
 

انحصار و رقابت در صنعت بيمه

پذيرش: 1395/12/08دريافت: 1394/12/25

چکيده: رقابت تاکنون نقش نه چندان آساني در بازار بيمه ايفا کرده است. علي رغم اينکه در 
دهه هاي اخير، تغييرهاي مقرراتي و رويکرد مقام هاي نظارتي به سمت افزايش رقابت و مقررات 
احتياطي پيش رفته، اما رويکرد قانوني به بازار بيمه در سراسر جهان باعث تحديد ورود رقباي 
جديد شده است. از اين رو در اين پژوهش سعي شده است با تحليل عوامل مختلفي که بر 
رقابتي يا انحصاري بودن بازار بيمه تاثير به سزايي دارند، به تحليل و بررسي رقابت در اين بازار 
پرداخته و نشان دهيم که بازار بيمه کشور از اعمال مقررات رقابتي و قوانين ضد انحصار مستثني 
نبوده و براي بهبود کارايي و کيفيت خدمات بايد از طريق همکاري و ادغام در سطوح مختلف و 
تا حد مشخص، کاهش موانع ورود، اصالح مقررات تبعيض آميز، کاهش مداخل دولتي، افزايش 
نقش شوراي رقابت و هموار نمودن مسير ورود شرکت هاي خارجي، به سمت رقابتي تر شدن 

هدايت گردد.
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مقدمه
اقتصادي اجتماعي بسيار حايز اهميت است. همين طور  براي توسعه و رشد  نقش صنعت بيمه 
توسعه يک صنعت نيز خود به عوامل زيادي از جمله سالمت اقتصادي، محيط سياسي، فرهنگي و 
 .)Phiri, 2009( اجتماعي مناسب، به کارگيري برخي ابزارهاي حقوقي و البته وجود رقابت بستگي دارد
شرکت هاي بيمه به ارايه محصول هاي تضمين مالي مي پردازند و به علت عملکرد وساطت مالي خود، 
نقش مهمي در تجهيز سپرده ها ايفا مي کنند )Melanie, 2003(. به همين خاطر، ثبات اين صنعت 

 .)PWC, 2012( 1به عنوان بخشي از بازار مالي براي اقتصاد حياتي است
و  رقابت  محدودکننده  مقررات  بين  کنش  باشد،  مدنظر  بيمه گران  بين  رقابت  کلي  مفهوم  اگر 
مقررات مشوق و حمايت کننده رقابت، تا چه اندازه مي تواند شکنندگي شرکت هاي بيمه را خاطر نشان 
سازد؟ علي رغم اينکه اهميت قدرت پرداخت بيمه گران براي اقتصاد و رابطه نامتعادل ميان شرکت هاي 
بيمه و تعداد بيمه شدگان، قانون گذار را براي نظارت هر چه بيشتر و وضع مقررات سنگين تر ترغيب 
مي کند؛ اما در چند دهه اخير، تغييرهاي مهمي در پي اصالحات مالي، پيشرفت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، جهاني سازي خدمات مالي و پيشرفت اقتصادي رخ داده است. از جمله اين تغييرات مي توان 
فعاليت  و  تاسيس  مجوز  اعطاي  با  که  ايران  بيمه  بازار  در  مقررات زدايي  نمود:  اشاره  موارد  اين  به 
شرکت هاي خصوصي آغاز شد؛ يا اتحاديه اروپا که ارايه نسل سوم دستورالعمل بيمه در سال 1994 را 
بيان داشت و چشم انداز بازار را در سال هاي اخير به طور گسترده اي متحول ساخت؛ و يا مقررات زدايي 
در امريکا که در چندين مرحله نظير قانون نوين سازي خدمات مالي گرام ليچ بليلي2 در سال 1999 
انجام شد. هدف مشترک چنين تالش هايي تقويت رقابت درون مرزي و بين المللي و همين طور کاهش 

.)Luhnen, 2009( قيمت ها و بهبود کيفيت خدمات بوده است
متفاوتي  ديدگاه هاي  بيمه  صنعت  در  رقابت  حقوق  قواعد  اعمال  خصوص  در  که  آنجايي  از 
برخي مخالف آن هستند. در خالل مطالب سعي شده است هر دو  و  موافق  برخي  اما  دارد،  وجود 
ديدگاه هاي مخالفان و موافقان مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. از اين رو در اين پژوهش سعي شده 

1. رشد بي ثباتي و رکود اقتصادي، وضع مقررات اضافي، فقدان ثبات در بازار مالي، تورم، ارتشا و فساد از جمله 
تهديدهاي سياسي اقتصادي بالقوه اي است که صنعت بيمه با آن روبه رو است. نظرسنجي که در سال 2012 
توسط CEO از بيش از 121 شرکت در 42 کشور جهان انجام گرفت، نگراني بنگاه هاي اقتصادي در خصوص 
تهديد بالقوه بي ثباتي و رکود اقتصادي را 79 درصد، و نگراني در خصوص تورم را 47 درصد نشان مي داد و اين 

بدان معني است که ثبات و توسعه اقتصادي تاثير به سزايي در رشد و توسعه صنعت بيمه دارد.
2. Gramm-Leach-Bliley Financial Services Modernization Act of 1999
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موضوع هاي مهمي که نقش به سزايي در رقابتي يا انحصاري بودن بازار بيمه دارند نيز مورد بررسي 
قرار گيرند. در ادامه ابتدا روابط عمودي و افقي بين بيمه گران مورد بررسي قرار مي گيرد که با اهداف 
اشتراک گذاري  يا  بيمه  حق  محاسبه  بزرگ،  ريسک هاي  پوشش  ريسک،  کاهش  جمله  از  مختلفي 
ورود،  موانع  آن  از  بعد  گردند.  تباني  ايجاد  به  منجر  است  ممکن  حتي  و  مي گيرند  انجام  اطالعات 
موقعيت  و  سرمايه  کفايت  هنجارهاي  دولتي،  کمک هاي  مختلف،  مقررات  و  الزامات  تاثير  جمله  از 
بهتر موضوع  براي درک  به بحث،  ورود  از  قبل  و  ابتدا  اما  داد،  قرار خواهيم  بررسي  را مورد   مسلط 

مي بايست شناختي از ساختار بازار به  دست آيد که در زير به آن پرداخته مي شود.

شناخت�ساختار�بازار�بيمه
در واقع ريسک يا احتمال خطر، اساس کسب وکار بنگاه هاي بيمه را تشکيل مي دهد. البته همه 
ريسک ها قابل بيمه شدن نيستند و بايد واجد شرايطي از جمله قابل محاسبه بودن و يا خارج از کنترل 
بيمه گذار بودن1، باشند. در واقع، بيمه راهکاري براي ساماندهي و مديريت انواع خطرها، تهديدها و 

انتقال عوارض آن از جامعه به بيمه گران است. 
براي درک بهتر جايگاه صنعت بيمه در اقتصاد، جامعه و نيز ساختار آن، توجه به نقش هاي متفاوت 
آن از جمله نقش بيمه در ايجاد امنيت اقتصادي، حايز اهميت است. نقش ديگر بنگاه هاي بيمه در 
همچنين  است،  کوتاه مدت  مطالبات  بازار  که  پول  بازار  در  بيمه  صنعت  نقش  است.  سرمايه گذاري 
به عنوان يک نهاد مالي در بازار سرمايه نيز جالب توجه است2؛ اما نقش اصلي شرکت هاي بيمه، ارايه 

خدمات واسطه اي و مالي است3.

اشخاصي که در معرض خطر مشترکي  است.  تعاون  از  بيمه شکلي  انتقال ريسک،  1. مي توان گفت در کنار 
قرار دارند با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه، در جبران خساراتي که به يک يا چند نفر از آنان وارد مي آيد، 

مشارکت مي کنند.
2. از آنجا که وقوع خسارت، در مرحله اول با احتمال مواجه است و سپس مربوط به آينده مي گردد، وقفه قابل 
مالحظه اي بين دريافت حق بيمه و پرداخت خسارت ها - در صورت وقوع - وجود دارد. اين وقفه زماني است که 

امکان سرمايه گذاري وجوه انباشته شده تحت عنوان حق بيمه را فراهم مي نمايد.
3. خدماتي که به نفع و به درخواست بيمه گذار و تحت کنترل و هدايت وي انجام مي گيرد و از آنجايي که 
شرکت هاي بيمه از جمله بنگاه هاي مالي که در بازارهاي مالي مشغول به فعاليت هستند، خدماتي توسط آنها 

ارايه مي گردد نيز خدمات مالي است.
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از سوي ديگر، تعريف بازار نيز در بحث حاضر حايز اهميت است. آنچه به خريداران و فروشندگان 
کاال يا خدمتي خاص امکان مي دهد تا به منظور تسهيل مبادله با يکديگر تعامل داشته باشند، بازار 
ناميده مي شود. البته تعريف بازار به خودي خود يک هدف نيست، اما گامي اساسي در جهت تشخيص 
گرو  در  مي رود  انتظار  بازار  از  که  اهدافي  به  نيل  ديگر  طرف  از  مي گردد1.  محسوب  رقابتي  موانع 
و  اقتصادي  آزادي  آن  بارز  ويژگي  که  است  رقابت  نام  به  فرآيندي  وجود  يا  نهادها  يکسري  وجود 
نتيجه اش ايجاد انگيزه و سازوکاري مناسب براي رشد اقتصادي از رهگذر نوآوري و ابداع است )باقري 
و رشوندبوکاني، 1387: 61-64(. در واقع برخي اعتقاد دارند براي استفاده از ثمره ها و مزاياي کارايي 

بازار بيمه، به رقابت نياز است )پيکارجو، 1379: 53(.
و  بازار خدشه وارد مي سازد  اين  به رقابت در  اين ميان عوامل متعددي وجود دارند که  اما در 
از  حمايت  و  انحصار  ايجاد  از  جلوگيري  به منظور  مداخله  به  وادار  را  نظارتي  مقام هاي  و  قانونگذار 

مصرف کننده و نيز پيشرفت اين صنعت مي سازد.

قابليت�واگذاري�بيمه�به�بخش�خصوصي
بنگاه هاي دولتي ناکارآمد و زيان ده، باري سنگين بر منابع مالي و اعتباري کشور هستند. مي توان 
استدالل کرد که چون اين بنگاه ها هدف تجاري ندارند و از آنها حمايت به عمل مي آيد، به سود خود 
نمي انديشند و اهداف اجتماعي آنها بر اهداف تجاري برتري دارد. در واقع، نقش دولت و کمک هاي 
دولتي مي تواند به رقابت در بازار بيمه خدشه وارد سازد. به همين خاطر، تغيير و اصالح ساختار صنعت 
تغييرات  اين  از  )زراءنژاد و همکاران، 1392: 3(. يکي  امر اجتناب ناپذير نشان داده است  بيمه يک 
خصوصي سازي صنعت بيمه است2. از جمله اهداف اوليه خصوصي سازي، کاهش اندازه )حوزه فعاليت( 

1. به عنوان مثال، تعريف بازار اولين گام در جهت تشخيص سهم بازاري و يا قدرت بازاري است. همين طور اين 
تعريف در فرآيند ارزيابي اينکه آيا رفتار خاصي مشمول مقررات رقابتي مي شود يا خير، بسيار حايز اهميت است.

2. در واقع در ايران برنامه خصوصي سازي صنعت بيمه که از سال 1379 شروع شد، به صورت خصوصي سازي از 
پايين يا آزادسازي صنعت بيمه بود تا اينکه از سال 88 با قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، 
خصوصي سازي با واگذاري مالکيت شرکت هاي بيمه دولتي نيز در اين صنعت ادامه يافت. اين روش توانسته 
است با گسترش رقابت، نتايج مفيدي براي اين صنعت داشته باشد )کريمي و چشمي، 89: 29(. به گونه اي که 
در حال حاضر يک شرکت بيمه کامال دولتي در بازار مشغول فعاليت است، اکثريت باقي مانده خصوصي و تعداد 

معدودي را مي توان گفت نيمه دولتي هستند.
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بخش دولتي به منظور افزايش رقابت است )سليمي فر، 1382: 4( 
مواقع دولت ها  برخي  در  است1،  از خصوصي سازي صورت گرفته  تعاريف مختلفي که  از  جداي 
وظايف خاصي برعهده دارند که به آنها اجازه نمي دهد عرضه بيمه را بر عهده بخش خصوصي قرار 

دهند يا حداقل نظارت بسيار زيادي بر عرضه آن بيمه خاص از طريق بخش خصوصي داشته باشند.
در برخي موارد، هدف دولت در خصوص شرکت هاي بيمه، به سودآوري، محدود نمي شود و همواره 
هدف هاي اجتماعي در کنار هدف سودآوري قرار مي گيرد )اميراصالني، 1379: 5(. در واقع مباحث 
نظري درباره دخالت دولت در اقتصاد، مبتني بر قضيه اساسي اقتصاد رفاه است )کريمي و چشمي، 
1389: 11(؛ بنابراين برخي فعاليت هاي بيمه اي عالوه بر منظور انتفاعي از جنبه نياز و منافع ملي و 
عمومي کشور، اهداف اجتماعي آن نيز حايز اهميت است. برخي ديگر نيز انحصار دولتي هستند که 

نيازي به رقابت ندارند. 
برخي بيمه ها، از جمله بيمه خدمات درماني، يک کاالي معمولي نيستند که در بازار آزاد داد و 
ستد شوند و بايد همچون يک کاالي عمومي با آنها برخورد شود. کاالي عمومي از ديد اقتصاددانان 
کااليي است که مقدار در دسترس آن بر خالف کاالي خصوصي، توسط بازار آزاد تعيين نمي شود، بلکه 
مقدار مصرف شده توسط مصرف کنندگان معموال يکسان است، اما قيمت پرداخت شده براي آن توسط 
يک مصرف کننده خاص مي تواند متفاوت باشد. همچون بيمه اتومبيل که در کل، تمام مصرف کنندگان 

 .)Schenone, 2012: 3( مقدار ثابتي دريافت مي کنند
از سوي ديگر گفته شده که بيمه، در جايي از جمله کاالهاي عمومي محسوب مي شود که در زمره 
اعمال حاکميتي دولت قرار گيرد، همچون بيمه تامين اجتماعي که عملي است متضمن نفع عمومي و 
به منافع فردي برتري دارد، بنابراين اعمال قدرت يک جانبه از سوي عامل آن به قصد تصرف در حقوق 
خصوصي را موجه و عادالنه مي نماياند )کاوياني، 1384: 4(. به خصوص اينکه اصاًل وجود بيمه گران 
متعدد که با يکديگر به رقابت بپردازند در آن قابل تصور نيست )کاوياني، 1384: 9(. به عبارت ديگر 

1. براي توضيحات بيشتر مراجعه شود به:
مولوي، مهران و صالحي، آرش. )1392(. بررسي تاثير خصوصي سازي بر رقابت پذيري صنعت بيمه ايران، مورد 
مطالعه بيمه ايران استان آذربايجان غربي. مرجع دانش، دهمين کنفرانس بين المللي مديريت استراتژيک، تهران، 

انجمن مديريت راهبردي ايران، 
http://www.civilica.com/Paper-ICSM10-ICSM10_018.html
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تکليفي قانوني بر عهده دولت است و ارايه اين بيمه ها از نص قانون نشات مي گيرد1.
در  نتيجه  در  و  دهد  انجام  سود  بدون  و  عام المنفعه  فعاليت  بيمه  که  مواردي  در  کلي،  به طور 
چارچوب اصول بازار، دليلي براي تصدي به آن وجود نداشته باشد، همين طور بخش خصوصي فاقد 
انگيزه مادي بوده و اصوال از اقتدار نهادهاي حاکميتي برخوردار نباشد و عدم امکان سلب تکليف از 
انگيزه  آنکه  به ويژه  واگذار کرد.  به بخش خصوصي  را  آن   نمي توان  ثابت گردد،  قانون  دولت مطابق 

خصوصي سازي، کسب سود است.

ترتيب�هاي�عمودي�و�افقي
به گفته آدام اسميت: »صاحبان يک نوع حرفه، به ندرت به مالقات با يکديگر مي پردازند، ولي 
در مواردي که هدف آنان افزايش قيمت يا توطئه چيني عليه مشتريان باشد، به طور مداوم با همديگر 
مشارکت و مالقات خواهند داشت. اگرچه در برخي موارد قانون نمي تواند آنان را از انجام چنين اعمالي 

.)Smith, 1937: 127-128( »منع کند، اما نبايد کاري کند تا انجام چنين همکاري هايي آسان گردد
همکاري بين بيمه گران در برخي شرايط مي تواند مفيد واقع شود و البته در اين  گونه موارد بايد 
انجام چنين فعاليت هايي تشويق گردد، به عنوان مثال همکاري براي پوشش ريسک هاي بزرگ. در واقع 
مي توان گفت در برخي موارد همکاري به ارايه خدماتي منجر مي گردد که ارايه آنها بدون همکاري 
امکان پذير نخواهد بود )Biggar, 1998: 22-24(. از سوي ديگر، شرکت هاي بيمه ممکن است به داليل 
مختلف همچون کاهش ريسک و يا استفاده از فرصت هاي هم افزايي براي بهبود عملکرد شرکت از 
طريق ادغام به دنبال رشد بيروني باشند. همين طور توافق هاي مختلفي ميان بيمه گران وجود دارد که 
در قالب ترتيب هاي افقي مي تواند بروز کنند، يا اينکه منجر به ايجاد کارايي و توسعه در صنعت بيمه 
گردند، از جمله توافقات مربوط به شرايط و ضوابطي که بيمه گران در بيمه نامه هاي خود به مشتريان 

عرضه مي کنند. 
و  اتکايي  بيمه  رقابتي  تاثيرات  نيز  و  مختلف  زمينه هاي  در  همکاري  بررسي  به  ابتدا  ادامه  در 
بيمه گران، همين طور  بين  رايج  توافقات  تضمين نامه هاي فجايع مصيبت بار پرداخته مي شود، سپس 

ادغام و هم افزايي مالي و عملياتي بنگاه هاي بيمه مورد بررسي قرار مي گيرد.

1. اثرات خارجي را در کاالهاي عمومي نيز بايد در نظر گرفت، به طوري که مثال در بيمه خدمات درماني وجود 
چنين بيمه اي منجر به انجام اقدام هاي مراقبتي بيشتري در تمام جامعه مي گردد. 
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همکاري�

همکاري براي محاسبه حق بيمه

يکي از استدالل هاي اصلي که همواره براي توجيه استثناي بازار بيمه از اعمال مقررات رقابتي 
بيان مي گردد، دشواري هاي مربوط به محاسبه حق بيمه است. بر اساس اين استدالل، جمع آوري آمار 
و ارقام خساراتي که هر يک از شرکت هاي بيمه به تنهايي در اختيار دارند، پيمودن مسيري طوالني 
را غير از آنچه براي رتبه بندي بهينه ريسک ها الزم است، مي طلبد. بنابراين همکاري بين شرکت هاي 
ارقام خسارات مزبور، خط مشي و  از تحليل آمار و  بيمه ضروري خواهد بود، چرا که مي توانند پس 

راهنماي عملي براي تدوين و ترسيم بيمه نامه هاي خود به دست آورند. 
در نگاه اول اين استدالل درست به نظر مي آيد. بررسي تکرار و ميزان خسارات، دستيابي به آمار و 
ارقام مهمي را تسهيل مي کند. يکي از انگيزه هاي آشکار شرکت ها نيز براي ادغام يا همکاري، تجميع 
تجارب آنها در زمينه خسارات است. تجربه يک شرکت نسبت به خسارتي که آن  را تجربه کرده است، 
با هزينه خيلي پايين در اختيار ساير شرکت ها قرار مي گيرد. از اين رو، قابليت اعمال مقررات رقابتي 
نبايد مانع محاسبه درست و به جاي تعرفه ها در بخش بيمه گردد )Faure, 2002: 5-7(. اما با نگاهي 
عميق تر مشخص مي گردد در خصوص استدالل محاسبه حق بيمه چالش هايي وجود دارد. اول، بايد به 
ياد داشت که بيمه گران تنها توليدکنندگان خدماتي نيستند که در حالت عدم قطعيت قرار دارند. دوم، 
استدالل محاسبه حق بيمه در شرايطي بسيار متداول و بدون اعمال تبعيض بين انواع مختلف بيمه 
تنظيم و بيان شده استMöschel, 1981: 20-24( 1(. سوم، عدم قطعيت محاسبه ريسک ها مي تواند 
به وسيله ابزارهاي ديگري غير از توافقات کارتل ها نيز از بين برود که حتي رقابت را به جاي محدود 
کردن با انجام توافقات کارتل بر حق بيمه، ارتقا مي  دهد2. با اين اوصاف، هر چند نفع عمومي نيز اقتضا 
مي کند اطالعات آمار و ارقام خسارات به طور گسترده اي در دسترس باشند )Faure, 2002: 8(؛ اما اين 

1. ريسک نوع اول مي تواند بر اساس قانون »اعداد بزرگ« محاسبه گردد، اما دشواري در تعيين ريسک هاي 
صنعتي بروز مي کنند، )به عنوان مثال آتش سوزي و شکست عملياتي( که به طور اساسي منجر به طوالني شدن 

قراردادهاي بيمه مي گردند.
2. يک مثال خوب مي تواند در زمينه بيمه مسووليت باشد. بعد از يک قرارداد به طور نسبي طوالني مدت، شرکت 
بيمه مي تواند بر مبناي تعدادي از حوادث گذشته، ديد نسبتا خوبي از ريسک فردي بيمه شده نسبت به سايرين 

داشته باشد.
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امر نبايد دست آويزي براي اعمال رفتارهاي ضدرقابتي در صنعت بيمه قرار گيرد. به خصوص اينکه 
ماده 44 قانون اجراي سياست هاي اصل 44 نيز بر اين مطلب صحه مي گذارد.

همکاري در بيمه ريسک هاي بزرگ
همکاري بين بيمه گران اصوال با اين استدالل توجيه مي گردد که ظرفيت عظيمي براي پوشش 
ريسک هاي پيچيده و سنگين نياز است که مي توان از طريق راه هاي مختلف همچون ائتالف يا بيمه 

اتکايي به آن دست يافت1. 
ائتالف ريسک ها به عنوان وسيله اي کارآمد براي بيمه گران کوچک تر، پديده اي شناخته شده در 
اما چنانچه نتيجه  آنها امکان پوشش ريسک هاي بزرگ و مصيبت بار را مي دهد،  جهان است که به 
ائتالف، تمرکز بسيار باال در بازار بيمه باشد، نتيجه نهايي به  وضوح ناکارامدي خواهد داشت. به عالوه 
و پوشش ريسک  ارايه خدمات  به  دارند که مي توانند  نيز شرکت هاي ديگري وجود  بدون همکاري 
بپردازند. همين طور، چنين توافقاتي مي توانند باعث تحديد رقابت گردند، به ويژه هنگامي که بيش از 
تعداد بنگاهي که الزم است با يکديگر همکاري کنند که اين امر مانعي براي ورود رقيب جديد به بازار 

 .)Biggar, 1998: 24( نيز محسوب مي شود
بيمه اتکايي نيز رويه معمول ديگري براي بيمه کردن ريسک هاي بزرگ در صنعت بيمه محسوب 
براي  بود  قادر خواهند  بيمه گران  آن  به  وسيله  است که  اتکايي سازوکاري  بيمه  واقع،  مي گردد. در 
ريسک هاي بسيار بزرگ که بيمه گران عادي نمي توانند آنها را به عهده بگيرند، پوشش فراهم کنند. 
همين طور به بيمه گران اوليه در افزايش حجم حق بيمه و تعديل ريسک هايي که سرمايه واقعي يا 
بالقوه آنها را تهديد مي کند، امکان انعطاف بيشتري مي دهد. اگر قيمت بيمه اتکايي کاهش پيدا کند، 
تهيه آن براي شرکت هاي بيمه آسان تر مي شود و تاثير خود را بر ظرفيت و قيمت رقابتي نشان مي دهد 

 .)Meier & Outreville, 2003: 2(

به هرحال، مانند ساير صنايع، روابط عمودي از طريق بيمه اتکايي مي تواند منجر به تسهيل تباني 
اين  باشد. در  به طور نسبي متمرکز  باال دستي  اتکايي  بيمه  بازار  به ويژه، موقعيتي که در آن  گردد. 
شرايط بيمه گران پايين دستي مي توانند بيمه اتکايي را به عنوان ابزاري براي اجراي ترتيبات تباني خود 

بيمه مدرن، جايي که  بازار  نياز  به  پاسخ  براي  اشکال مختلف  در  بيان مي کند که همکاري  استدالل  اين   .1
بيمه گران به طور فزاينده اي تمايل به پوشش ريسک هاي عظيم و گسترده دارايي ساير بيمه گران دارند، الزم 

است.
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 .)Faure, 2002: 10( به کار برند
اطالعات خصوصي در مورد ريسک بيمه گران نيز بر رقابت در بازار بيمه اتکايي تاثيرگذار است. 
بيمه گران اتکايي در مورد ريسک دارايي بيمه گذار خود نسبت به سايرين اطالعات بيشتري دارند که 
اين امر منجر به عدم تقارن اطالعات مي گردد و اين عدم تقارن اطالعات، بيمه گران را در رابطه اي 
که با بيمه گر اتکايي خود دارند، نگه مي دارد. چنين ترتيباتي مي تواند ورود جديد و بيشتر را محدود 
کند، بنابراين در فرآيند تصويب همکاري ميان بيمه گران بايد مواردي از جمله اينکه آيا همکاري براي 
ارايه خدماتي است که در غياب همکاري نمي توان آنها را ارايه کرد؟ و آيا مي توان اين خدمات را با 

.)Motta, 2003: 137( شرکت هاي کمتر ارايه کرد؟، بررسي گردد
دارد،  وجود  بيمه گر  ريسک  مورد  در  اتکايي  بيمه گران  بين  نامتقارن  اطالعات  که  زماني  اما 
اتکايي  بيمه  قراردادهاي  قيمت گذاري  بر  مهمي  تاثير  مي توانند  مصيبت بار1  فجايع  تضمين نامه هاي 
داشته باشند. اين قراردادها موانع ورود را کاهش مي دهند، چرا که مشروط به انتخاب مغاير2 نيستند و 
در نتيجه منجر به رقابتي تر شدن بازار بيمه اتکايي مي گردند3. نوشته هاي مختلفي در توصيف مزاياي 
اين قراردادها وجود دارد. برخي بر مزاياي استفاده از شاخص و محرک هاي پارامتري4 تمرکز کرده 
که منجر به کاهش خطر اخالقي مي گردند )Doherty,1997; Doherty & Richter, 2002( و برخي 
انتظار مي رود تضمين نامه هاي فجايع مصيبت بار به طور  ديگر به هزينه پايين تر آن اشاره مي کنند5. 
که  پوششي  مقدار  وقايع،  بر  بنا  اما  گردند.  اتکايي  بيمه  براي  مهمي  جايگزين  و  کرده  رشد  سريع 
توسط اين گونه قراردادها تا کنون انجام شده، پايين است6. از سوي ديگر قابليت دسترسي به اين گونه 

1. Catastrophe )cat( Bonds
2. Adverse Selection

3. براي مدت طوالني، قراردادهاي بيمه اتکايي تنها راهي بودند که براي مقابله با حوادثي همچون سيل يا زلزله 
وجود داشتند. اين امر تا سال 1990 که تضمين نامه هاي فجايع مصيبت بار به عنوان جايگزيني برجسته براي 

قراردادهاي بيمه اتکايي به وجود آمدند، مطرح بوده است.
4. Parametric Triggers
5. Jaffee, D.M. & Russell, T. )1997(. Catastrophe Insurance, Capital Markets, and 
Uninsurable Risks. Journal of Risk and Insurance. 64)2(, pp.205230-.
Froot, Kenneth A. )1999(.The Evolving Market for Catastrophic Event Risk. Journal of 
Risk Management and Insurance Review. 2)3(, pp.1–28.
Froot, Kenneth A. )2001(. The Market for Catastrophe Risk: a Clinical Examination. 
Journal of Financial Economics. 60)2(, pp.529571-.

و  نظارتي  هزينه  معامالتي،  هزينه  اعتباري،  ريسک  حذف  از  عبارت  قراردادها  نوع  اين  مزيت  اصلي ترين   .6
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قراردادها نيز بر رقابت بين بيمه گران اتکايي و تضمين نامه هاي فجايع مصيبت بار تاثير مي گذارد. در 
واقع قابليت دسترسي تضمين نامه هاي فجايع مصيبت بار نقشي اساسي در قيمت گذاري قراردادهاي 
بيمه اتکايي ايفاء مي کند. از طرف ديگر، معرفي اين قراردادها به برگشت وضعيت رقابتي بيمه گران 
کم ريسک کمک کرده، درحالي که سوددهي بيمه گران پر ريسک کاهش مي يابد، سوددهي اين دست 

.)Brandts & Laux, 2007: 3( بيمه گران افزايش پيدا خواهد کرد
به طور کلي، استدالل بيمه اتکايي براي توجيه عدم لزوم اعمال رقابت در صنعت بيمه به تصريح 
اين واقعيت مي پردازد که جنبه هاي گوناگوني از بيمه مي تواند به عنوان انحصار طبيعي شناخته شوند. 
تکرار خسارت ها و تنوع ريسک ها مي تواند برخي انواع بيمه که انحصاري هستند را به وجود آورند. اگر 
بيمه گران با ريسکي مواجه شوند که به طور ذاتي تنوع پذير نباشد، مي توانند از طريق ادغام يا همکاري 

با ساير بيمه گران در قالب بيمه اتکايي تنوع به وجود آورند. 
اگرچه استدالل بيمه اتکايي تا حدودي درست به نظر مي رسد، ولي بايد اذعان کرد تمام انواع 
امر به تکرار خسارت ها و تنوع پذيري ريسک ها بستگي  اين  انحصار طبيعي ندارند.  بيمه ها خصيصه 
انواع بيمه ممکن است مطلوب نباشد. به طور  دارد. در نتيجه، معافيت از مقررات رقابتي براي تمام 
کلي مي توان گفت ترتيب هاي تجميع1 و ترتيب هايي که فعاليت بيمه اتکايي را در مقياس بزرگ تري 
ممکن مي سازد، منجر به افزايش سطح رقابت مي گردد. در واقع همکاري بيمه به معني محدوديت 
براي  نيز ممنوعيتي  اجراي سياست هاي کلي اصل 44  قانون  اينکه  به خصوص  بود.  نخواهد  رقابت 
است حتي خريد  تجميع ممکن  است.  نداده  قرار  رقابت مي شود،  بهبود  به  همکاري هايي که منجر 
 .)Faure, 2002: 11( بيمه اتکايي را آسان کند. به عالوه بيمه اتکايي، ظرفيت بيمه را افزايش مي دهد
به هرحال، اگر ترتيب هاي تجميع و بيمه اتکايي با محدوديت هاي غيرضروري بيشتري روبه رو گردند، 
استفاده کننده نهايي سهم عادالنه اي از منافع را دريافت نکرده و در پي آن کارايي به وجود نخواهد آمد. 

توافقات

توافقات متحدالشکل سازي بيمه نامه ها
در بسياري از کشورها شرايط و ضوابط بيمه نامه ها به طور مستقيم توسط دولت تنظيم شده است 

مشکالت خطر اخالقي است. جالب آنکه قابليت دسترسي به تضمين نامه هاي فجايع مصيبت بار تاثير مداومي بر 
حق بيمه ها در بازار بيمه اتکايي دارد. 

1.Pooling Arrangement
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بيمه  اروپا، شرکت هاي  اتحاديه  همچون  ديگر  برخي  در  اما   ،)OECD کشورهاي  از  بسياري  )مانند 
به منظور تسهيل توافق بر شرايط و ضوابط عادي قراردادهاي بيمه از قانون رقابت مستثني شده اند. 
همين طور در برخي موارد بيمه گران براي متحدالشکل سازي بيمه نامه ها دست به انجام توافق مي زنند. 
اين توافقات ممکن است چندين مانع داشته باشند. اول اينکه، ممکن است باعث تسهيل تباني 
گردند. مهم تر اينکه، مي توانند تنوع محصول را نيز محدود کنند. بنابراين متحدالشکل کردن بيمه نامه ها 
اين اشکال را دارد که امکان تفکيک کافي ريسک را نمي دهد و در نظر گرفتن ريسک انفرادي بيمه 
که  گفت  مي توان  اغراق  کمي  با   .)Faure & Van den Bergh, 1995: 73( مي سازد  دشوار  را  شده 
متحدالشکل کردن قراردادهاي بيمه ممکن است مانع سوددهي پوشش برخي ريسک هاي معين شود 

و سبب خروج کامل بيمه گر از اين حوزه گردد. به عالوه، اين امر ابداع عمل را نيز محدود مي سازد.
اگر متحدالشکل کردن قراردادهاي بيمه براي بيمه گران اجباري نباشد يا اينکه تنها بر بخشي از 
بازار بيمه اعمال شود، برخي از اين موانع ممکن است خنثي گردد. هر دوي اين پيشنهادها انجام تباني 
را دشوارتر و پيشرفت و توليد محصول هاي جديد و ابتکاري را ممکن مي سازد. البته راه هاي جايگزيني 
براي ارتقاي کارايي بازار بيمه نيز وجود دارد )Biggar, 1998: 25(. در بسياري از کشورها همچون 
انگلستان مصرف کنندگان به  وسيله قانون حمايت از حقوق مصرف کننده در مقابل شروط قراردادي 
غيرمنصفانه حمايت مي شوند1. به عالوه جايي که مصرف کنندگان در درک شروط قراردادي مشکل 
دارند، اين امکان براي آنها فراهم شده تا بتوانند وظيفه تفسير اين شروط را به شخص ديگري محول 
سازند. در نهايت مقررات مي تواند قابليت قياس محصوالت را از طريق وضع استانداردهايي براي ارايه 

اطالعات کليدي محصول ارتقاء بخشد. 
به طور کلي براي تصويب و صدور مجوز متحدالشکل سازي شرايط و ضوابط قراردادي، مي توان 
موارد زير را در نظر گرفت: توافق فقط مربوط به محصوالت مصرف کننده است يا خير؟ توافق براي 
تمام بيمه گران الزام آور است يا خير؟ توافق مربوط به تمام قراردادها يا تنها برخي از قراردادها است؟ 

.)Biggar, 1998: 25-26( توافق باعث ايجاد مشکل در نوآوري در آينده مي گردد يا خير؟

توافقات به اشتراک گذاري اطالعات
اين معني  البته به  بازار رقابتي، اطالعات کامل و شفاف است که  از شرايط ضروري براي  يکي 
نيست که اين اطالعات بايد توسط بنگاه هاي رقيب ارايه گردد، بلکه برعکس بايد بر اساس پويايي بازار 

 )Unfair Contract Terms Act( 1. براي مثال، قانون شروط قراردادي غيرمنصفانه 1977 انگلستان
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.)Ziv-av, 2006: 16( و بدون رابطه متقابل بين رقبا وجود داشته باشد
جداي از ضرورت شفافيت اطالعاتي بازار به منظور حمايت از حقوق مصرف کننده، بررسي فوايد 
و مضرات به اشتراک گذاري اطالعات بين بنگاه هاي بيمه اي نيز حايز اهميت است. به اشتراک گذاري 
اطالعات ضرر و زيان بين بيمه گران مي تواند حامي رقابت باشد. بدون همکاري، بيمه گرهاي کوچک 
در وضعيت نامساعدي نسبت به بيمه گران بزرگ تر قرار مي گيرند و نخواهند توانست ريسک هاي متنوع 

.)Faure & Van den Bergh, 1995: 68( و زيادي را پوشش دهند
به نظر مي رسد توافقنامه هاي به اشتراک گذاري اطالعات متقابل بدون در نظر گرفتن بروني يا 
دروني بودن اطالعات، مفيد و سودمند هستند. اما توزيع اطالعات باعث ايجاد عدم تقارن اطالعاتي 
بين بيمه گران و مصرف کنندگان مي گردد و ممکن است باعث آسيب به آسايش مصرف کنندگان شود.

کميسيون اروپايي به اشتراک گذاري اطالعات را به عنوان سازوکاري براي تسهيل رقابت در صنعت 
بيمه نامتقارن )جايي که شرکت هاي کوچک مشکالت اطالعاتي دارند( مي شناسد، چرا که بيمه پذيري 
را افزايش مي دهد و منجر به افزايش قدرت آنها در ابعاد مختلف خواهد شد، براي مثال آمار ريسک يا 
روش هاي پيشگيري مطلوب )Biggar, 1998: 22(. در واقع انگيزه آشکاري براي شرکت ها در خصوص 
به اشتراک گذاري و نيز همکاري براي اشتراک گذاري تجارب مطالبات وجود دارد. آرمنتانو )1994( 
از  از اطالعات مربوط به گذشته که تعداد زيادي  اين موضوع را اين گونه توضيح مي دهد: »تجمعي 
واحدهاي به طور نسبي همگن ريسک هاي محتمل را دربرمي گيرند، مي توانند درستي پيش بيني در 

 .)Armentano, 1994: 736( .»خصوص هزينه هاي آينده را تا حد زيادي باال ببرند
البته همکاري هاي بيان شده در باال بستري براي محدوديت رقابت نيز به وجود مي آورند و ممکن 
است منجر به افزايش تباني گردند، به ويژه اگر اطالعات به طور منصفانه، معقول و مساوي براي تمام 
توافق هاي  ايجاد  براي  وسيله اي  اطالعات  اشتراک گذاري  به  واقع  در  نباشد.  دسترس  در  بيمه گران 
تقسيم  بر  توافق ها  همچون  گردد،  بازار  تقسيم  توافق هاي  تسهيل  باعث  مي تواند  که  است  بزرگ تر 

جغرافيايي بازار يا خط توليد که چنين توافقاتي مطابق قانون منع شده است.
اساس  بر  انتظار  مورد  پيش بيني خسارات  ريسک ها  برخي  در  که  داشت  نظر  در  بايد  عالوه  به 
اطالعات ضرر و زيان موجود صورت نمي گيرد. در اين موارد اشتراک گذاري اطالعات الزم نخواهد بود، 

بنابراين بد يا خوب بودن به اشتراک گذاري اطالعات را نمي توان به سادگي اذعان نمود.
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ادغام�و�هم�افزايي
در سال هاي اخير صنعت بيمه موجي از ادغام و تملک را به ويژه در کشورهاي اروپايي و نيز امريکا 
تجربه کرده و توجه زيادي را به خود معطوف ساخته است1. انگيزه هاي ادغام مي توانند مالي و هم 
غيرمالي باشند )Block & Hirt, 1992: 588( 2. با اين حال افزايش همکاري مالي که در نتيجه افزايش 

اندازه به وجود مي آيد، انگيزه اصلي براي فعاليت ادغام و تملک در صنعت بيمه است3.
شايد بزرگ ترين انگيزه مديريتي براي ادغام، تاثير هم افزايي باشد. هم افزايي زماني اتفاق مي افتد 
که »همه« بزرگ تر از جمع »قسمت ها« باشد )Poposki, 2007: 1(. چمبرلين و تنيسون4 )1998( در 
مقاله خود، افزايش هم افزايي مالي را به عنوان انگيزه اي براي ادغام و تملک در صنعت بيمه اموال و 
مسئوليت بررسي کرده اند. نظريه هم افزايي مالي بيان مي کند که با وجود اطالعات نامتقارن در بازارهاي 
مالي، شرکتي بدون داشتن دارايي قابل تقويم کافي، نمي تواند از تمام فرصت هاي سرمايه گذاري با 
ارزش خود استفاده کند )Chamberlain & Tennyson,1998:1(. اگر انگيزه  هم افزايي مالي بر ساير 
انگيزه ها غالب باشد، مي توان بهبود کارايي و بهره وري را براي هر دو شرکت تملک کننده و شرکت 

.)Poposki, 2007:6( هدف انتظار داشت
ادغام هايي که با انگيزه هم افزايي مالي انجام مي گيرند ويژگي هاي متفاوتي نسبت به آنهايي دارند 
که با انگيزه هم افزايي عملکردي انجام مي گيرند. به ويژه، ادغام هايي که با هدف دستيابي به هم افزايي 
مالي انجام مي گيرند بهبود کوتاه مدتي در توان مالي، نقدينگي و قدرت )نسبت ديون به دارايي خالص 

امريکا،  در   Citigroup/Travelers فرانسه،  در   UAP و   AXA شرکت هاي  مي توان  مثال  به عنوان   .1
Commercial Union/General Accident در بريتانيا و Credit Suisse/Winterthur در سويس را نام برد.

2. شرکت ها به منظور کاهش ريسک، بهبود دسترسي به بازارهاي مالي به واسطه افزايش اندازه يا دستيابي به 
مزاياي مالياتي، از طريق ادغام به دنبال رشد بيروني هستند. ادغام همچنين مي تواند توانايي بازاريابي و مديريت 

شرکت را تقويت کرده و زمينه را براي توليد محصول هاي جديد فراهم سازد.
3. شرکت هاي بزرگ تر مي توانند دسترسي بيشتري به بازارهاي مالي داشته باشند. بنابراين از لحاظ وضعيت 
مالي و سرمايه منصفانه در موقعيت بهتري قرار مي گيرند. افزايش توانايي مالي مي تواند در ذات ادغام نهفته 
باشد. اگر شرکت تملک شده وضعيت مالي قوي يا نرخ بدهي پاييني داشته باشد، مي تواند فرصتي مناسب براي 
افزايش استقراض شرکت تملک کننده فراهم آورد. آخرين انگيزه مالي از بين بردن ماليات است. اين موضوع 
در صورتي که يکي از شرکت ها معاف از ماليات باشد مي تواند به عنوان انگيزه اي براي ادغام در نظر گرفته شود. 

اما انگيزه هاي غيرمالي ادغام، افزايش توانايي مديريت و بازاريابي و همين طور تملک محصول هاي جديد است.
4. Chamberlain & Tennyson
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شرکت هدف( شرکت حاصل مي کنند و آنهايي که با هدف هم افزايي عملکردي انجام مي شوند منجر 
.)Poposki, 2007:7( به بهبود درآمد خالص و ترکيبات درآمدي شرکت هدف مي گردند

به نظر منطقي مي رسد که محرک ادغام در صنعت بيمه به طور اساسي هم افزايي باشد تا منافع 
به طور  کنترل  اعمال  فعاليت  که  مي کند  بيان  ادغام ها  سازماني«1  »هزينه   نظريه  مديريت.  شخصي 
غالب از سوي مديراني انجام مي گيرد که به جاي اينکه به فکر منافع مالکان شرکت باشند، تنها به 
انگيزه  با  ادغام ها  که  وقتي  تا  به هرحال،   .)Shleifer & Robert, 1988:7( منافع خود هستند2  فکر 
منفعت طلبي مديرانه انجام شوند، هم افزايي مالي و عملکردي که منجر به بهبود کارايي و بهره وري 

مي گردد، ايجاد نخواهد شد.
 درحاليکه ممکن است ادغام منجر به ترتيبات افقي يا عمودي گردد، اما سياست ضد انحصار 
معموال از حذف رقابت جلوگيري مي کند. به همين دليل، ادغام به طور غالب بين شرکت هايي صورت 
مي گيرد که با هم متحد هستند، اما اين بدين معني نخواهد بود که به طور مستقيم در زمينه هاي 

.)Poposki, 2007:1( مرتبط فعاليت داشته باشند
به طور کلي ديدگاه هاي متفاوتي در مورد تاثيرات رقابتي ترتيبات عمودي و افقي وجود دارد، با اين 
حال بدگماني بيشتري نسبت به ترتيبات افقي وجود دارد، چرا که آشکارا منجر به ايجاد قدرت بازاري 
مي گردد. هر چند ممکن است برخي ترتيبات افقي وجود داشته باشند که منجر به افزايش کارايي 

گردد، اما امروزه به توافقاتي که قدرت بازاري ايجاد نمي کند با ديدي مساعدتر نگريسته مي شود. 
از طرفي برخي اقتصاددانان همچون بورک3 تمام ترتيبات عمودي را مشوق رقابت و افزايش دهنده 
کارايي مي دانند )Bork, 1993(. البته ترتيبات عمودي تاثيرات متناقضي بر رقابت دارند، با اين حال 
همکاري بين شرکت هاي بيمه به خاطر کاهش نياز به مذاکرات چندجانبه و کاهش ساير هزينه هاي 
اينکه  احتمال  البته  گردد.  واقع  مفيد  مي تواند  اجرايي،  اداري-  هزينه هاي  معامالتي خاص همچون 
 .)Bork, 1978; Posner, 1976( ترتيبات عمودي تاثير بالقوه ضدرقابتي داشته باشند نيز بررسي شده است 
در واقع آنها موافق استثناي اين توافقات توسط مقامات رقابتي هستند. اما از طرف ديگر بايد در نظر 

داشت که اين ترتيبات در مواردي که حاوي شروط محدودکننده باشد، تباني را آسان مي کند. 
1. The Agency Cost Theory

2. به عبارت ديگر، احتمال دارد مديران شرکت بخواهند پاداش خود را از طريق افزايش اندازه شرکت به وسيله  
انجام ادغام هايي که ارزش افزوده اي ندارند يا از طريق رفتار »اولويت هزينه« توسط مصرف بيش از حد عوايد 

افزايش دهند.
3. Bork
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به طور کلي، تميز بين ترتيبات عمودي و افقي تفاوت زيادي ايجاد نمي کند، چرا که آنچه حايز 
اهميت است بررسي تاثيرات اين ترتيبات بر فرآيند رقابتي بازار است. براي اينکه بررسي گردد آيا 
بايد  خير،  يا  مي گذارند  منفي  تاثير  مصرف کنندگان  آسايش  يا  اجتماعي  آسايش  بر  ترتيبات  اين 
استانداردهاي پذيرفته شده بررسي شود و بين توافقاتي که با هدف تشويق رقابت انجام مي گيرد و 

توافقاتي که تاثير محدودکننده رقابتي دارد، تميز قايل گردد1.

ورود�به�بازار

اخذ مجوز قانوني
يکي از مراحل آغاز فعاليت، اخذ مجوز قانوني است. مجوز دولتي بايد براي هر شرکتي که بتواند 
حداقل سرمايه الزم و ساير ملزومات قانوني را تامين کند، به آساني قابل تحصيل باشد وگرنه ورود 

بنگاه هاي جديد و متعاقب آن رقابت و بهره مندي از آثار مثبت آن را با چالش روبه رو مي سازد.
از طريق اعمال نظارت بيشتر  افزايش تعداد شرکت هاي بيمه، ضرورت مداخله حقوق رقابت  با 
دولتي و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براي فعاليت هاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران 
و بيمه شدگان نيز احساس مي گردد. بنابراين اعمال مقررات رقابتي براي جلوگيري از وضع مقررات 
اضافي فعاليت و تحصيل مجوز ضروري است. در واقع، درصورتي که رژيم نظارتي بيمه بي عيب باشد، 
مداخله حقوق رقابت از طريق کاستن محدوديت ها موجب افزايش انگيزه نوآوري و کارايي مي گردد. 
در نتيجه مقررات زدايي باعث افزايش وسعت پوشش ريسک مي شود. اما وجود مقررات اضافي و دست 
و پاگير هم چون مقررات اضافي و سخت گيرانه مربوط به اخذ مجوز و فعاليت، مانع از ورود و در نتيجه 

.)Biggar, 1998: 28( منجر به سرکوب رشد و توسعه صنعت بيمه خواهد شد
مقررات برخي کشورها همچون اياالت متحده امريکا و کشورهاي اروپايي، عضويت در شکلي از صندوق 
بيمه مشترک را الزام مي کنند. اگر ملزومات عضويت در اين صندوق سخت گيرانه باشد، ممکن است مانع از 
ورود رقيب جديد گردد. از سوي ديگر به گفته آرمنتانو شرکت در صندوق ضمانت مي تواند سازوکاري براي 

1. پي بردن به اين نکته که آيا توافق مورد نظر با هدف تحديد رقابت انجام شده يا خير، تنها با قصد طرفين 
مشخص نمي شود؛ بلکه عالوه بر اينکه مي توان قصد طرفين توافق را در نظر گرفت، بايد به اهداف توافقنامه در 
زمينه اقتصادي مربوطه نيز توجه کرد. از سوي ديگر، براي درک اينکه آيا توافق مورد نظر اثر ضدرقابتي دارد يا 
خير، راه هاي مختلفي وجود دارد که نقطه مشترک همه آنها در مرحله اول بررسي بازار قبل و بعد از انجام توافق 

است. البته تاثيرات بالقوه توافقنامه نيز بايد در نظر گرفته شود. 
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دستيابي به اطالعات رقبا و در مواردي حتي اعمال کنترل بر آنها باشد )Armentano, 1994: 740-741(. بنابراين 
به کارگيري حقوق رقابت و اعمال مقررات رقابتي براي حذف چنين مواردي که در چارچوب رويه هاي ضدرقابتي 

قرار مي گيرند، ضروري خواهد بود.
از سوي ديگر، حمايت هاي دولتي نيز مي تواند تاثير مخرب رقابتي داشته باشد و موانع ورود، به 
حساب آيد. همچنين ممکن است منجر به خروج رقبا از بازار گردد، چرا که کمک هاي دولتي باعث 
ايجاد، رشد و تقويت موقعيت مسلط بنگاه مربوطه شده، سپري ايمن براي بنگاه به وجود مي آورد و 
مانع از تاثيرپذيري از ساير رقبا مي شود. همچنين باعث ايجاد قدرت تاثيرگذاري بر ساير رقبا و بازار 
مي گردد. به طور اصولي نوع و شکل کمک هاي دولتي به فعاالن عرصه اقتصادي مالک نيست، بلکه 
آن چيزي اهميت دارد که نتيجه آن کمک اعطايي باشد. بنابراين براي حفظ بازار بيمه رقابتي، حذف 
رفتارهاي ضدرقابتي و کمک به توسعه صنعت بيمه، اعمال قواعد حقوق رقابت در بحث ورود بنگاه هاي 

جديد، ضروري خواهد بود.

رژيم مالئت و کفايت سرمايه1
ايران مطابق تصويب نامه هيات  بازار بيمه است. در  به  براي ورود  نياز  مانع ديگر، سرمايه مورد 
وزيران مورخ 1391/5/1 حداقل سرمايه پايه اي براي تاسيس موسسه، بيمه مستقيم قرار داده شده 
که به نظر نمي رسد هيچ يک از شرکت هاي حال حاضر بازار بيمه کشور که چندين سال از عمر آنها 
مي گذرد نيز چنين سرمايه اي در اختيار داشته باشند. همين طور براي صدور پروانه فعاليت بيمه اي 
در هر يك از رشته هاي بيمه اي، مبالغي به اين حداقل سرمايه پايه نيز اضافه مي شود. از سوي ديگر، 
حداقل سرمايه پايه براي تاسيس موسسه بيمه اتكايي نيز مبلغ چهار هزار ميليارد ريال تعيين گرديده 
است که مانع بسيار بزرگي براي ورود به حساب مي آيد. با اين وجود، تنها شرکت بيمه دولتي کشور 
عالوه بر اينکه از چنين مقرراتي مستثني است - چنانچه قبال ذکر شد - از حمايت دولتي نيز برخوردار 
است. چنين وضعيتي آشکارا منجر به ايجاد وضعيت مسلط براي بنگاه مزبور گرديده و رقباي بالقوه 

را از ورود به بازار دلسرد مي کند. 
مقامات نظارتي بيمه گران را ملزم به نگهداري دارايي يا سرمايه اضافي بيش از تعهدات شان که 
مقابل  در  ايمن  سپري  کردن  فراهم  مالئت  حاشيه  مي کنند. هدف  مي شود،  ناميده  مالئت2  حاشيه 

1. به گفته برخي تحليل گران اصول کفايت سرمايه و مالئت بيمه گران 14 مورد است که بر تمام شرکت هاي بيمه 
.)IAIS, 2002: 4-10( قابل اعمال هستند و به ارزيابي مالئت بنگاه هاي بيمه زندگي و غيرزندگي مربوط مي شوند
2. Solvency Margin
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حوادثي است که ممکن است خارج از حيطه اختيار به وقوع بپيوندند. با اين حال، کفايت سرمايه نبايد 
به طور تبعيض آميز و به گونه اي باشد که منجر به ايجاد وضعيت مسلط شده يا ورود جديد را به بازار 
بيمه کاهش دهد. بنابراين اصالح برخي قوانين مربوط به کفايت سرمايه و انجام برخي تغييرات در 

ساختار صنعت بيمه کشور راجع به بنگاه ها و حمايت هاي دولتي به نظر ضروري مي رسد.

وضعيت مسلط
بازار  حضور تعداد زيادي شرکت که در حال فروش محصوالت اساسي يکساني هستند، ساختار 
رقابتي در صنعت بيمه را به وجود نمي آورد. اگر تعداد کمي از شرکت ها، بخش بزرگي از بازار را تحت 
کنترل داشته باشند، حضور تعداد زياد شرکت ها ممکن است تنها فريب رقابت را ايجاد کند. درصورتي که 
سطح تمرکز در بازار باال باشد، موانع ورود نيز به طور نسبي باال خواهند بود. در واقع وجود وضعيت مسلط 
.)UNCTAD, 2008: 3( نيز يکي از مواردي است که به صورت بالقوه مي تواند از موانع ورود به حساب آيد

وضعيت مسلط به خودي خود منع نشده است، چرا که يک شرکت مي تواند به صورت مشروع به 
موقعيت مسلط دست پيدا کند. وضعيت مسلط ممکن است به سبب اقدام هاي دولتي ايجاد گردد و اگر 
 )ICN, 2007: 41( دولت مطابق قانون عمل کرده باشد، موقعيت به دست آمده به طور کامل قانوني خواهد بود 

و آنچه منع شده، سوء استفاده از وضعيت مسلط است1.
نگاهي به نتايج حاصل از بررسي هاي انجام شده در سال هاي مختلف، حاکي از وجود موقعيت 
مسلط براي برخي بنگاه ها در بازار و صنعت بيمه ايران است. مطابق گزارش شوراي ملي رقابت در 
سال 1389، شدت تمرکز در  اين بازار چنان باال بوده است که به عنوان مثال يک بنگاه همواره حدود 
نيمي از سهم بازار را در اختيار داشته است2. البته ناگفته نماند که  اين روند به نحو موثري نسبت به 
سال هاي قبل از آن بهبود يافته است، اما به هرحال و به رغم سياست هاي موسوم به خصوصي سازي، 
بررسي ها همچنان حاکي از فعاليت دو سه بنگاه به عنوان بنگاه هاي مسلط و وجود ساختار انحصاري 

و تمرکز باال در  اين بازار است.  
در هند نيز اطالعاتي که توسط رگوالتور بخش بيمه اين کشور )IRDA( منتشر شده است3، نشان 
مي دهد که 4LIC به وضوح داراي موقعيت مسلطي نسبت به ساير رقباي خصوصي خود در صنعت 

1. بند ط ماده 45 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي
2. http://center.nicc.ir/
3. www.irda.gov.in, brief monthly market- first year premium of life insurers for the period 
ended December, 2010.
4. Life Insurance Corporation of  India



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
کم

و ي
م 

ست
 بي

ال
س

2 
ره

ما
ش

13
95

ن 
ستا

تاب

84

را به خود اختصاص داده اند1  بازار  بيمه سهم کوچکي در  اين کشور است و ساير شرکت هاي  بيمه 
به  براي ورود  بزرگي  مانع  تمام کشورها مي تواند  بنابراين وضعيت مسلط در   .)Thakur, 2011: 10(

حساب آيد که دولت و مقام نظارتي بر اساس قوانين ضد انحصار بايد از تاثيرگذاري اين وضعيت بر 
ورود بنگاه هاي جديد بکاهند.

بيمه اجباري تا چه حد مشمول قواعد حقوق رقابت است؟
به نظر در حال  ليکن آنچه  بيمه پديده جديدي نيست،  بازارهاي  هر چند مداخالت نظارتي در 
فزوني است، تمايل قانون گذاران بر تحميل فزاينده تامين پوشش بيمه اي توسط فعاالن بازار به صورت 
تکليفي است. ايده اوليه اين موضوع از نظام تامين اجتماعي ناشي مي شود، ليکن بعدها اين مساله به 
حيطه بيمه خصوصي به ويژه در زمينه مسئوليت نيز گسترش يافت )منوچهري نائيني صدر، 1385: 2(.

از جمله اهداف بيمه هاي اجباري، حمايت بهتر از شهروندان يک کشور، حمايت از اشخاص ثالث، 
نامناسب، خطر اخالقي و ريسک  يا  انتخاب مغاير  از جمله  بيمه  بازار  نارسايي هاي  به اصالح  کمک 
اجتماعي و ايجاد اعتماد عمومي نسبت به صنعت مربوطه است )Chen & Chen, 2013: 2(. بنابراين 
هرگونه دخالت نظارتي براي تنظيم نارسايي هاي بازاري مي تواند با هدف افزايش رفاه اجتماعي صورت 
گيرد. با اين حال بيمه اجباري معايبي نيز دارد، از جمله اينکه دولت را به شدت به بازار بيمه وابسته 

مي کند )منوچهري نائيني صدر، 1385: 2( 
از طرفي، در صنعت بيمه ضريب هاي خسارتي پايين و حضور بيمه هاي اجباري، درآمد ثابت و 
مستمري را ايجاد کرده است که در سايه آن، صنعت بيمه کشور فارغ از دغدغه هاي رقابت و زيان دهي 
براي جبران  انگيزه اي  و هيچ گونه  يافته  امني  اقتصادي، حاشيه  تصميم گيري هاي حساس  و ضرورت 
و  رضايت  بيمه گذار،  خواست  به  نسبت  بنابراين  نمي کند.  احساس  خود  تعالي  و  ترقي  و  کاستي ها 
نارضايتي او هم بي تفاوت مي شود. از سوي ديگر، در صورتي که مصرف کنندگان انگيزه اي براي بيمه 
بيمه  بازار  رقابت  زمينه  بپذيرند،  را  آن  اجبار  روي  از  و  باشند  نداشته  دارايي هايشان  يا  کردن خود 

کم رنگ مي گردد )ثبات، 1373: 5(.

با  برابر   2010 دسامبر  در  هند  در  زندگي  بيمه  بزرگ  شرکت   14 دريافتي  بيمه هاي  مثال حق  فرض  به   .1
1012/65 کرور بوده است، درحالي،که حق بيمه هايي که LIC در اين مدت دريافت کرده است به تنهايي برابر  
1774043 کرور بوده است. البته سرمايه گذاري مستقيم خارجي منجر به افزايش ورود بيمه گران خارجي به اين 
کشور شده و با ورود بيمه گران خارجي، رقابت شدت گرفته و اندازه بازار بيمه اين کشور نيز افزايش يافته است.
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اما در بحث حاضر، در خصوص بازارهاي بيمه اجباري مساله اين است که »آيا بازارهاي رقابتي 
بيمه، توانايي يا تمايل به ارايه پوشش بيمه اي را که از نظر قانون ضروري شناخته شده است، دارند 
يا خير« و »به چه ميزان قواعد حقوق رقابت در خصوص اين نوع بيمه ها قابليت اعمال دارد؟«. هر 
چند سطح مطلوبيت بيمه اجباري در ميان مردم پايين به نظر مي رسد و اقشار زيادي از جمعيت به 
اهميت اين نوع بيمه ها پي نبرده اند و آن  را به عنوان نوعي ماليات در نظر مي گيرند )محمدعليزاده و 
ميرباقري، 1391: 10( و از طرف ديگر، قيمت گذاري نامناسب از جمله کم قيمت گذاري به خصوص 
و  مدت  طوالني  مناقشه هاي  به  منجر  و  بوده  همراه  ناکافي  ذخاير  با  اغلب  کوچک،  در شرکت هاي 
تاخير در تصفيه تعهدها شده و در نهايت اين امر بر اعتبار بيمه گر تاثيرگذار بوده و منجر به از دست 
رفتن اطمينان عامه نسبت به بيمه گر مي شود )محمدعليزاده و ميرباقري، 1391: 10-11(؛ اما وجود 
بيمه گران بيشتر و متعاقب آن بازار رقابتي تر در خصوص بيمه هاي اجباري انتظار مي رود. بيمه گران 
رقابتي تر  بيمه  بازار  نتيجه  در  مي دهند،  خرج  به  بيشتري  تالش  رقابتي  بازار  به  ورود  براي  بيشتر 
مي شود. به فرض مثال، گوچ1 )2001( دريافت که تعداد بيمه گران در عرض دو سال در کاروليناي 

جنوبي در نتيجه اجراي قانون بيمه اجباري اتومبيل از 94 بنگاه به 204 مورد افزايش يافته است.
به عنوان  بيمه نمي شوند.  بيشتر  قابليت دسترسي  به رقابت و  اجباري منجر  بيمه هاي  اما تمام   
مثال، بيمه خدمات درماني با مشکالتي از جمله عدم قبول پزشکان براي بيمه، روبه رو است. همچنين 
ممکن است برخي بيمه گران اشتياقي به ورود به بازار بيمه اجباري، به خاطر تعيين حق بيمه از سوي 
دولت نداشته باشند. به طور معمول دولت ها نرخ حق بيمه را براي بيمه اجباري محدود مي کنند، در 

.)Chen & Chen, 2013: 9( 2نتيجه بيمه گران اشتياقي به شرکت در چنين بازاري نشان نمي دهند
به هر حال از ديد حقوق رقابت، رقابت تنها مبتني بر قيمت نيست، بلکه بر کيفيت نيز استوار 
است. اجبار بيمه به معناي يکسان بودن تمام قراردادهاي بيمه نيست. بيمه گران مي توانند در چارچوب 
1. Goch

2. البته دولت ها در مواردي که صنعت بيمه بازرگاني انگيزه کافي براي ارايه پوشش هاي بيمه اي نداشته باشد يا 
حجم خسارت ها بسيار سنگين باشد، شرکت هاي بيمه نيز نتوانند پرتفوي خود را اداره کنند و يا به خريد پوشش 
اتکايي بپردازند، انواع بيمه هاي اجباري تحت نظام صندوق بيمه اي را پيش بيني مي کنند. از جمله صندوق تامين 
نقيله  اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل  بيمه  قانون  قانون اصالح  بدني موضوع ماده 10  خسارت هاي 
موتوري زميني در مقابل شخص ثالث 1387 است. اين صندوق ها با مکانيزم بيمه اي اداره مي شوند، ولي دولت 
آن را پشتيباني مي کند. چنانچه ذخاير صندوق تکافو نکند، دولت از محل بودجه اي که همه ساله در برنامه خود 

پيش بيني مي کند به جبران خسارت ها مي پردازد.
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تعيين شده، شرايط و ضوابط مورد نظر خود را به مصرف کننده بيمه عرضه کنند و در صورت بروز 
قرار گيرند.  قوانين ضدرقابتي  و  رقابت  قواعد حقوق  رفتار ضدرقابتي، کماکان تحت شمول  هرگونه 
به عنوان مثال، عدم تقارن اطالعاتي و سطح تمرکز در اين نوع بازار را مي توان از اين دست نام برد. 
با توجه به فقدان اطالعات دقيق و مشخص در خصوص برخي ريسک هاي معين، بازار بيمه اجباري 
مستعد تمرکز شديد است، چرا که احتمال همکاري بيمه گران با يکديگر و با دولت براي دستيابي به 
اطالعات مورد نياز افزايش پيدا مي کند که اثرات منفي خاص خود را نيز در پي خواهد داشت. بنابراين 

نهادهاي نظارتي و قواعد حقوق رقابت در اين خصوص نقش برجسته اي را بر عهده خواهند داشت.

اعمال حقوق رقابت در صنعت بيمه
نگراني که هميشه وجود داشته آن است که يک بازار رقابتي، اطالعات را به شکلي که مصرف کنندگان 
بتوانند متوجه شوند، در دسترس آنها قرار نمي دهد. به عالوه در مواردي که بيمه به صورت اجباري و به 
گونه اي است که اگر اجبار وجود نداشت - باعث مي شد بيمه گذار خود را بيمه نکند - انگيزه کمتري 
براي وي جهت کسب اطالعات وجود خواهد داشت. عمدتا مطرح مي گردد که ارايه خدمات بيمه اي 
شفافيت ندارد، بنابراين مصرف کنندگان قادر به مقايسه بيمه نامه هاي ارايه شده توسط بيمه گران رقيب 
نيستند. براي توجيه معافيت صنعت بيمه از مقررات رقابتي نيز به اين موضوع استناد شده است. به عبارتي 

.)Finsinger, 1988: 71-72( بيمه نامه ها در برخي موارد »سحرآميز«1 ناميده شده اند
نقص و کمبود اطالعات در حقيقت مانع عملکرد سازوکار بازار مي گردد و ممکن است منجر به 
به  پاسخ رگوالتوري2 مناسبي  بيمه نامه ها مي تواند  ازاين رو متحدالشکل سازي  ناکارامدي شود.  نتايج 
کاستي بازار باشد. البته اين استدالل در شرايط محض و بدون محدوديت نادرست است. تاکيد بر اينکه 
مصرف کنندگان خدمات بيمه اي براي ارزيابي محتواي قرارداد بيمه، توانايي الزم را ندارند نيز امري 
بسيار عادي است. از طرفي بايد بين انواع مختلف بيمه براي بررسي درستي استدالل شفافيت بازاري 
تميز قايل شد. اگرچه ممکن است مشکالت اطالعاتي جدي در زمينه بيمه هاي عمده3 وجود داشته 
باشد، اما اين کاستي بازاري به خودي خود بر اينکه مقررات مستقيم بيمه نامه ها مناسب ترين راه حل 

  .)Eisen, 1993: 17-18( هستند، داللت نمي کند
با در نظر گرفتن وسعت پوشش بيمه براي خريداران غيرتجاري، راه هاي بسياري براي افزايش 

1. Hermetic
2. Regulatory
3. Mass Insurance
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قابليت دسترسي اطالعات وجود دارد. در اين خصوص بايد بر نقش واسطه هاي بيمه تاکيد گردد. از 
سوي ديگر زياني که متحدالشکل سازي بيمه نامه ها دارد آن است که امکان تفکيک ريسک نمي دهد 
و احتساب ريسک فردي بيمه شده را سخت مي کند1. به خاطر نگراني هاي فوق الذکر، به طور معمول 
قانونگذار از طريق وضع مقرراتي رقابت در اين صنعت را محدود مي کند، به عنوان مثال، کنترل ورود 

به بخش بيمه، کنترل قيمت ها و نحوه محاسبه حق بيمه.
اما  بايد در صنعت بيمه اعمال گردد،  هر چند بيشتر کشورها اذعان مي کنند که حقوق رقابت 
چنانچه قبال گفته شد در برخي موارد همکاري بين شرکت هاي رقيب مي تواند براي توسعه بازار از 
کارايي باالتري برخوردار باشد. اين اعمال تا حدودي که باعث افزايش رقابت شده و به نفع بيمه گذار 
باشد، مي بايست مجاز شمرده شوند. در زير دو استدالل ديگر را که توجيهي براي استثناي شرکت هاي 

بيمه از مقررات رقابتي است، بررسي مي گردد.

استدالل ظرفيت
اين استدالل بيان مي کند که بازارهاي بيمه به سمت »رقابت قيمتي مخرب2« گرايش دارند. چرا 
که بيمه گران مي توانند ظرفيت خود را بدون هيچ گونه محدوديتي افزايش دهند. رقابت بي حد و اندازه 
در صنعت بيمه به طور گسترده اي مستقل از هزينه هاي محصوالت، از ديد ويژگي هاي خاص تامين 
خدمات بيمه اي، به ريسک بيش از اندازه برخي شرکت هاي بيمه که در حال خروج از بازار هستند 
منتج شود. از آنجايي که رقابت در قيمت ها شديد بوده، درصورتي که محدود نگردد، باعث ورشکستگي 

.)Faure, 2002: 14( بيمه گران زيادي مي شود
اين استدالل با اسناد تجربي و نظري متقاعدکننده حمايت نمي شود. در واقع اين امر براي افزايش 
ذخاير ظرفيتي که منجر به تضمين اجراي قرارداد بيمه مي شود، الزم است. راه هاي افزايش عرضه در 
بسياري از انواع بيمه، به وسيله شمار خاصي از موضوع هاي قابل بيمه محدود شده اند، براي مثال بيمه 

آتش سوزي صنعتي، بيمه شکست عملکردي و بيمه وسايل موتوري.
اين  به  فيسينگر3  مي کند.  مخرب حمايت  رقابت  از  نيز  اتکايي  بيمه  قابليت دسترسي  به عالوه، 

1. در برخي کشورها در خصوص کنترل بيمه نامه ها از طريق دادگاه يا از طريق يک مرجع مستقل تجربه هايي 
وجود دارد که نشان مي دهد راه هاي بسياري براي حمايت مصرف کنندگان در مقابل بيمه نامه هاي غيرمنطقي 

وجود دارد که کماکان مي تواند رقابت بين شرکت هاي بيمه را نيز تضمين کند.
2. Ruinous Price Competition
3. Finsinger
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موضوع مي پردازد که تمايل به رقابت مخرب تنها در صورتي ايجاد مي شود که هم افزايي در توليد 
بيمه مهم باشد1. اين امر مي تواند از نقطه نظر علمي قابل توجه باشد )قانون اعداد بزرگ(، اما در عمل 
هم افزايي توسط شرکت هاي کوچک بيمه تحقق يافته است. از نقطه نظر عملي، درجه پايين تمرکز و 
تعداد کم ورشکستگي در بازارهاي بيمه غير رگوالتوري2 )به عنوان مثال بريتانيا( نيز استدالل ظرفيت 
را رد مي کند )Finsinger, 1988: 59-60(. از طرفي اختيار افزايش ظرفيت در بسياري از کشورها از 
طريق ضرورت حاشيه مالئت و حداقل سرمايه تضمين شده، محدود شده است. سرانجام مي توان گفت 
معاف کردن صنعت بيمه از مقررات رقابتي بر اساس استدالل ظرفيت کامل نيست، مگر اينکه مقررات 

حکومتي موجود مدنظر قرار گيرند. 

استدالل�توقف�و�ورشکستگي
اين استدالل بر اساس نظريه حمايت از مصرف کننده بنا شده است. مقررات صنعت بيمه براي 
حمايت بيمه شده مقابل ريسک اعسار بيمه گر ضروري است. در اين خصوص بايد گفت رقابت آزاد 
باعث مي شود بنگاه هاي بدون سود از دور خارج شوند. از سوي ديگر، خسارات بيمه گذار در صورت 
اعسار بيمه گر جبران نشده باقي مي ماند و هزينه دعاوي آنها بر جامعه تحميل مي گردد. بنابراين بايد 
بين ملزومات اعمال رقابت و منافع عمومي که اقتضاء مي کند قرارداد بيمه هميشه به قوت خود باقي 

بماند، تعادل برقرار گردد3. 
بايد هميشه به  اين استدالل نيز معايبي دارد، اگرپذيرفته شود که تعهدهاي قراردادي بيمه گر 
قوت خود باقي بماند، اين امر مي تواند توسط ابزارهاي ديگري غير از توافق هاي کارتل ميسر گردد. 
در اين خصوص اگر شرکت هاي بيمه ورشکسته شوند مي توان به موسسات خاصي که حمايت موثري 
فراهم مي کنند، اشاره کرد. اين روش، رقابت در بازار را ممکن مي سازد و همچنين امکان ورشکستگي 
را فراهم مي سازد. بنابراين، استدالل اعسار عذري براي توافق هاي کارتل ها در جهت وضع حق بيمه 

.)Faure, 2002: 17( بين بيمه گران نيست

1. Finsinger, J. )1989(. European Integration of Insurance Markets. Preliminary but Novel 
Perspectives, Working Paper, Universität Lüneburg Nr.
2. Non-regulated Insurance Markets

3. براي توضيحات بيشتر مراجعه شود به نظريه دادگاه اروپايي در خصوص پرونده:
Verband der Sachversicherer, European Court of Justice, case 4527  ,85/ January 1987, 
European Court Reports, 1987, 447 et seq. )no. 21 of the opinion(.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61985CJ0045
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بحث�و�نتيجه�گيري
اقدام ها  برخي  اينکه  به خصوص  مي کند،  ايفاء  بيمه  صنعت  در  مهم  بسيار  نقشي  رقابت  حقوق 
)همچون همکاري بين بنگاه هاي بيمه رقيب( و رفتارهاي بنگاه هاي بيمه مي توانند به اشکال مختلف 
و با اهداف متفاوت صورت گيرند و در نتيجه هم تاثيرهاي رقابتي و هم ضدرقابتي يا انحصاري داشته 
باشند و اينجا مرز ورود و دخالت حقوق رقابت را تعيين مي کند. به عالوه استدالل هايي که بيان شده 
است، توجيهات درستي براي معافيت بازار بيمه از اعمال حقوق رقابت و قوانين ضدانحصار نبوده، چرا 
که تفاوت و ويژگي هاي متفاوت و خاص بازار بيمه جواز عدم دخالت مقررات رقابتي نخواهد بود. به ويژه 
اينکه اين ويژگي ها باعث مي گردد نقش و جايگاه حقوق رقابت در بازار بيمه از اهميت و حساسيت 
بيشتري برخوردار گردد. از بررسي هاي انجام گرفته مي توان دريافت اکثر پژوهشگرها بر اين باورند که 
اعمال مقررات رقابتي در بازار بيمه احتمال بروز رفتارهاي ضدرقابتي همچون توافقات منفعت طلبانه را 
از بين مي برد. تجربه ايتاليا و سوئيس نشان مي دهد که حتي در جايي که ممنوعيت کلي بر توافقات 
محدودکننده وجود دارد، به خودي خود بر محدوديت مثال توافقات به اشتراک گذاري اطالعات داللت 
بازار  تاثيرات محدودکننده رقابتي در  نمي کند و تنها در جايي اين گونه توافقات ممنوع هستند که 

بيمه داشته باشند. 
با کمي پيچيدگي همراه است. از طرفي، عدم  ايران  بازار بيمه  تشخيص حد مطلوب رقابت در 
تقارن اطالعاتي موجود و نياز به پوشش ريسک هاي بزرگ، همين طور دشواري محاسبه حق بيمه، 
همکاري بين بيمه گران را توجيه مي کند. اين همکاري ها و همکاري براي به اشتراک گذاري اطالعات 
متقابل بين بنگاه ها تا جايي که مخل رقابت نباشند و منجر به تقسيم هاي بازاري نگردند، بايد اجازه 
داده شوند. اما توافق هاي مربوط به متحدالشکل سازي بيمه نامه ها بايد محدود گردد، چرا که امکان 
تفکيک ريسک را نمي دهد و احتساب ريسک فردي مصرف کننده را دشوار مي سازد. ادغام نيز تا جايي 
که منجر به افزايش همکاري مالي و هم افزايي مالي و عملکردي مي شود، البته تا جايي که منجر به 
بروز رفتارهاي ضدرقابتي نگردد و قدرت بازاري ايجاد نکند، نبايد محدود گردد. موانع ورود از جمله 
مقررات سنگين کفايت سرمايه و يا قوانين مربوط به اخذ مجوز بايد کاهش يابد و در کنار آن نظارت 
دولتي و مقام نظارتي افزايش يابد. بنابراين اعمال قواعد رقابتي براي مقررات زدايي و جلوگيري از وضع 
مقررات اضافي ضروري است. البته نبايد فراموش کرد که وضعيت ضعيف رقابتي حال حاضر بازار بيمه 
کشور به خاطر وجود بنگاه هاي دولتي، کمک ها و حمايت هاي دولتي است. بنابراين به کارگيري همان 
رويکردي که در کشورهايي با بازار رقابتي همچون امريکا اعمال مي شود، در بازار بيمه ايران، منجر به 
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انحصار و تمرکز بيش از حد و بروز رويه هاي ضدرقابتي مي گردد. بنابراين وظيفه حقوق رقابت است 
که به چنين بنگاه هايي که داراي وضعيت مسلط هستند اجازه فعاليت ندهد و حمايت ها و کمک هاي 

دولتي را که به شکل موانع خروج از بازار بروز مي کنند، ممنوع سازد.
هر چند برخي ويژگي هاي صنعت بيمه کشور از جمله فقدان شفافيت و يا عدم توانايي بنگاه هاي 
بيمه در بيمه ريسک هاي بزرگ و نيز ناکارآمدي بنگاه ها در جمع آوري آمار و ارقام خسارات و اطالعات 
منافع  از  حمايت  براي  موضوعه  قوانين  ناکارآمدي  همين طور  بيمه،  حق  محاسبه  براي  نياز  مورد 
مصرف کننده، باعث مي گردد برخي آنها را توجيهي براي عدم اعمال حقوق رقابت در صنعت بيمه قرار 
دهند، اما براي استفاده از مزاياي اين صنعت با توجه به موج خصوصي سازي سال هاي اخير، اعمال 
حقوق رقابت به ترتيبي که بيان شد ضروري است. به طور کلي اعمال قواعد رقابتي در بازار بيمه به 
معني ممنوعيت هر گونه توافق و همکاري نيست، بلکه به معني هدايت درست و کنترل صحيح اين 

همکاري ها و ساير رفتارهاي بازاري است.

پيشنهادها
پيشنهادهاي�عملي�براي�رفع�موانع�رقابت�پذيري�در�بازار�بيمه�ايران

از جمله چالش هاي اصلي در سال 2015 در صنعت بيمه افزايش رقابت در اين بازار نام برده شده 
است. پژوهش حاضر نيز براي رفع موانع رقابت پذيري در بازار بيمه کشور موارد زير را پيشنهاد مي دهد:

الف.�اصالح�قوانين�و�مقررات�تبعيض�آميز

از بين بردن هر گونه مقررات تبعيض آميز موجود که مانع از رقابت سالم مي گردد بايستي مد نظر 
قرار گيرد. همين طور اصالح و تدوين مقررات و ضوابط و ايجاد فضاي جديد رقابتي براي بنگاه هاي 
اقتصادي از طريق آزادسازي ورود بنگاه هاي خارجي، به طوري که براي همه رقبا يکسان باشد. اصالح 
اصول 29، 44 و 81 قانون اساسي به نظر در اين راستا الزم است. پيشنهاد مي شود تبصره يک بند 
ب ماده سه قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي که در مقام تعيين حداکثر سهم 
براي حفظ سهم بهينه بخش دولتي است و البته ضرورتي هم براي آن وجود ندارد نيز اصالح گردد. 
به خصوص اينکه در اين ماده به سهم از بازار و نه سهم از بنگاه اقتصادي توجه شده است. همين طور 
دوري گزيني از مقرراتي که شرايط و ضوابط قراردادهاي بيمه را بر اساس ممنوعيت هاي موجود از قبل 
تعيين کرده است و حرکت به سوي آنهايي که ممنوعيت هايي کلي را بر شروط معيني اعمال مي کنند 

نيز مفيد واقع خواهد شد.
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ب.�خروج�دولت�از�بازار�بيمه�

بنگاه دولتي وجود  بازار بيمه به خاطر فعاليت چند  اينکه تمرکز نسبتا شديدي در  به  با توجه 
دارد و اين تمرکز و سهم بازاري براي دولت، کمکي به رشد و توسعه بازار بيمه نمي کند و از طرفي، 
بيمه مرکزي به عنوان مقام نظارتي بر بازار بيمه نظارت دارد، دولت بايد رفتار و عملکرد خود را تغيير 
داده و مالکيت و مديريت اين بنگاه ها بايد به بخش خصوصي واگذار گردد. اگر دولت از رقابت موجود 
بين سازمان هاي خصوصي فاصله گيرد، در بلندمدت مي تواند براي مالکيت خصوصي و عمومي فضاي 

رقابتي مطلوب تري فراهم آورد.
ج.�اقدام�شوراي�رقابت�مطابق�قانون�اجراي�سياست�هاي�کلي�اصل��44قانون�اساسي

در حال حاضر با توجه به اينکه بيش از 50 درصد سهم بازاري يا سهم حق بيمه توليدي به تعداد 
معدودي شرکت دولتي اختصاص دارد و به عبارتي تمرکز نسبتا شديدي در بازار بيمه کشور حاکم 
است و علي رغم اصالحات زيادي که در پي موج خصوصي سازي صورت گرفته است، اين بازار کماکان 
غيررقابتي محسوب مي شود. بنابراين پيشنهاد مي شود، بيمه مرکزي به عنوان نهاد نظارتي با همکاري 
اجراي  قانون   48 ماده  به طوري که  شود.  انحصاري  و  غيررقابتي  فعاليت هاي  از  مانع  رقابت،  شوراي 
سياست هاي اصل 44 نيز ادغام شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي را در صورت ايجاد تمرکز ممنوع ساخته 
است. بنابراين مطابق تبصره دو ماده مزبور، بايد دامنه تمرکز شديد اين صنعت توسط شوراي رقابت 

تعيين و اعالم و بيمه مرکزي بر اساس آن اقدامات الزم را انجام دهد.
د.�نظارت�دولت�در�جهت�فراهم�کردن�بستر�رقابتي�در�بازار�بيمه

درصورتي که دولت به جاي مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه ها به سياست گذاري، هدايت و نظارت 
درست و بي طرفانه بپردازد، رشد و توسعه صنعت بيمه با سرعت بيشتري صورت خواهد پذيرفت. دولت 
به  جاي اينکه در قالب فراهم کننده تسهيالت از جمله بازيگران بازاري باشد، بايد به اجراي قوانين و 
فعاليت بنگاه هاي بيمه نظارت داشته باشد تا منجر به ايجاد بستر رقابتي و توسعه صنعت بيمه گردد.

ه�..�اجازه�ورود�کلي�يا�جزيي�و�انتخاب�شده�به�شرکت�هاي�بيمه�خارجي

اعطاي اجازه فعاليت به شرکت هايي که تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به سرمايه گذاران خارجي 
است، بايستي صورت پذيرد. همان طور که در ماده 113 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در خصوص 
مشارکت شرکت هاي بيمه خارجي با شرکت هاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي، جذب 
سرمايه خارجي توسط شرکت هاي بيمه داخلي و نيز تاسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شرکت هاي 
با نظارت مالي و فني  بيمه خارجي بيان شده است؛ آزادسازي و خصوصي سازي صنعت بيمه همراه 
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بيمه مرکزي و تصويب يا اصالح مقررات متناسب با نياز بازار، به طوري که بنگاه هاي داخلي در رقابت 
اينصورت  غير  دارد. در  نگردند، ضرورت  تعرفه حذف  بدون  رقابتي  بازار  بنگاه هاي خارجي در يک  با 

مقررات زدايي کنترل نشده مي تواند وضع مجدد بعدي مقررات شديدتر را در پي داشته باشد.
و.�ايجاد�بستر�نوآوري

يکي از مشکالت عمده شرکت هاي بيمه نبود نوآوري در آنها است، علي الخصوص بيمه هايي که از 
حمايت دولت برخوردارند. بنابراين ايجاد بستر الزم چه از طريق وضع مقررات و يا مقررات زدايي و چه 

از طريق کاهش حمايت هاي دولتي ضروري است.
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