
تحليلي بر وجوه نهادي مديريت ريسک در صنعت 
بيمه مبتني بر رويکرد اقتصاد هزينه مبادله

پذيرش: 1394/5/10دريافت: 1394/2/31

چکيده: مطالعات متنوعي با رويکرد تحليل و ارزيابي ريسک در بيمه صورت گرفته ولي کمتر 
به جنبه هاي شناختي و حقيقي مفهوم عدم اطمينان و ريسک توجه شده است. نقش بيمه گران 
در پوشش عدم اطمينان هاي موجود، در چارچوب قراردادهاي حقوقي متبلور مي شود. بنابراين 
واحد سنجش معامالت ميان بيمه گر و بيمه شده، مبادله است. اطالعات ناقص و نامتقارن، در 
قالب عقالنيت محدود، بيشترين سهم را در ايجاد هزينه هاي مبادله ناشي از انتخاب نامساعد و 
مخاطرات اخالقي ايفا مي کند. در اين پژوهش برآنيم تا با طرح رويکرد اقتصاد هزينه مبادله که 
مبتني بر نگرش اقتصاد نهادي جديد است، روشي را که تقريب بيشتري با واقعيات موجود دارد، 
براي تبيين، تحليل و راه هاي کاهش هزينه هاي مبادله و ريسک هاي مرتبط ارائه كنيم. شواهد 
بسياري وجود دارد که مبتنی بر مفهوم هزينه مبادله، مي توان بخش عمده اي از ريسک هاي 
مربوطه را شناسايي و به طور پايداري کنترل و مديريت كرد. همچنين نقش نهاد دولت از منظر 
وظايف حاکميتي، قانونگذاري و سياستگذاري در کاهش زمينه هاي بروز هزينه هاي مبادله در 
نهادهاي پايين دستي، از اهميت بنياديني برخوردار است. بنابراين مي توان ساختار مديريت 
ريسك را بر اساس رويكرد اقتصاد هزينه مبادله و توجه به زواياي پنهان كه ناشي از بروز 
مخاطرات اخالقي است همراه با نظام هاي استاندارد ارزيابي ريسك، طراحي و سازماندهي كرد.

نامساعد،  انتخاب  ريسک،  مديريت  نهادها،  مبادله،  هزينه  اقتصاد  کليدواژه�ها:� بيمه، 
مخاطرات اخالقي.
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مقدمه
عدم اطمينان يک مفهوم بنيادي در ادبيات اقتصاد بيمه است که ريشه در عوامل نهادي دارد. 
مهم ترين رويکرد در تبيين، تحليل و طراحي روش هاي راهبردي و عملياتي در مديريت ريسک ناشي 
از طبيعت1 )ذات( عيني و حقيقي پديده عدم اطمينان، درک درست و عميق از ريشه هاي شکل گيري، 

شرايط محيطي و نهادهاي رسمي  و غيررسمي  مرتبط و  ترتيبات پيوسته و فرآيندي آنهاست.
از طرف ديگر يكي از مشكالت اساسي در زمينه قراردادهاي بيمه مسئله تشخيص تجربي ميان 
 .)Abbring et al., 2003( انتخاب نامساعد و مخاطرات اخالقي2 است که ريشه در اطالعات نامتقارن3 دارد
برخي مطالعات اقتصاد خرد در مورد بازار بيمه به اطالعات نامتقارن مربوط است. يکي از اين موارد مربوط 
به انتخاب نامساعد4 است. انتخاب نامساعد هنگامي  روي مي دهد که بيمه گر در زمان صدور بيمه نامه، 
نمي تواند ريسک بيمه گذار را مشاهده كند و بيمه گذار اطالعات کامل تري نسبت به ريسک خود دارد.

)Akerlof )1970 اين موضوع را مطرح کرد که اگر بيمه گران اطالعات ناقصي راجع به تفاوت هاي ريسک 

بازارهاي بيمه اي تشکيل نخواهد شد و ساير  از  بالقوه داشته باشند، در آن صورت برخي  بيمه گذاران 
بازارهاي بيمه اي موجود نيز ناکارا خواهند بود. از سوي ديگر در زمينه اطالعات نامتقارن بسياري از نظريات 
به مخاطرات اخالقي اشاره دارند كه از سوي )1963( Arrow،ا )1961( Dreze و )Pauly )1968 به ادبيات 

اقتصادي وارد شد.
انگلستان  بيمه  بازار  در  نامساعد  انتخاب  مسئله  بررسي  به  خود  مطالعه  در   ،Gravelle )1991(

پرداخت. به باور وي قرار دادهاي بيمه در اين كشور مورد انتقاد نهادهاي رسمي  قوه قضائيه، كارشناسان 
و مصرف كنندگان است و غيرمنصفانه تلقي مي شود. به اعتقاد وي عمده اين مسائل به دليل وجود 
انتخاب نامساعد در بازار بيمه اين كشور است و وي در مطالعه خود به تحليل مبناي اقتصادي انتخاب 
نامساعد در ميان شركت هاي بيمه و آزمون نتايج رفاهي اصالح قراردادها، به منظور كاهش آثار انتخاب 

نامساعد پرداخت.
بر وجود  دال  و شواهدي  رسيد  اوليه  ادبيات  مخالف  نتيجه اي  به  مطالعه خود  در   ،He )2009(

اطالعات نامتقارن در بازار بيمه زندگي يافت. پس از آنكه شركت بيمه افراد را از نظر ريسك از يكديگر 
جدا كرد، افرادي كه ريسك مرگ باالتري دارند، ميان 19 تا 49 درصد بيشتر، نسبت به ديگران )افراد 

1. Nature
2. Moral Hazard
3. Asymmetric Information
4. Adverse Selection
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با ريسك پايين تر مرگ( احتمال دارد بيمه عمر خريداري كنند. اين امر به افق زماني كه براي ريسك 
مرگ تعريف شده است هم بستگي دارد.

موارد باال و بسياري مطالعات ديگر نشان دهنده نوعي از ريسک هاي مترتب بر قراردادهاي بيمه اي 
اطالعات  وجود  از  حاصل  اخالقي،  مخاطرات  و  نامساعد  انتخاب  مفهوم؛  دو  چارچوب  در  که  است 
نامتقارن، مبادله اي پرهزينه را براي طرفين معامله ايجاد مي کند که نتيجه آن در سطح خرد، کاهش 
منافع مشترک و عدم پايبندي به اجرا و تعهدات قرارداد في مابين و در سطح کالن، کاهش رفاه و 

افزايش عدم اطمينان هاي اقتصادي ـ اجتماعي است.
توجه نداشتن به ريشه هاي اصلي شکل گيري مشکالت مزبور، تبعات فرهنگي نهادينه شده اي را به 
وجود مي آورد که نه تنها عدم اطمينان را به رفع و مديريت ريسک هاي موجود تبديل نمي كند بلکه 
به گسترش و تشديد مخاطرات اخالقي و اطالعات نامتقارن نيز دامن زده و آثار سوء آنها را نهادينه 
مي کند. عالوه بر اين، اندازه و ابعاد ريسک، محتوا و ماهيت ريسک، روش ها و معيارهاي سنجش و 
برآورد ريسک از يک سو، قوانين، مقررات و بخشنامه ها از سوي ديگر و از همه مهم تر، نهادها و قوانين 
و قواعد غيررسمي  )هنجارها، باورها، رسوم، عادات، عرف، فرهنگ و...(، تأثير قابل مالحظه اي را بر 
ارزيابي و مديريت ريسک مي گذارد که بخش سوم آن، مي تواند سهم عمده اي را در کيفيت و کميت 
و ريشه اي  تبيين عميق  به  راه حل، منوط  بنابراين  اختصاص دهد.  به خود  بيمه اي  قرارداد  ريسک 
موضوع است که بدون شناخت ابعاد متنوع و عناصر موجد اصلي آن، مخدوش و ره به بيراهه است. 
انتزاعي رويکردهاي جريان  با ايجاد پيچيدگي هاي غيرضرور و  نگرش هاي سطحي، محدود و همراه 
مرسوم، نه تنها تحليل هاي بنيادي و حقيقي را به يافته هاي سطحي تنزل داده بلکه از واقعيات عيني 

نيز دور شده است.
و  مبادله  بازار  در  تحليل ريسک  و  تبيين  براي  برجسته  ويژگي  دو  داراي  مبادله  اقتصاد هزينه 
طرح  بر  عالوه  مقاله  اين  در  امور.  تدبير  دوم:  و  آن  نهادي  رويکرد  اول:  است؛  بيمه اي  قراردادهاي 
کارکردهاي ريسک در بيمه بر اساس اقتصاد هزينه مبادله، مباني نظري اقتصاد هزينه مبادله مبتني بر 
رويکرد اقتصاد نهادگرا نيز بررسي شده و در پايان شواهدي از هزينه هاي مبادله ناشي از عوامل نهادي 
در قراردادهاي بيمه اي در ايران ارائه مي شود. در ادامه، در بخش دوم، مروري بر مطالعات پيشين، 
بخش سوم، مباني نظري اقتصاد هزينه مبادله، بخش چهارم، شواهدي از هزينه مبادله در صنعت بيمه 

در ايران و بخش پنجم، نتيجه گيري و پيشنهادها، پايان بخش مقاله خواهد بود.
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مروري�بر�مطالعات�پيشين
ريسک هاي  و  متداول  راهبردهاي  بر  مبتني  ريسک  مديريت  حوزه  در  متنوعي  پژوهش هاي 
مطالعات  از  بخشي  همچنين  است.  گرفته  صورت  مالي1  توانگري  ارزيابي  چارچوب  در  بيمه گران 
دربرگيرنده روش ها و تکنيک هاي برآورد و سنجش ريسک است. مجموعه پژوهش هاي صورت گرفته 
در چارچوب يک روش شناسي مشخص با تغييرات محدود در اجزاي داخلي )به کارگيري متغيرهاي 
مختلف، تلفيق و  ترکيب روش ها و...( است. کمتر مطالعه اي با رويکرد شناخت ابعاد متنوع و گسترده، 
مفهوم عدم اطمينان و ريسک در قراردادهاي بيمه انجام شده است. به عبارت ساده، مطالعات پيشين 
بر اساس روش هايي به انجام رسيده که تحليل ريسک را در قالب الگوهاي پايين  دستي و پيچيده اي 

مورد بررسي قرار داده اند که فاقد تبيين هاي شناختي و ريشه اي است.
در اين قسمت به مرور پژوهش هاي دربرگيرنده هزينه مبادله با تأکيد بر ريسک در صنعت بيمه 

پرداخته مي شود.
مبادله  هزينه  رويکرد  بر  مبتني  قراردادي2  متنوع  ترتيبات  ابعاد  بررسي  به   ،Cheung )1969(

پرداخته است. وي بحث خود را از اينجا آغاز مي کند که هر مبادله اي در برگيرنده يک قرارداد است3. 
وجود ناکارايي هاي متعدد در قراردادها، هزينه هاي مذاکرات و مشکالت فرآيند اجراي قرارداد، متضمن 
هزينه هاي مبادله هستند. بنابراين  ترتيبات قراردادي بايد دربرگيرنده وجوه حقوقي و اقتصادي مربوط 

به هزينه هاي مبادالتي باشد.
)Woodward )1988، هزينه مبادله را ناشي از دو موضوع اصلي، مورد بررسي قرار مي دهد. اول؛ 

عدم تقارن اطالعات4 که مخاطرات اخالقي و انتخاب نامساعد را پيامدهاي آن مي داند و دوم؛ بروز 
از مباني نظري کامونز )1934(، مبادله را مي تواند  تضاد خواست هاي5 طرفين مبادله، که به تاسي 
در طيف وسيعي از حداقل تا حداکثر منافع قرار دهد. او بر اين باور است كه هدف گذاري بانک ها و 
شرکت هاي بيمه در حداکثرسازي سودشان، مبتني بر کاهش هزينه هاي مبادله ناشي از دو فرآيند 
گفته شده است. بر اين اساس، مزيت هاي رقابتي در چارچوب افزايش وجوه مشترک 6 و کاهش عدم 

تقارن ها، حاصل مي شود.

1. Solvency
2. Contractual Arrangement
3.Every Transaction Involves a Contract
4. Informational Asymmetries
5. Conflict of Interests
6. Collective
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)Skogh )1999، عنوان مي دارد که جدي ترين تفاوت1 رويکرد اقتصاد هزينه مبادله با نظريه مرسوم 

و متداول بيمه2، در کاربردهاي متعدد و متنوع بيمه در حوزه هاي حقوق و اقتصاد و به طور ويژه مربوط 
به رفتار اطالعات3 است. نظريه مرسوم فرض مي کند که توزيع احتمال هر دو؛ بيمه گر و بيمه گذار معلوم 
و مشخص است در حالي که فرض اصلي در هزينه مبادله، عقالنيت محدود است که بر مبناي آن، يک 
برتري رقابتي براي شرکت هاي بيمه در مقايسه با بيمه گذاران، از ناحيه مزيت در توليد )بازتوليد( و توزيع 
اطالعات به نفع خود ايجاد مي شود. بنابراين ما شاهد يک رفتار نامتقارن از هر دو سمت مبادله ناشي 

از مزيت هاي اطالعاتي خواهيم بود که تبيين کننده هزينه مبادله متأثر از ريسک رفتار اطالعات است.
)Brouthers )2002، نشان داد شرکت هايي که نوع ورودشان به بازار را بر اساس هزينه مبادله،  

ترتيبات و محيط نهادي و زمينه هاي فرهنگي انتخاب مي کنند، عملکرد به مراتب بهتري نسبت به 
مبادله  هزينه هاي  پيش بيني پذيري4  بر  مبتني  که  راهبرد هايي  مبنا،  اين  بر  دارند.  انتخاب ها  ساير 
طراحي شده، به طور معناداري عملکرد شرکت ها را نسبت به عدم توجه به اصل پيش بيني پذيري 

هزينه مبادله، بهبود و ارتقا داده است.
)Atwood & Buschena )2003، اثر لحاظ کردن هزينه هاي مبادله، در بهينه سازي رفتار افراد در 

مواجهه با ريسک را بررسي و اندازه گيري كردند. نتايج نشان داد اين روش اثر معناداري بر رفتار فردي 
در انتخاب ريسک قرارداد مي گذارد.

)2005( Janus & Amelung، راهبرد عرضه تجميعي مراقبت هاي سالمت )IHCD(5، را به عنوان 

يک مبحث اصلي در مديريت خدمات سالمت، که نوشداروي هزينه هاي رو به تزايد خدمات مراقبت هاي 
بهداشتي است از منظر اقتصاد هزينه مبادله مورد واکاوي قرار دادند. مهم ترين نتيجه پژوهش ايشان، 
يافتن درک جديد و عميقي از IHCD مبتني بر انسجام حقيقي مديريت خدمات بهداشتي از طريق 
تجميع سازمان هاي مجازي، به جاي تجميع نهادهاي خدمات سالمت بود که مي توانست هزينه هاي 

مبادله را کاهش دهد.
)Aggarwal )2007، نقش هزينه مبادله را در انتخاب قرارداد6، تجزيه و تحليل كرده است. نتايج 

نشان مي دهد کاهش هزينه هاي مبادله از طريق افزايش احساس اطمينان به طرفين قرارداد، منجر به 

1. Crucial Difference
2. Standard Insurance Model
3. Treatment of Information
4. Predictability 
5. Integrated Health Care Delivery )IHCD(
6. Contract Choice
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انتخاب قرارداد مناسب مي شود.
)Zhang et al. )2009، اثر هزينه هاي مبادله را بر سرمايه گذاري دارايي هاي ريسکي بررسي کردند. 

نتايج نشان داد ريسک بيمه گران با تقليل هزينه هاي مبادله کاهش مي يابد.
)Collins et al. )2009، به بررسي تأثير اصالحات در ساختار خدمات درماني بر کاهش هزينه هاي 

اداري بيمه اي در ميان تمام  باالترين سهم هزينه هاي  اياالت متحده آمريکا، که  بيمه اي1 در  اداري 
پرداختند.  ژاپن(  از  بزرگ تر  برابر  سه  و  آلمان  از  بيشتر  درصد   30( داراست  را  صنعتي  کشورهاي 
نتايج نشان داد انتخاب يک رويکرد خصوصي ـ  عمومي2 در اصالحات مذکور، با تمرکز بر بازار بيمه، 
هزينه هاي اداري برآورد شده را از 12/7 درصد ادعاي خسارت به متوسط 9/4 درصد کاهش مي دهد 
شامل؛  بيمه اي  اداري  هزينه هاي  کاهش  از طريق  دالر صرفه جويي  ميليارد  معادل 265  مبلغي  که 
هزينه بيمه گري، بازاريابي، هزينه بررسي ادعاي خسارت، زمان صرف شده جهت اعالم نرخ پرداختي و 
استانداردسازي کارمزد کارگزاران بيمه اي، طي دوره 2020-2010 برآورد شد. نکته مهم اينکه رويکرد 
اصالحي در برگيرنده وجوه نهادي به هزينه هاي مبادالتي است که تأثير فوق العاده اي بر هزينه هاي 

ناشي از ريسک هاي مترتب بر امور اداري بيمه اي دارد.
زندگي  بيمه هاي  بر ريسک  را  و مقررات  قوانين  اثر محدوديت   ،Barrieu & Loubergé )2013(

بررسي کرده اند. نتايج نشان داد مقررات مختلف، منجر به نتايج کاماًل متفاوتي در ريسک هاي مورد 
بررسي خواهد شد.

)Castano & Mills )2013، ارتباط مشاهده شده ميان بيمه گران و 22 بيمارستان عمومي  در شهر 

بوگوتاي کلمبيا را به منظور شناخت نقش، سرمايه گذاري هاي خاص مرتبط3 و ناتماميت قرارداد4، به 
عنوان منبع هزينه هاي مبادله، در قالب يک پژوهش کيفي گسترده، تحليل و بررسي کردند. اولين 
مبتني  روابط  از  شده  استخراج  قرارداد  ناتماميت  به  مبادله  هزينه هاي  وابستگي  وجود  آنها،  يافته 
آنها مالحظه کردند که روابط ميان  بود.  از سرمايه گذاري هاي خاص مرتبط  نه متاثر  و  قرارداد5،  بر 
بيمه گران و بيمارستان هاي محلي در خصوص خدمات مربوط به مراقبت هاي اوليه، بر پايه مقررات 
قراردادهاي تعريف شده اجباري است در حالي که براي خدمات کلينيکي، جراحي و بستري، که هيچ 
محدوديتي را در بر ندارد، حداقل کردن هزينه هاي مبادله در قرارداد لحاظ مي شود. به نظر مي رسد 
1. Insurance Administration
2. Private- Public Approach
3. Relationship- specific Investments
4. Contract Incompleteness
5. Contract- based Relationships
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بازي  بر قرارداد  اين بود که هزينه هاي مبادله، نقش کليدي در روابط مبتني  نتيجه اصلي پژوهش 
مي کند و ماهيت ناتماميت قرارداد، خود منبع ايجاد هزينه مبادله است.

اين پژوهش در پي آن است تا با طرح روش شناسي نهادي اقتصاد هزينه مبادله در حوزه مديريت 
ريسک در صنعت بيمه در ايران، بتواند يک روش پژوهش مناسب براي مواجهه واقع گرايانه با موضوعات 

متنوع و متعدد در اين حوزه را به منظور تبيين و حل ريشه اي نواقص موجود ارائه كند.

مباني�نظري�اقتصاد�هزينه�مبادله
با توجه به اينكه در يك جامعه هيچ كس نمي تواند به تنهايي تمام نيازهاي خود را توليد و تأمين 
كند، در افراد اين تمايل به وجود مي آيد كه با ديگران به مبادله بپردازند. اين تمايل به مبادله در ميان 
مردم است كه منجر به تقسيم كار و تخصصي شدن امور، ايجاد تفاوت در ميان مشاغل، بروز استعدادها 

و بالمآل افزايش توليد و ثروت مي شود )اسميت، 1357(.
در نگرش گفته شده كه بخش قابل توجهي از ادبيات اقتصادي را به خود اختصاص داده، فقط 
به منافع حاصل از مبادله توجه شده است. اما طيف وسيعي از كساني كه به پيروي از اسميت در 
اين باب قلم زده اند به هزينه بر بودن فرآيند مبادله توجهي نداشته اند. اگر بپذيريم كه فرآيند مبادله 
داراي هزينه است، آنگاه بايد اصالحات قابل توجهي را در نظريه اقتصادي انجام دهيم و عملكردهاي 
صورت  به  مبادله،  فرآيند  بودن  هزينه بر   .)1377 )نورث،  باشيم  داشته  انتظار  را  متفاوتي  اقتصادي 
رسمي  اولين بار از سوي )Coase )1937 تشخيص داده شد1 و پس از آن، البته با بيش از سه دهه 

تاخير، ادبيات گسترده اي در اين مورد شكل گرفت )نصيري اقدم، 1385(.
قراردادها بيانگر و معرف شرايط مبادله هستند که شامل قراردادهاي کامل و ناقص هستند. قرارداد 
کامل مانع از رفتارهاي فرصت طلبانه و سودجويانه مي شود به طوري که قيود مربوط به مسئوليت ها و 
حقوق طرفين مبادله را در مورد تمامي  احتماالت و اتفاقاتي که ممکن است در طول معامله رخ دهد، 
تصريح مي کند و بنابراين راه سوء استفاده دو طرف مبادله از نقطه ضعف هاي طرف مقابل را مسدود 
مي کند. در مقابل قراردادهاي ناقص هستند که درجات مختلفي از تعديل پذيري2 يا ابهام را شامل 
مي شوند که در نتيجه برخي شرايط و تعهدات طرفين مبادله، به روشني مشخص نشده است. سه 

1. البته اين نکته درخور توجه است که کسان ديگري هم پيش از کوز متوجه هزينه بر بودن مبادالت بودند، 
منتها نقش کوز طرح اين موضوع در قالب نظريه )رايج( اقتصادي بود.

2. Open- endedness
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عامل اصلي که مانع کامل بودن قراردادها مي شوند عبارتند از: عقالنيت محدود، مشکالت مربوط به 
تصريح و سنجش عملکرد و اطالعات نامتقارن )بزانکو و همکاران، 1385(.

)Coase )1937، اين پرسش را مطرح کرد كه با وجود کارايي در ساز و کار بازار رقابتي که در 

از نظام  اقتصادي در خارج  از فعاليت هاي  نيز مورد تأکيد قرار گرفته، چرا بسياري  اقتصادي  نظريه 
قيمت ها صورت مي پذيرد )به عبارت ديگر، مبادالت بازاري درون بنگاه، جاي خود را به هدايت تمرکز 
يافته مي دهند(؟ او نتيجه مي گيرد که استفاده از بازار، هزينه هايي را در بردارد که با انجام فعاليت ها در 
خود بنگاه، حذف خواهند شد. اين هزينه ها، هزينه مبادله ناميده مي شوند. هزينه هاي مبادالتي شامل 
صرف زمان و هزينه مذاکرات، تحرير و اعمال به موقع قراردادهاست و زماني نمود پيدا مي کند که يک 
يا چند طرف معامله، امکان انجام فعاليت هاي فرصت طلبانه )ناشي از افزايش منافع شخصي( را داشته 
باشند. هزينه هاي مبادله شامل نتايج نامطلوب رفتارهاي فرصت طلبانه و همچنين هزينه هاي مربوط 
به جلوگيري از اين رفتارهاست. قوانين قراردادها ممکن است نتايج رفتارهاي فرصت طلبانه حاصل از 
قرارداد ناقص را اصالح کند ولي نمي تواند عواقب آن را به کلي حذف كند. بنابراين وجود قراردادهاي 

ناقص به ناچار هزينه هاي مبادالتي را در پي دارد )بزانکو و همکاران، 1385(.
 ،Tis )1982( .ادغام يا تصاحب، تنها پايه و اساس قانوني تلفيق بنگاه ها با يکديگر به شمار مي آيد
اين پرسش را مطرح مي کند که چرا صرفه هاي گسترده با هماهنگ سازي چندين شرکت مستقل، 
واحدي  شرکت  به  بايد  کسب وکار  واحدهاي  چرا  که  است  معني  اين  به  اين  نيست.  دست يافتني 
تبديل شوند تا بهره ها و صرفه هاي مقياس دست يافتني باشند. وي استدالل مي کند، زماني که هزينه 
پيچيده مي کند، يک مجموعه )شرکت(  را  )فعاليت هاي( مستقل  بنگاه هاي  مبادله، هماهنگي ميان 
يا  تنوع  ايجاد  خصوص  در  تصميم گيري ها  از  بسياري  بود.  خواهد  کارآمدي  گزينه  چندمحصولي، 
کارکردن به صورت بنگاه هاي )فعاليت هاي( مستقل، از منطق حداقل سازي هزينه هاي مبادالتي پيروي 

مي کند )بزانکو و همکاران، 1385(.
سايمون که بحث عقالنيت محدود را مطرح كرد و جايزه نوبل را براي وي به ارمغان آورد، در سال 
ايده  از عقالنيت محدود مي نويسد: »عقالنيت محدود به طور خالصه اين  پاياني عمرش در شرحي 
است که انتخاب افراد تنها به وسيله برخي از اهداف کلي سازگار1 و خصوصيات دنياي خارجي تعيين 
نمي شود بلکه دانشي که آنها از دنيا دارند و ندارند، توانايي يا عدم توانايي آنها در احضار اين دانش در 
هنگام مناسب، تدبير کردن نتايج کنش هايشان، به ياد آوردن مسيرهاي ممکن کنش، مديريت عدم 

1. Consistent Overall Goal 
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اطمينان )شامل عدم اطميناني که از پاسخ هاي ممکن ديگران به دست مي آيد( و داوري ميان بسياري 
از خواسته هاي رقابتي شان هم مهم است. عقالنيت محدود است زيرا توانايي هاي آنها به شدت محدود 
است در نتيجه رفتار عقاليي در دنياي واقعي به ميزان زيادي به وسيله »محيط دروني« ذهن افراد 
که شامل محتويات حافظه و فرآيندهايش است و »محيط خارجي« دنيايي که در آن کنش مي کنند 

.)Simon, 2000( »و کساني که بر آنها کنش مي شود، تعيين مي شود
متعددي  عوامل  از  ناشي  كه  است  هزينه هايي  از  عبارت  مبادله،  هزينه  نظريه  در  اصلي  محور 
و تضمين  تعبيه  تعريف،  نامناسب دولت، عدم  قرارداد،  دخالت هاي  از جمله فرصت طلبي طرف هاي 
شرايط  مورد  در  نامتقارن  و  ناقص  اطالعات  قضايي،  دستگاه  ناكارآيي  مالكيت،  مجموعه هاي حقوق 
مبادله و... است، که طرفين مبادله را دچار هزينه هايي مي كند كه به لحاظ فني عهده دار آن هزينه ها 
سازماندهي  در  بنگاه  عملکرد  هم  كه  نهادهايي  لحاظ  از  مرسوم  نظريه  بازنگري  اين رو،  از  نبوده اند. 
مبادالت  را متأثر مي کند و هم در کارکرد کارآمد اقتصاد كالن مؤثر است، الزامي  است و اين وظيفه اي 
است كه نظريه پردازان هزينه مبادله عهده دار آن شده اند. هر مبادله قرين يك قرارداد است. اين قرارداد 

مي تواند نوشته يا نانوشته، رسمي  يا غيررسمي  باشد )نصيري اقدم، 1385(.
ما  وقتي  كه  است  به  اندازه اي  مبادله  هزينه هاي  اهميت  كه  است  باور  اين  بر   ،Arrow )1969(

مي خواهيم به دليل زيان هاي رفاهي پيش گفته از يك سيستم تخصيص منابع )مثاًل بازار( به سيستم 
تخصيص منابع ديگر )مثاًل دولت يا بنگاه( منتقل شويم، بايد بر حسب هزينه هاي مبادله هزينه و فايده 

کنيم )نصيري اقدم، 1385(.
به  طور كلي، Arrow معتقد است كه هزينه هاي مبادله مانعي است براي شكل گيري بازارها و در 
مواقع خاصي از تشكيل بازار ممانعت مي كند. در نهايت، او هزينه هاي مبادله را به صورت »هزينه هاي 
بنگاه هم  به بحث  البته، وي  تعريف مي كند.  اقتصادي«1  به حركت درآمدن و عمل كردن سيستم 
متعرض شده است. از نظر او »يكي از انگيزه هاي ادغام عمودي2 جايگزيني هزينه هاي خريد و فروش 
بازاري با هزينه هاي درون بنگاه است؛ وجود ادغام عمودي بيان مي كند كه هزينه هاي عملكرد بازارهاي 

رقابتي صفر نيست، آن طور كه معمواًل در تحليل هاي نظري فرض مي شود« )نصيري اقدم، 1385(.
همچنين Arrow، آثار خارجي را حالت خاصي از ناتواني بازار قلمداد كرد و ريشه ناتواني بازار را 
باال بودن هزينه هاي مبادله دانست. در اصطالح شناسي )ترمينولوژي( اَرو، در يک اقتصاد کاماًل دولتي 

1. Transaction Costs are Costs of Running the Economic System
2. Vertical Integration
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به واسطه هزينه  هاي هنگفت اطالعات و ارتباطات، هزينه  هاي مبادله بسيار زياد است. اين تعريف را 
مي توان تعريفي در سطح  ترتيبات نهادي انگاشت. در مقابل، فردي چون نورث تعريفش را در سطح 

محيط نهادي ارائه مي کند )نصيري اقدم، 1385(.
به دليل قرابت ويژه اين موضوع با مفاهيم و نگرش هاي اقتصاد نهادي جديد، نظريه پردازان اقتصاد 
 Oliver Williamson )2009( هزينه مبادله، دو اقتصاددان برجسته اقتصاد نهادگرا، برنده جايزه نوبل؛
و )Douglass North )1993 هستند. ويليامسون مباحث کوز را پيگيري كرده و نورث مباحث  هايک و 
سايمون را مبناي کار خويش قرار داده که در نتيجه نگاه آنها به بحث هزينه مبادله نيز متفاوت است 

)متوسلي و همکاران، 1389(.

هزينه�مبادله�از�ديد�ويليامسون
ويليامسون بيان مي دارد: »اما علم انتخاب تنها رويکرد براي مطالعه پديده هاي پيچيده اقتصادي 
نيست و نمي توان آن را هميشه سودمندترين ابزار دانست. روش مهم ديگر چيزي است که بوکانان 
به عنوان علم قرارداد1 به آن اشاره مي کند... قوانين بازي هرچه باشند، ديدگاه قرارداد نقش مفيدي 
در اجراي بازي ايفا مي کند و اين چيزي است که من به عنوان نظم خصوصي به آن اشاره مي کنم که 
شامل تالش هاي طرف هاي شرکت کننده در مبادله براي تنظيم انگيزه ها و ايجاد ساختارهاي  تدبير 
امور است که به بهترين شكل نيازهاي مبادالتي آنها را هماهنگ مي کند« )Williamson, 2002(. در 
نهايت ويليامسون تقسيم بندي خود را درباه علم اقتصاد ارائه مي کند و آن را به دو دسته عمده علم 
انتخاب )ارتدکس( و علم قرارداد تقسيم مي کند. به نظر وي علم قرارداد نيز به دو شاخه نظم عمومي 
 )اقتصاد قانوني2( و نظم خصوصي تقسيم مي شود که نظم خصوصي باز به دو زيرشاخه ديگر تقسيم 
ادبيات حقوق  انگيزه ها )طراحي مکانيسم، نظريه کارگزار،  تنظيم  بيشتر روي  اولين شاخه  مي شود. 
مالکيت رسمي( تمرکز دارد و شاخه دوم به تدبير امور3 به ويژه با توجه به نظريه شرکت ها اشاره دارد 

.)Williamson, 2002(

اقتصاد هزينه  از نظم خصوصي4 مي داند و درخصوص  را جزيي  اقتصاد هزينه مبادله  وي بحث 
مبادله يادآور مي شود: »اقتصاد هزينه مبادله، نه تنها مبادله را به عنوان واحد اساسي تحليل تلقي 

1. Science of Contract 
2. Constitutional Economics  
3. Governance 
4. Private Ordering
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مي کند، بلکه تدبير امور را ابزاري مي داند که نظم را القا مي کند و موجب مي شود تضادها کم شود و 
.)Williamson, 2002( »نيل به منافع متقابل1 تحقق يابد

ويليامسون در تبيين هسته پژوهشي اقتصاد مبادله با اشاره به فرض عقالنيت محدود و قبول آن از 
سوي اقتصاد هزينه مبادله يادآور مي شود: »اما اقتصاد هزينه مبادله يك گام فراتر مي نهد و خود را از اين 
بينش متداول مبتني بر عقالنيت محدود كه عوامل انساني را كوته بينانه تلقي مي كند، مستثني مي سازد. 
در مقابل کوته بيني فرض مي شود که عوامل انساني، ظرفيت پيش نگري آينده را دارند و خطرات احتمالي 

.)Williamson, 2002( »قرارداد را کشف مي کنند و اصالحات قراردادي را بسط مي دهند
ويليامسون معتقد است بيشتر نظريه هاي مطرح ناظر به گذشته اند يعني نظريه ها به طور عموم به 
دنبال توضيح رفتار گذشته سازمان ها و درک منطق رفتار آنها بوده اند. هرچند كه اين رويکرد اطالعات 
مفيدي را فراهم مي کند، اما باروري  زيادي ندارد. زيرا  نمي تواند پيش بيني هاي خوبي از رفتار آينده 
سازمان ها ارائه کند. ويليامسون در اين مورد مطلبي را از »نيکالس جور ـ روگن« نقل مي کند مبني بر 
اينکه »اگرچه هدف علوم در کل پيش بيني نيست و به خاطر کسب خود دانش است، ولي پيش بيني، 
معيار علمي بودن دانش است« )Williamson, 1998(. از اين رو، وي معتقد است که دير يا زود بايد 

نظريه هايي در مورد سازمان اقتصادي مطرح شود که توانايي پيش بيني داشته باشند.
ويليامسون مي گويد اقتصاد هزينه مبادله نه تنها در بر دارنده مفاهيم جالبي است و براي درک 

.)Williamson, 1998( بسياري از پديده ها به کار گرفته شده؛ بلکه براي پيش بيني هم مفيد است
به طور خالصه در مورد ديدگاه ويليامسون در اقتصاد هزينه مبادله بايد گفت وي بحثش را بر رد 
فرض عقالنيت نئوکالسيکي و وجود کوته بيني و فرصت طلبي متمرکز مي کند و بر اين باور است كه 
همين مسئله است که هزينه مبادله را ايجاد مي کند به نظر وي براي کاستن از هزينه مبادله با توجه 
به خصوصيات مبادله از يکي از ساختارهاي تدبير امور که همان بازار يا بنگاه است يا ترکيبي از آنها، 

استفاده مي شود )متوسلي و همکاران، 1389(. 

هزينه�مبادله�از�ديدگاه�نورث
نورث بيشتر مقاالت خود را با انتقاد از فروض نئوکالسيک آغاز مي کند. در مورد هزينه مبادله2 هم 
وي با انتقاد از ناديده گرفتن آن از سوي اقتصاد نئوکالسيک يادآور مي شود اين هزينه در کشورهاي 

1. Mutual Gain

2. نورث هزينه مبادله و هزينه معامله را به صورت هم ارز به کار مي برد.
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.)North, 1991( پيشرفته غربي بالغ بر 50 درصد توليد ناخالص ملي است
اولين کارهايش در مورد هزينه مبادله در تعريف آن مي نويسد: »هزينه مبادله  از  وي در يکي 
هزينه تصريح1 و اجراي قراردادهايي است که مبناي معامله است« )North, 1984(. به نظر وي چهار 
متغير عمده اين هزينه را تعيين مي کنند که عبارتند از: 1. هزينه  اندازه گيري2 که شامل اندازه گيري 
ويژگي هاي ارزشمند کاالها، خدمات مورد مبادله يا اندازه گيري عملکرد کارگزاران است، 2. ماهيت 
فرآيند معامله3 شامل تعيين دقيق مفاد قرارداد و تضمين اجراي آن، 3. اجرا4، چگونگي تضمين اجرا 
که در واقع وجود قوانين و دادگاه هاست و نگرش هاي ايدئولوژيک5 که چهارمين متغير است. متغير 
چهارم به باور نورث با بقيه متفاوت است. بر خالف فروض نئوکالسيک  ترجيحات و ساليق ثابت نيست 

.)North, 1984( از اين رو اين متغير هم ثابت نيست و به ارزش هاي اخالقي مرتبط است
از سوي ديگر نورث بحث در مورد نهادها را نيز با توجه به هزينه مبادله پيگيري مي کند. وي در 
اين زمينه مي نويسد: »نظريه من در مورد نهادها تلفيقي از نظريه اي درباره رفتار انسان و نظريه اي 
درباره هزينه هاي معامالتي است. اگر اين دو را باهم درآميزيم درک اينکه نهادها چرا وجود دارند و 
چه نقشي در عملکرد جوامع ايفا مي کنند امکان پذير مي شود« )North, 1990(. نورث مي کوشد وجود 
هزينه مبادله را با توجه به ساختار نهادي توضيح دهد و حتي به ساختار قضايي نيز توجه مي کند 

)متوسلي و همکاران، 1389(.
انتخاب  راهنماي  عنوان  به  را  دروني  مدل هاي  و  باشد  ناقص  اقتصادي  كنشگران  اطالعات  اگر 
بازخورد اطالعات  از طريق  ناقص مدل هاي خود را  باشند به نحوي بسيار  طراحي كند و فقط قادر 
)نورث،  بود  خواهد  نظريه پردازي  اساسي  مصالح  از  كارآييني6  عقالنيت  فرض  آنگاه  كنند،  تصحيح 
مبادله مي گويد: »فرض عقالنيت  با هزينه هاي  رفتاري  اين فرض  ارتباط  دادن  براي  نورث   .)1377
بازارهاي ناقص است ـ  كارآييني نه تنها صفت مشخصه بخش اعظم جهان گذشته و حال را ـ كه 
علت كاوي مي كند، بلكه پژوهشگر را به سوي اين مسئله مهم هدايت مي كند كه دقيقًا چه عاملي باعث 
ايجاد بازارهاي ناقص مي شود. يعني، ما را به سمت هزينه هاي مبادله سوق مي دهد« )نورث، 1377(. 
اما چرا او به چنين رابطه اي اعتقاد دارد؟ علت آن در نوع نگاه نورث به هزينه هاي مبادله نهفته است: 

1. Specifying
2. Cost of Measuring
3. Nature of the Exchange Process
4. Enforcement
5. Ideological Attitude
6. Procedural Rationality Postulate
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»سنگيني هزينه كسب اطالعات، كليد فهم هزينه هاي مبادله است، كه خود شامل هزينه هاي 
سنجش ويژگي هاي باارزش اقالم مورد مبادله و هزينه هاي حمايت كننده حقوق و هدايت و اجراي 
اقتصادي اند«  و  سياسي  اجتماعي،  نهادهاي  منشاء  اجرا،  و  سنجش  هزينه هاي  اين  قراردادهاست. 

)نورث، 1377(.
از نظر نورث »هزينه هاي مبادله،  هزينه هاي مشخص كردن و همچنين تضمين اجراي قراردادهاست 
ـ كه اساس مبادالت را تشكيل مي دهند ـ و شامل تمام هزينه هايي مي شود كه براي برخورداري از 

منافع ناشي از مبادالت بايد تقبل شوند« )نورث، 1377(.
افراد هنگام  اين معناست كه    مطابق استدالل نورث، پذيرش فرض عقالنيت محدود متضمن 
مبادله در بازار نمي توانند قراردادهاي كاملي منعقد كنند كه حاوي تمام رويدادها و احتماالت متناظر 

آنها باشد. به اين ترتيب، به عنوان يك اصل در اقتصاد هزينه مبادله، قراردادها همواره ناقص هستند.
بنابراين عقالنيت محدود حداقل دو مشکل اصلي را در مبادله ايجاد مي کند؛ قراردادهاي ناقص 
و امکان تقلب و حيله که هر دو اينها ناظر به دو مسئله مبتالبه قراردادهاي بيمه اي، يعني؛ مخاطرات 
اخالقي و انتخاب نامساعد است. اين فرض متضمن اين معناست که امکان سوء استفاده از نواقص قرارداد 
به نفع يکي از طرفين مبادله، و در نتيجه کاهش منافع مشترک، از طريق دو مسئله فوق الذکر وجود 
دارد. بنابراين در صورت وجود و البته تشديد چنين مشکلي، احتمال نقض و اصالحات محدودکننده و 
پيچيده تر در قرارداد وجود دارد، که به طور طبيعي در هر يک از دو حالت مذکور، هزينه هاي مترتب 
بر آنها افزايش مي يابد. همچنين مشکل سومي  که از اين فرض حادث مي شود، عدم تقارن اطالعات 
است که در هر قراردادي وجود دارد و با ريسک پذير يا ريسک گريز بودن يکي از طرفين قرارداد، تشديد 

مي يابد. مهم ترين اثر آن در هزينه مبادله ناشي از مخاطرات اخالقي ظهور و بروز پيدا مي کند.
قراردادهاي  چندبخشي،  حوزه شرکت هاي  در  متعددي  کاربردهاي  داراي  مبادله  هزينه  اقتصاد 
مربوط به انحصار طبيعي، قراردادهايي که مسئله تعهد را ايجاد مي کند، سازماندهي شرکت و تأمين 
مالي و داللت هاي تمام موارد کاربردي فوق براي سياستگذاري عمومي، مورد بررسي قرار گرفته است.

با هزينه حاصل مي شود  اين است که نخست: منافع مبادله  اين رويكرد  مهم ترين رهنمودهاي 
دادن  انجام  براي  و  نيست  مبادالت  سازماندهي  سازوكار  تنها  بازار،  بودن،  هزينه بر  علت  به  دوم:  و 
يك  مبادله،  هر  ويژگي هاي  با  متناسب  که  دارد  وجود  مختلفي  سازوكارهاي  خاص،  مبادله  يك 
سازوكار كمترين هزينه را دارد. از اين رو، كارايي تخصيصي جاي خود را به كارايي تطبيقي مي دهد 

)نصيري اقدم، 1385(.



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
تم

س
 بي

ال
س

ه 1
مار

ش
13

94
ار 

به

206

اقتصاد� رويکرد� بر� مبتني� ايران� بيمه� در�صنعت� ريسک� مديريت� نهادي� وجوه� بر� تحليلي�
هزينه�مبادله

قراردادهاي  ريسك  كه  دارد  وجود  ايران  بيمه  صنعت  در  اخالقي  مخاطرات  از  بسياري  شواهد 
بيمه اي ناشي از هزينه هاي مبادله را افزايش مي دهد، به طوري كه ريسك قراردادها از جنبه عيني و 
محاسباتي آن خارج شده و هزينه هاي پنهان و غيراخالقي بر كليت ريسك معامله حاكم مي شود، به 
گونه اي كه ارزيابي ريسك فراتر از روش هاي رايج بايد برآورد شود. عدم شناخت الزم از هزينه هاي 

مبادله، ارزيابي ريسك را تورش دار )بيش برآوردي يا كم برآوردي( خواهد كرد. 
از  به طور عمده متأثر  بيمه،  نهادي است كه در حوزه  از عوامل  ناشي  ريشه هزينه هاي مبادله 
مخاطرات اخالقي است. نهادهاي غيررسمي  )باورها، هنجارها، دين، عرف، سنت، فرهنگ و...( بيشترين 
اثرگذاري را بر پديده مخاطرات اخالقي مي گذارد كه در نتيجه ارزيابي ريسك قراردادها را به شدت 

تحت تأثير قرار مي دهد.
ايجاد و تشديد هزينه هاي مبادالتي  به  براي تبيين موضوع الزم است فرآيندهايي را که منجر 

مي شوند در سه سطح کلي به شرح نهادهاي زير طبقه بندي كرد:
1. دولت )مشتمل بر نهادهاي رسمي  و غيررسمي(

2. بنگاه 
3. بازار 

بدون شک هرگونه تغييرات در نهاد دولت اعم از حاکميت، نظارت، قانونگذاري و سياستگذاري 
که در برگيرنده قوانين و قواعد رسمي  است، بر راهبردها و رفتارهاي سازماني و محيطي شرکت هاي 
دريافت کنندگان  با  بيمه گران  مواجهه  عيني  نمود  که  معناداري خواهد گذاشت  تأثير  )بنگاه(،  بيمه 
خدمات بيمه اي، ساير نهادهاي مرتبط مانند قوه قضائيه، نيروي انتظامي، وزارت بهداشت و... و نيز 
تعامل ميان بيمه شد گان و نهادهاي مرتبط مذکور، در وجود هزينه مبادله و ريسک هاي متنوع مترتب 

با آن تبلور مي يابد.
بنابراين روند ايجاد و بروز هزينه هاي مبادالتي منبعث از يک فرآيند عمودي )از سطح اول به 
سطح سوم( است به طوري که پيامدهاي ريسکي از قوانين نهادهاي رسمي، آغاز و در بطن قواعد 
و  ترتيبات نهادهاي غيررسمي )هنجارها و...( متبلور مي شود. بر اين اساس مي توان گفت بسياري از 
هزينه هاي مبادالتي ريشه در قوانين رسمي  و تدابير حاکميتي دارد، که تنظيم قراردادهاي ناقص از 
سوي شرکت هاي بيمه و در نهايت بروز مخاطرات اخالقي در عرصه بازار، که در عمده حاصل رفتار 
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دريافت کنندگان خدمات بيمه اي هستند، نتيجه آن خواهد بود.
دو كاركرد اصلي بيمه در اقتصاد، مبتني بر مفهوم آن عبارتند از:

 پوشش عدم اطمينان و ريسك ناشي از مبادله
 احراز حداكثري وجه نظارتي در مبادله 

بر اين اساس، ماهيت وجودي صنعت بيمه در امر مبادله، مختص به دو كاركرد مذكور بوده و 
عامليت نهادهاي نظارتي و عملياتي در اين حوزه، معطوف به درك عميق و بسيط آن است. هرگونه 
ايجاد كرده كه مي تواند  بيمه  كاركردي  مفهوم  از  را  معناداري  انحراف  ذاتي،  اين طبيعت  از  تورش 
در حوزه هاي برنامه ريزي، سياستگذاري، تدوين قوانين و مقررات و فعاليت هاي بيمه گري، مشكالت 

ريشه اي و اجرايي متنوع و متكثري را به وجود بياورد.
عدم توجه به مفاهيم كاركردي مذكور در حوزه نهاد حاکميت، مشكالت اساسي به شرح زير در صنعت 

ايجاد كرده که هر يک از آنها مي توانند موجد برخي از ريسک هاي حاصل از هزينه هاي مبادالتي شوند:
 سهم ناچيز صنعت بيمه از توليد ناخالص داخلي )ضريب نفوذ، نسبت حق بيمه توليدي به 
GDP = 1/73(1، بنياني ترين مشکل صنعت که آن را به يک جزيره خارج از جريان اقتصاد ملي تبديل 

کرده و بديهي است بسياري از مشکالت ساختاري و نهادي صنعت بيمه، ريشه در انزواي آن دارد.
 نبود يک تعريف جامع از مفهوم »رقابت« مبتني بر درک عميق از ريشه هاي شناختي، واقعيات 

و  ترتيبات نهادي جامعه و صنعت. 
 تشديد مخاطرات اخالقي در حوزه فروش شركت هاي بيمه اي )و كارگزاران بيمه اي( ناشي از 
ايجاد يك فضاي رقابتي كاذب و محدود؛ صدور مجوزهاي متعدد و بدون پشتوانه و مباني نظري علمي 
ارائه خدمات، فضاي  افزايش  به منظور توسعه فضاي رقابتي و  نهادي آن،  تبعات   و در نظر نگرفتن 
ناسالمي  را در مجموعه صنعت بيمه و جامعه هدف ايجاد كرده كه نتايج آن: رقابت در فضاهاي محدود، 
نرخ شكني، عدم تقارن تعرفه ها، كاهش كمي  و كيفي خدمات اصلي و ارائه خدمات غير استاندارد و 
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را در كوتاه مدت و  غير حرفه اي و موارد ديگري كه بعضًا آثار مخرب 

بلندمدت براي صنعت، اقتصاد و جامعه در برداشته است.
 عدم توجه به وجوه نظارتي بيمه در بسياري از مبادالت اقتصادي به ويژه حوزه هاي مهندسي که 

بخش عمده اي از هزينه هاي مبادالتي را در جريان امور به خود اختصاص داده است.
 نبود يك نگرش معطوف به واقعيات و نيازهاي جامعه و مبتني بر رويكرد نهادي و چند بعدي.

1. تمامي آمارها برگرفته از سالنامه آماري صنعت بيمه )1392( است.
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بررسي هريک از شرايط گفته شده و البته برخي موارد بنيادي ديگر، نشان مي دهد نه تنها صنعت 
بيمه از نبود زيرساخت ها و اصول اقتصادي الزم براي کاهش ريسک هاي مترتب بر مبادالت اقتصادي 
رنج مي برد بلکه خود نيز در بند بخش عمده اي از ريسک هاي ناشي از مخاطرات اخالقي است که منجر 

به ايجاد و تشديد هزينه هاي مبادالتي مي شود. 
از  اطالع  درماني، عدم  پرونده هاي  و سندسازي  تباني  تقلب، جعل،  پنهان سازي،  واقعيات،  قلب 
وضعيت جسماني در بيمه هاي زندگي و نمونه هاي متعدد ديگري كه در رشته هاي مختلف بيمه اي 
وجود دارد، همگي در چارچوب هزينه هاي مبادله بروز كرده و فرآيند مديريت و كنترل ريسك را با 

دشواري هاي نهادي روبه رو كرده است.
بيمه گران در هنگام صدور بيمه نامه براي افراد يا گروه ها هيچ گونه اطالعات رسمي  و قابل اتكايي 
از پيشينه و سابقه خسارت هاي قبلي بيمه گذار در دست ندارند و جهت اطالع از سابقه بيمه گذار به 
اطالعاتي كه از سوي او ارائه مي شود، اتكا مي كنند كه اين مي تواند راه را براي تقلب احتمالي بيمه گذار 
باز بگذارد. فقدان سيستم مديريت اطالع رساني جامع در صنعت بيمه عالوه بر ايجاد دشوار و پيچيده 
كردن فرآيندهاي تشخيصي و نظارتي، هزينه هاي سنگيني را بر شرکت هاي بيمه تحميل مي كند، به 
عبارتي فقدان اطالعات قابل اتكا هم باعث باز شدن راه تقلب براي بيمه گذاران مي شود و هم بيمه گران 

را در شناسايي، ارزيابي و پذيرش ريسك دچار مشكل مي كند.
از طرف ديگر يكي از موضوعاتي كه باعث افزايش هزينه مبادله در صنعت بيمه مي شود، نگرش 
غلط بيمه گران نسبت به فروش )افزايش پورتفوي به هر بهايي( و رقابت ناسالم در ميان بيمه گران 
است که ريشه در نگرش هاي نهاد حاکميت دارد. نرخ شكني ها، عدم همكاري در زمينه ارائه اطالعات 
مربوط به بيمه گذار و البي گري هاي بعضًا غيرمتعارف باعث مي شود بيمه گران در بعضي موارد به رغم 

ميل خود تن به شرايط بيمه گذار دهند.

نتيجه�گيري�و�پيشنهادها
عدم توجه به رويکردهاي بديل به ويژه در حوزه اصول موضوعه، مجموعه مطالعات متداول را در 
ورطه ساده انگاري مفاهيم بنيادين انداخته که نمود آن را در ارائه تحليل ها و نتايج روتين مي بينيم که 
نه تنها نمي توانند واقعيات هاي رفتاري پديده هاي انساني را تبيين كنند، بلکه با ساده سازي و تلخيص 
اصول به ظاهر مرتبط )که در واقع داراي تفاوت هاي اساسي هستند(، واقعيت و ماهيت ذاتي پديده ها 
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نيز مغفول و ناديده انگاشته شده است1.
عمده ريسك هاي قراردادهاي بيمه اي در ايران ناشي از مخاطرات اخالقي است كه در چارچوب 
هزينه هاي مبادله قابل تبيين و ارزيابي است. همچنين بايد به عدم تقارن اطالعات ميان نهاد بيمه و 
نهادهاي مرتبط حقوقي، قضايي، پزشكي و... از يك طرف و فقدان يك سيستم اطالعاتي مركزي ميان 
شركت هاي بيمه اي2 از طرف ديگر به عنوان مشكالت نهادي و ساختاري در طراحي و استقرار نظام 

مديريت ريسك اشاره كرد.
عمده هدف اين پژوهش، طرح موضوع يک مسئله بنيادي در فرآيند مديريت ريسک در صنعت 
بيمه است که اصاًل به آن توجه نشده است و بيشتر مباحث نظارت و مديريت ريسک در صنعت بيمه 
از زاويه نگرش هاي روتين و فاقد وجوه متکثر، نهادي و ميان رشته اي آن مورد تحليل و بررسي قرار 
مي گيرد. بي شک در اين مسير محدوديت هايي نيز براي ارائه شواهد تفصيلي وجود دارد. سعي در ايجاد 
يک فهم جديد و منطبق بر واقعيات شناختي، همراه با ارائه روش شناسي مناسب )اقتصاد هزينه مبادله 
مبتني بر رويکرد اقتصاد نهادي( در اين حوزه، به عنوان نقطه شروع مباحث متنوع آتي، مهم ترين 

دستاورد پژوهش حاضر است.
در   ،1404 افق  در  اسالمي  ايران  جمهوري  بيمه  صنعت  چشم انداز  سند  هفتم  راهبرد  مطابق 
متنوع،  ابعاد  است  الزم  مركزي،  بيمه  و  بيمه  مؤسسات  در  ريسك  مديريت  نظام  استقرار  خصوص 
چندوجهي و نهادي مفاهيم بنيادي عدم اطمينان، مخاطرات اخالقي و انتخاب نامساعد به درستي 
درك شود و ساختار مديريت ريسك در شركت هاي بيمه مبتني بر روش شناسي اقتصاد هزينه مبادله و 
اقتصاد نهادي، با استانداردهاي ارزيابي و طراحي سازوكار هاي مديريت ريسك تلفيق شده به طوري که 
بتواند ريشه هاي نارسايي و ناکارايي و عدم تقارن اطالعات موجود در بازار را به طور جامع و درخوري 
شناخته و سپس در جهت رفع آن از طريق حذف، بازطراحي3 يا اصالح نهادها و قواعد شکل دهنده 
نظم ها و  ترتيبات نهادي، اقدام كند. بنابراين پيشنهاد مي شود متوليان امر بيمه بحث نظارت بر صنعت 

بيمه را جدي تر گرفته و با ارائه راهكارهاي مناسب به رفع مشكالت اهتمام ورزند. به عنوان مثال:
از بعد عدم تقارن اطالعات، متوليان امر بيمه در كشور )مانند بيمه مركزي و وزارت دارايي( بايد 

1. رجوع شود به منبع:
Commons, John. R )1970(, “The Economic of Collective Action”, the University of 
Wisconsin press, Madison, Milwaukee, Landon, pp: 83 - 85.

2. Core Insurance 
3. Redesign



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
تم

س
 بي

ال
س

ه 1
مار

ش
13

94
ار 

به

210

با ايجاد يك سامانه مديريت جامع اطالعاتي مشترك ميان تمامي شركت هاي بيمه اي به اين مهم 
بپردازند. به طوري كه پس از رخداد خسارت براي يك بيمه گذار شركت هاي بيمه اي مكلف باشند 
تمامي  اطالعات مربوط به خسارت )نوع خسارت، شدت خسارت، وسعت خسارت، دليل بروز حادثه 
منجر به خسارت...( را به اين پايگاه ارسال كرده و به اين  ترتيب اطالعات مربوط به بيمه گذار را در 

صنعت بيمه، تجميع و تسهيم كنند.
همچنين مي توان برخي پيشنهاد ها را به شرح زير ارائه كرد:

بنيادي  بر شناخت دقيق مفاهيم  بيمه اي مبتني  قوانين و مقررات  بازطراحي و تدوين  لزوم   .1
بيمه، توجه به واقعيات و خواست هاي اقتصادي ـ  اجتماعي، قواعد رسمي  و غيررسمي  که از شرايط 
محيطي ـ  نهادي، استخراج مي شود، مبتني بر رعايت اصل انصاف و حقوق حقه، بر پايه اهداف انساني 
و توسعه اي، تقويت بنيان هاي منافع مشترك، حمايت از حقوق معنوي و مادي بيمه گذاران به عنوان 
سرمايه هاي انساني و دارايي هاي واقعي بيمه گران و در نهايت توجه به ارزش گذاري مبتني بر معقوليت، 

انصاف و مقبوليت.
2. لزوم بازطراحي نظام هماهنگي خدمات بيمه اي مبتني بر شناخت جامع و دقيق  ترتيبات نهادي 
مرتبط: حقوقي،  نهادهاي  با ساير  آن  ارتباط  و  بيمه  نهاد  بر  مترتب  )نهادهاي رسمي  و غيررسمي( 

قضايي، انتظامي، پزشکي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي.
3. لزوم ايجاد يک زنجيره به هم پيوسته و درهم تنيده ميان نهادهاي بيمه، مالي، سرمايه گذاري و 

نهادهاي اجتماعي، فرهنگي، سالمت، حقوقي و... با محوريت شاخص هاي توسعه انساني.
با  همسويي  و  رقابتي  توان  بر  مبتني  بيمه اي  شرکت هاي  شاکله  و  ساختار  بازطراحي  لزوم   .4

کارکردهاي اصلي بيمه، که تبيين کننده اهداف کالن و راهبردي صنعت بيمه است.
راستاي  در  آن  بر  مترتب  مقررات  و طراحي  اخالق حرفه اي  رعايت  نظام نامه  تدوين  و  تهيه   .5
جلوگيري از مخاطرات اخالقي همراه با اشاعه آموزه هاي ديني و ايجاد ارتباط ميان آموزه هاي ديني و 

مباحث بيمه اي و قبح تخلف و تقلب در امور بيمه اي.
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