوانین ،مقررات دستور العملهای نظارتی
5و غیره میباشد .این ابزارها میتواند توسط دولت برای سازماندهی
مشارکت خود در بازار بیمه و بر قراری چارچوبی که در آن بازیگران بیمه
به ایفای نقش بپردازند ،مورد استفاده قرار گیرد .ابزارهای تنظیم گری به
چند گروه وسیع تقسیم بندی میشوند:
الزامات آشکار سازی ،الزام به اخذ مجوز برای تاسیس موسسه بیمه و
فعالیت بیمه گری ،الزامات نقدینگی  ،که در ذیل شرح داده می شود .

الف-الزامبهاخذمجوزبرایتاسیسموسسهبیمهوفعالیتبیمهگری 
در ایران ،تقاضای صدور پروانه بیمه گری از سوی صاحبان سهام به بیمه
مرکزی ایران داده میشود و بیمه مرکزی پس از دریافت اسناد و مدارک
و اطالعات الزم ،موضوع را در شورای عالی بیمه مطرح میکند .شورای
عالی بیمه پس از اظهار نظر در باره آن ،پیشنهاد خود را به مجمع عمومی
بیمه مرکزی ایران میدهد و نظر مجمع عمومی را در مورد پذیرش یا رد
تقاضای درخواست کنندگان به آنان اعالم میکند [.]14

1

- fiscal tools
- regulatory tools
3
- Surveillance tools
4
- enforcement tools
5
- supervisory directives
2
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زیان برساند و موجب سرگردانی آنها شود ،قانون گذار ،راهکار مناسب را
در انتقال تعهد شرکتهای بیمه منحل شده به یک شرکت بیمه معتبر
تشخیص داده است .به همین دلیل ،بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای
عالی بیمه ،پورتفوی یعنی مجموع پیشینهها و سندهای بیمهای مربوط به
حقوق و تعهدهای شرکت بیمه منحل شده را به شرکت سهامی بیمه
ایران انتقال خواهد داد و یا به ترتیب و تنظیم دیگری که پشتیبان و
نگهبان حقوق و منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و ذی نفعان باشد،

ب-نظارتبرتوانگریمالیوکفایتسرمایه 
مفهوم حد توانگری را اولین بار در سال  ،1946انگلستان معرفی کرد .با
این تصریح که کل داراییهای یک شرکت بیمه غیر زندگی باید به اندازه
بیست درصد حق بیمه صادره آن شرکت ،بیشتر از کل تعهداتش باشد.
[ ]38براین اساس ،تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعیین حداقل
سرمایه موسسات بیمه ایرانی ،حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس
موسسه بیمه مستقیم مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعالم شده است .در
این تصویب نامه سرمایه مورد نیاز برای صدور پروانه فعالیت موسسه بیمه
مستقیم در رشته بیمههای غیر زندگی  300میلیارد ریال ،بیمههای
زندگی و مستمری  200میلیارد ریال و بیمههای مختلط  500میلیارد

دست خواهد زد[]14

ب-ورشکستگیشرکتبیمه :
پس از تاسیس شرکت بیمه ،مواردی پیش میآید که لغو پروانه بیمه گری
برای همه رشتههای بیمه یا رشتههای معینی ضرورت پیدا میکند و یا
آن که شرکت بیمه به علت ورشکستگی مشمول ضابطههای مربوط به
تصفیه موسسه ورشکسته میشود .تالش نهاد ناظر برای ممانعت از
ورشکستگی موسسات بیمه نوعی مانع برای خروج شرکتهای بیمه از
بازار میباشد .تصفیه امور شرکت بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت انجام
میگیرد و صرفا قانون بیمه و قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری
1
موارد تکمیلی در خصوص برخی موار قانون تجارت دارد

ریال تعیین شده است ]38[ .همچنین در آیین نامه شماره 60تحت
عنوان آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه مصوب شورای عالی بیمه
اصول زیر تاکید شده است:
 حفظ سالمت مالی موسسات بیمه و حمایت از حقوق بیمه گذاران شفاف سازی و تسهیل مقررات متناسب با رویکرد آزاد سازی و همسو باسیاستهای اصل  44قانون اساسی
 تقویت مدیریت منابع مالی موسسات بیمه به منظور افزایش بازدهاقتصادی سرمایه گذاریها
 -تبیین جامع و پویای منابع قابل سرمایه گذاری موسسات بیمه و به روز

-2-2-2-5تهدیدبهتعقیب 
تهدید به تعقیب برای ارتقا دسترسی به بیمه حداقل در مورد ذیل
استفاده میشود :وضع جریمه برای بیمه گرانی که به هدف دست نیافته و
وضع جریمه برای افرادی /که خسارتهای بیمه در زمان خاصی را
پرداخت ننموده اند.

رسانی] ]19

-2-2-5ابزارتنفیذی 
ابزارهای تنفیذی تکنیکی برای تنظیم گران تلقی میشود ،تا مشکالت را
با موسسات تنظیم گر حل نمایند .اصول اصلی انجمن بین المللی ناظران
بیمه  2011بیان مینماید که ناظران باید ان اندازه قدرت داشته باشند تا
محدودیتهای یک فعالیت را بررسی  ،و دستور العملهایی برای تقویت

الف -الزام بیمه گذاران به افشای اطالعات موضوع بیمه و جریمه بیمه
گذاراندرصورتارائهاطالعاتغلط 
ابتنای قرارداد بیمه ،مبتنی بر حداکثر حسن نیت طرفین قرارداد است.
به طوری که بیش از هر قرارداد دیگری ،هر گونه تقلب و پنهانکاری در آن
با ضمانت اجرا روبرو خواهد شد .با در نظر گرفتن موارد فوق ،وظیفه بیمه
گذار هنگام انعقاد قرارداد این است که تمام اطالعات بیمهای خود را به
درستی و با صداقت اظهار کند ،به گونهای که بیمه گر بتواند اهمیت
خطری را که پوشش میدهد ،شناسایی کند .اما فقط بیمه گذار مکلف به
افشای اطالعات نیست ،بلکه حسن نیت ایجاب میکند بیمه گر هم مکلف
به دادن اطالعات به طرف مقابل باشد .چنانچه بخواهیم ابزار ناظر را در
این مورد بررسی نماییم با قانون بیمهای مواجه میشویم که به یک طرفه
بودن اطالعات تاکید نموده است .بر اساس ماده  12قانون بیمه مصوب
 1316فقط بیمه گذار مکلف به افشای اطالعات است و در صورتی که
عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا به طور عمد اظهارات خالف واقع
بگوید ،عقد بیمه باطل خواهد شد .در قانون بیمه در مورد تکلیف بیمه گر

موقعیت مالی صادر نمایند]38[.این ابزار شامل تهدید به تعقیب ،مشکالت
به انحصار دراوردن میگردد.

-1-2-2-5اقداماتبهانحصاردرآوردنبیمه
مشکالت انحصاری به این معنی است که تنظیمگر مشکالت و نقصهای
تنظیمگری را قبل از این که بیمه گر از انجام تعهداتش ناتوان گردد،
اصالح میکند  .در ذیل به شرح ابطال پروانه بیمه گری و انحالل و
ور شکستگی شرکت بیمه میپردازیم.

گری :
الف-لغوپروانهبیمه 
لغو پروانه بیمه گری برای تمام رشتههای بیمه یا رشته معینی ،پس از
دریافت موافقت شورای عالی بیمه با تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی
صورت خواهد گرفت ولی موسسهای که پروانه کار او لغو میشود حق دارد
به این تصمیم اعتراض کند و از را ه مراجعه به هیات وزیران تقاضای لغو
این تصمیم را بنمایند .از آن جا که لغو پروانه بیمه گری به طور همیشگی
ممکن است به حقوق و منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و ذی نفعان

به افشای اطالعات هیچ گونه تصریحی به چشم نمیخورد]7[ .
1
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ب-اضافهبیمهکردنمتقلبانهموردبیمه 

-2-3-2-5اقداماتپرداخت 

ماده  11قانون بیمه مقرر میدارد":چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد
تقلب ،مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد،

اقدامات پرداخت در ابزارهای مالیاتی میتواند شامل اخذ مالیات یا وضع
مقررات محدودکننده و اعطای یارانه یا وضع مقررات جبرانی گردد.

عقد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست "[]13اگر
بیمه گذار با قصد تقلب مالی را به بیش از قیمت آن بیمه کند عقد بیمه
باطل است .در مورد حکم این ماده میتوان چنین توجیه کرد که ممکن
است قبول بیمه به قیمتی بیش از ارزش واقعی آن موجب اغوای بیمه
گذار به ایجاد خسارت عمدی شود .اگر بیمه گذار بتواند به هر مبلغی که
مایل است ،مورد بیمه را بیمه کند امکان دارد به شکلی موجبات خسارت
دیدن مورد بیمه را فراهم کند .زیرا چنین بیمه گذاری با از دست دادن
مورد بیمه به پولی بیش از بهای آن خواهد رسید .اشاره به قصد تقلب نیز
دال بر همین معناست زیرا قانونگذار فرض کرده است که بیمه گذار برای
سوءاستفاده آن را بیش از قیمت واقعی بیمه کرده است و لذا برای
پیشگیری از چنین سوء نیتی قرارداد را محکوم به بطالن دانسته و حق

الف-وضعمقرراتمحدودکنندهمالیات :
در صنعت بیمه در موارد متعددی خرید برخی بیمه نامهها طبق قانون و
یا تصمیمات اداری اجباری اعالم میشود .وضع مالیات ارزش افزوده بر
خرید بیمه شخص ثالث که نتیجه اش تحدید خریداری این نوع از بیمه
است مغایر با منطق اجباری بودن آن خواهد بود و برای تنظیم آن ،از ابزار
مالیات و یا وضع مقررات محدودیتزای جایگزین مثل تعیین سقف قیمت
استفاده میشود .همچنین در ایران ،تجهیز منابع صندوق تامین
خسارتهای بدنی از محل حق بیمه شخص ثالث منجر به پیامد خارجی
منفی برای صنعت بیمه است و برای تنظیم آن از طریق اعطای یارانه و با
وضع مقرراتی جبرانی میتوان اقدام نمود]18[ .

-4-2-5ابزارنظارتی 

بیمه را غیر قابل استرداد شناخته است]13[.

همانند تنظیم قوانین برای عملکرد بازار از طریق ابزارهای تنظیم گری،
ضروری است که تنظیم گران بر اطاعت این صنعت از قوانین نظارت
نمایند.

-3-2-5ابزارمالیاتی 
برای افزایش دسترسی مستقیم به محصوالت بیمهای یا تشویق افزایش
راههای دسترسی بازیگران بازار به بیمه از ابزارهای مالیاتی استفاده
میگردد.

-1-4-2-5مکانیسمشکایتمشتریان 
در بعضی از کشورها چه در درون نهاد نظارتی و چه به صورت جداگانه،
دفاتر رسمی تاسیس شده که مسول رسیدگی به شکایتهای بیمه گذاران
هست .برای نهاد نظارتی کنترل و بازرسی شکایتها منبع سودمندی از
اطالعات در زمینه مطمین بودن شرکتها و مسول بودن آنها در مورد
خدمات عرضه شده است .در بیشتر موارد شرکتهایی که از آنها شکایت
شده خسارتها را یا با تاخیر پرداخت کرده یا آن را با روش نامناسبی
تصفیه کرده اند .برای حل مساله شکایت ،نهاد نظارتی باید امر ارتباط بین

-1-3-2-5اقداماتمبتنیبردرآمد 
ابزارهای مالیاتی مبتنی بر در آمد ،شامل مالیات بر ذخیرههای بیمه گران
در بازارهای با درآمد پایین است .و در بردارنده مالیات غیر مستقیم
همانند مالیات ارزش افزوده بر حق بیمه و مالیاتهای مستقیم همانند
مالیات بر در آمد بیمه گران می باشد  ،که در ایران شامل موراد ذیل
میگردد:

بیمه گران و بیمه گذاران شاکی را تسهیل کند []25
در سال  1390بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران با درنظرگرفتن
اسناد باالدستی ،سند چشم انداز سازمان و اهداف تعیین شده در آن،
مجموعه عملیات و اقدامهای خود را بر تحقق اهداف تعیین شده و


مالیات
الف-معافیتبیمهعمروسرمایهگذاریبیمهاز
به استناد مقررات قانون مالیات ،ارائه خدمات در ایران در قبال ما به ازاء،
به استثنای موارد معاف مصرح در ماده  12قانون مالیات بر ارزش افزوده
مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه میباشد و به استناد ماده
قانونی مذکور هیچگونه معافیتی برای خدمات بیمهای تصریح نشده است.
بنا براین ارائه کلـیه خـدمـات بیـمهای مـشـمول پـرداخـت مـالیات و
عـوارض موضوعه میباشد ،لذا معافیتها شامل مورد ذیل میگردد:
در ماده  136اصالح قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده":وجوه پرداختی
بابت انواع بیمه عمر و سرمایه گذاری از طرف موسسات بیمه که به به
موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع میشود از پرداخت مالیات
معاف است" .همچنین بر اساس اصالح صورت گرفته در ماده  137تمامی
هزینههای پرداختی مودیان که قابل تایید باشد و همچنین حق بیمه
پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و

حصول نتایج مورد انتظار متمرکز نمود .یکی از مهم ترین اقدامات ،تهیه

طرح سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب)است .یکی دیگر
از اقدامات حمایتی برای حفظ حقوق بیمه گذار به عنوان شهروند راه
اندازی شورای هماهنگی بیمههای بازرگانی استانها جهت تقویت
رویکرد نظارت میدانی و بازدید مستمر می باشد .در فصل پنجم آیین
نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران نیز  ،موسسه بیمه را موظف به فراهم
آوردن واحد رسیدگی و پاسخگویی به شکایت تحت نظارت و مسئولیت
مستقیم مدیر عامل ایجاد و امکان دسترسی آسان را برای عموم بیمه
گذاران در سطح کشور جهت طرح شکایت مربوطه دانسته است []4

زندگی و بیمههای درمانی از مالیات مشمول مودی کسر میگردد]16] " .
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نتایج موضع یابی ابزار و روش ها بر اساس جایگاهشان در  4ربع ماتریس
و سیاست مربوطه بشرح جدول زیر است:

 -6تعیین کارآیی ابزار و روش ها

روش ها و ابزار احصاء شده در بخش قبل شامل 8مورد اصلی می باشند.
این روش و ابزار در اختیار خبرگان تحقیق که  30نفر با حداقل
مشخصات زیر بودند قرار گرفت:

جدول ( :)3توزیع ابزار و روش ها

جدول (: )1مشخصه خبرگان

روش و ابزار

ارشد

جایگاه

سیاست

آشکارسازی

2

استمرار کار خوب

1

تمرکز کردن بر بهبود
استمرار کار خوب

تحصیالت

حداقل کارشنا

تجربه

حداقل  10سال

اخذ مجوز

تخصص

بیمه  ،حقوق  ،مدیریت

نقدینگی

2

تهدید به تعقیب

2

استمرار کار خوب

انحصاری نمودن بیمه

3

اولویت کمتر قایل شدن

اقدام مبتنی بر درآمد

3

اولویت کمتر قایل شدن

پرداخت

2

استمرار کار خوب

شکایت مشتریان

2

استمرار کار خوب

از آن ها خواسته شد تا عملکرد -اهمیت روش ها و ابزار را با استفاده از
تکنیک تحلیل عملکرد -اهمیت که یک ابزار مدیریتی برای موضع یابی بر
اساس شناسایی نقاط قوت و ضعف انواع روش ها و ابزار است ،مشخص
کنند.
سازوکار تحلیل عملکرد -اهمیت ماتریس دو بعدی با ایجاد چهار عرصه
بررسی و تحلیل است.
کار خـوب ادامـه داده
شود

اینجا تمرکز شود

اهمیت
باال

اتالف منابع

اولویت پایین

پایین

نتایج نشان می دهد ابزارها و روش های آشکار سازی  ،نقدینگی  ،تهدید
به تعقیب  ،اقدامات پرداخت .و شکایت مشتریان دارای عملکرد باالیی
هستند و باید مورد توجه قرار گیرند.
 -7نتیجه گیری

پایین

عملکرد  -باال

صنعت بیمه ایران بدلیل ساختار نامناسب ،فقدان شرایط رقابتی در بازار
بیمه ،فقدان ابزارهای الزم برای تنظیم موثر بازارهای بیمه ،نتوانسته از
جایگاه مناسبی در مجموعه فعالیتهای مالی کشور برخوردار شود .هر
چند که بعد از یک دوران دولتی سازی و اعما ل مقررات سفت و سخت
بر صنعت بیمه از دهه  1380همانند سایر بخشهای اقتصادی ،خصوصی
سازی و آزادسازی صنعت بیمه را نیز فرا گرفت .ولی به دلیل عدم وجود
شرایط رقابت هنوز بازار بیمه ایران جزء بازارهای آزاد و رقابتی محسوب
نمی شود ولی یکی از نکات بسیار مهم و اساسی با ورود صنعت بیمه
کشور به فضای آزاد سازی وخصوصی سازی ،تقویت امر نظارت بر
شرکتهای بیمه و فعالیتهای بیمهای است.
در خصوص ضرورت و اهمیت تنظیم و نظارت بر صنعت بیمه توافق
عمومی وجود دارد اما میزان ،درجه و روشهای تنظیم و نظارت از
کشوری به کشور دیگر متفاوت ا ست ..البته باید به این نکته توجه داشت
که برای رسیدن به الگوی مناسب تنظیم و نظارت چند نکته حائز اهمیت
است نکته اول این که نمیتوان بدون در نظر گرفتن شرایط و امکانات
شرکتهای بیمه در ایران عینا نسخهای کلی و تقلیدی از کشورهای دیگر
در نظر گرفت و اجرا نمود نکته بعدی اینکه هر رویکرد مناسب و قابل
قبولی که از کشورهای صاحب نام و توسعه یافته مورد قبول قرار میگیرد
باید برای شرکتهای بیمه در ایران بومی سازی شود .هنوز عده کثیری از
اندیشمندان و صاحب نظران معتقدند اصل بر مقررات زدایی(عدم تنظیم )
است نه مقررات گذاری (تنظیم ) ولی بنا به مالحظات جدی و غیر قابل

شکل( : )3ماتریس دوبعدی

نتیجه میزان عملکرد -اهمیت از دید  30خبره بشرح جدولی است که
بخشی از آن عبارتست از:
جدول ( :)2نتایج اهمیت – عملکرد
اهمیت از دید خبره

عملکرد از دید خبره

...

..

روش و ابزار

...

...

30

30

1

2

1

2

4

5

4

آشکارسازی

5

5

4

5

5

اخذ مجوز

4

5

4

4

4

نقدینگی

5

4

5

4

4

تهدید به تعقیب

3

3

3

4

3

4

انحصاری نمودن بیمه

4

4

5

3

3

3

اقدام مبتنی بر درآمد

4

4

4

3

4

4

پرداخت

3

3

3

3

3

3

شکایت مشتریان

3

5

3

4

3

3

41

مجله مدیریت توسعه و تحول 33-43 )1399( 43

انکار باید در زمینههایی مقررات گذاری (تنظیم ) و نظارت را برای تنظیم
بازار و جلوگیری از شکست موسسات بیمه و حمایت از بیمه گذاران
داشته باشیم.
دولتها درصدد دستیابی به اهداف سیاستهای خاص خود هستند.وضع
قوانین و مقررات و الزام به اجرای آنها از طرق نظارت هایی اعمال
میشوند که مهمترین ابزار برای دسترسی دولت به اهداف مذکور به شمار
می روند.ابزارهای تنظیم گری و راههای مختلفی برای دسترسی به این
موضوع وجود دارد که هر کدام از روشها و ابزارها تحت شرایط خاصی
کار میکنند.در صنعت بیمه ایران از روش کنترل و دستور و متعاقب آن
ابزارهایی استفاده می گردد که جزء ابتدایی ترین وقدیمی ترین روشها
محسوب شده و کشورهای توسعه یافته که دارای بازار های بیمه پیشرو
هستند دیگر روش مذکور را سودمند ندانسته و از آن استفاده نمی کنند .
متاسفانه در طراحی ساختار بیمه ای ایران به جدایی نهاد ناظر از نهاد
تنظیم گر توجهی نشده است و این امر که مقامی که به تنظیم گری می
پردازد خود نیز دارای نقش نظارتی باشد سبب می گردد که اگر موسسات
بیمه به ارزیابیهای بیمه مرکزی معترض باشند ،این امکان که بتوانند در
نزد مقامی بی طرف اقامه دعوی کنند ،وجود نداشته باشد .همچنین نهاد
ناظر در ایران ،عالوه بر نقش تنظیم گری دارای وظیفه توسعه بیمه نیز
می باشد در حالی که قاعدتا وظیفه توسعه باید در اختیار بازار آزاد
قرارگیرد .
علی االصول  ،تنظیم و نظارت در کشورهای توسعه یافته ،جهت حمایت از
بیمه گزار انجام می گردد ،در حالیکه در ایران مقررات درجهت حمایت از
بیمه گر می باشد .در ارتباط با نظارت مالی نیز می توان گفت که
در ایران از سیستم های نظارتی دستوری پیروی می نماید  ،که به معنی
تعیین میزان پیروی بیمه گر از مجموعه ای دقیق و تفصیلی از مقررات
می باشد .در حقیقت ،نهاد ناظر در ایران ،خود نوعی واحد انتفاعی و
اقتصادی است که بخشی از درآمدها و منابع مالی خویش را سرمایه

[]2

نظار مالی در صنعت بیمه (مطالعه موردی :کشور آمریکا) ،بیستمین
همایش ملی بیمه و توسعه ،ص .2
[]3

آیین نامه شماره  69مصوب شورای عالی بیمه ،مورخ .1390/ 11/26

[]4

آیین نامه شماره  55نحوه نظارت بر امور بیمههای اتکائی مؤسسات بیمه
مستقیم  ،مورخ .1386/2/25

[]5

آیین نامه حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها
مصوب .)1391(،

[]6

باقری محمود ،رشوندبوکانی ،)1387 ( ،حقوق رقابت ودفاع از تمامیت
بازار در فقه امامیه ،نشریه معارف اسالمی و حقوق ،سال نهم ،شماره
دوم،ص .64-61

[]7

باقری ،محمود ،فاضلی ،مرجان ،)1392( ،حمایت از مصرف کننده در
قراردادهای بیمه بر اساس عدالت معاوضی ،فصلنامه مجلس و راهبرد،
سال بیستم ،شماره هفتاد و چهار،ص .22-21

[]8

جهان بین ،سیدعباد اهلل ،زارعی ،محمدحسین ،)1393( ،نگرشی بر
ضرورتهای مقرراتگذاری مطلوب در صنعت بیمه کشور با نگاهی به
استانداردهای ( ،"(IAISپژوهشنامه بیمه ،شماره ، 116ص.239،248

[]9

حجاریان کاشانی ،مسعود ( ،)1387نقش بیمه مرکزی جمهوری اسالمی
ایران در فراسوی تصدی حاکمیت ،مجموعه مقاالت پانزدهمین همایش
ملی بیمه و توسعه ،ص.200

[ ]10حسن زاده ،علی ،کاظم نژاد ،مهدی ( :)1387مروری بر نقش صنعت بیمه
در اقتصاد و بازار سرمایه ایران و برخی کشورهای در حال توسعه و
توسعه یافته ،فصلنامه صنعت بیمه ،سال بیست و سوم ،ص.235
[ ]11حمیدی زاده ،محمدرضا ،)1397( ،مدل سازی و تصمیم گیری ارتقاء
شناخت ،تهران،انتشارات ادیبان روز ،چاپ اول.
[ ]12راسخ ،محمد ،)1390( ،نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی ،تهران،
انتشارات دراک ،چاپ دوم.
[ ]13صفری ،امیر ،)1390( ،مطالعه وطراحی سیستم نظارت مالی بر موسسات

گذاری می نماید تا به سود بیشتری دست یابد..یکی دیگر از موضوعات
مهم توانگری مالی است ،در ایران برای نظارت بر توانگری مالی موسسات
بیمه مستقیماً مقرراتی وجود ندارد .در واقع در ایران قانون تاسیس بیمه
مرکزی ایران که زیربنایی ترین قانون نظارت بر موسسات بیمه محسوب
می شود متعلق به حدود نیم قرن پیش است و نیاز به اصالح در موارد
زیادی دارد و می تواند از تجربیات سایر کشورهای پیشرو در زمینه بیمه
استفاده نماید  ،هرچند که نباید بدون شناخت بازار کشور از سیستم

ایرانی با استفاده از تجربه سایر کشورها ،گزارش موردی ،پژوهشکده بیمه
،ص.24-22
[ ]14قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،اصل .44
[ ]15قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب  ، )1350(،مواد -1
.41-40-39-71
[ ]16قانون بیمه مصوب -1316مواد 11و .12
[ ]17قانون مالیاتهای مستقیم با اصالحات مصوب ،)1394( ،مواد 136و 137

نظارتی کشورهای دیگر الگوبرداری کرد.

[ ]18قانون تجارت ، )1311( ،اصالحات بعدی  1347مواد .575-412
[ ]19قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

منابع و ماخذ
[]1

انصاری ،احمدرضا ،بهار ،آزاده ،نوید ،فرشته ،)1392( ،بررسی ابزارهای

موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث .)1387(،

احمدوند ،محمد رحیم ،)1379( ،بررسی نقش صنعت بیمه در بازار

[ ]20کریمی ،آیت ،)1392( ،کلیات بیمه ،تهران،پژوهشکده بیمه ،چاپ سوم .

سرمایه و تامین وجوه مورد نیاز بخشهای تولیدی ،موسسه تحقیقات

[ ]21گزارش موردی شماره  :)1382 (،19ترجمه مصطفی نوری ،مروری بر

پولی وبانکی ،بانك مرکزی ،ص.5

قوانین ،مقررات ونظارت بیمه ،ایجاد سیستمهای موثر و نظارتی بیمه،
پژوهشکده بیمه ،ص .28
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