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چکیده

ماهیت فعالیتهاي بیمهاي با توجه به درگیر بودن با منافع ذينفعان ایجاب میکند تا تنظیم و نظاارت
متناسب با عملکرد صنعت بیمه در جهت تنظیم بیمه صورت پذیرد .به این منظور وجود یا سیساتم
نظارتی و تنظیمگر مؤثر از الزامات اولیۀ این روند شمرده میشود .ازآنجا که سیستم نظارتی و تنظیمگار
در صنعت بیمۀ ایران پدیدهاي نوین است ،مسلماً مطالعۀ سیستم حقوقی سایر کشورها میتواناد در امار
بیمه کم شایانی باشد .مقالۀ حاضر با روش تحلیلی -توصیفی در پی پاسخ به ایان پرساا اسات کاه
تجربیات تنظیم و نظارت در صنعت بیمۀ امریکا که یکی از پیشروترین بازارهاي بیماۀ دنیاا را داراسات،
چه رهیافتهایی براي صنعت بیمۀ کشور که دوران جدیدي را با خصوصایساازي و آزادساازي نسابی
شروع کرده است ،میتواند ارائه نماید؟ در ایاالت متحدۀ امریکا تنظیم بیمه از طریا ایالاتهاا صاورت
میگیرد و دولت فدرال تنها داراي نقا نظارتی است .در جمهوري اسالمی ایران بیمۀ مرکزي از طریا
مجمع عمومی و شوراي عالی بیمه ،وظیفۀ تنظیم بیمه را برعهده دارد و نظاارت نیاز از طریا شاوراي
عالی بیمه انجام میگیرد .در این مقاله تفاوت نهادها و ابزارهااي تنظایمگار و نظاارتی بیماه در ایااالت
متحدۀ امریکا با جمهوري اسالمی ایران بررسی شده ،رهیافتهایی براي صنعت بیمۀ ایران ارائه میگردد.

واژگان کلیدی

تنظیم و نظارت بیمه ،نهادهاي تنظیمگر و ناظر بیمه در ایاالت متحدۀ امریکا ،نهادهاي تنظیمگر و نااظر
بیمه در جمهوري اسالمی ایران.
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مقدمه
صنعت بیمه در جهان از اهمیت بسزایی برخوردار است و با رشد و توساعۀ اقتصاادي و بازارهااي
مالی صنعت بیمه نیز توسعه یافته است .شکوفایی صنعت بیمه در گرو تنظایم و نظاارت اسات.
دلیل این امر ،اهمیت توان ایفاي تعهدات بیمهگران و رابطۀ نامتعادل بین بیمهگاران و جمعیات
بیمهشده است که قانونگذاران را به سمت این سیاست سوق میدهد که الزم است این بخا به
نحو شایسته تنظیم ( )regulationشود (هاديفر ،0913 ،ص  .)094این تنظیم شاامل ماواردي
چون بایستهها و ساختار نهاد مقرراتگذار ،قوانین اعطاي مجوز ،نظارت مداوم در روابط بیمهگر-
بیمهشده است (جهانبین و زارعی ،0939 ،ص « .)993تنظیمگري» بهعنوان ی تأسیس خاص
حقوقی ناظر بر ی الگوي خاص ادارۀ امور عمومی از طری مجموعاهاي از روشهاا و ابزارهااي
خاااص اساات (یاااوري ،0939 ،ص  .)992هماننااد سااایر بخاااهاااي اقتصااادي« ،نظااارت»
) )supervisionبر صنعت بیمه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است .باتوجه به وجود امکان بالقوه
براي این بازار و احتمال شکست این بازار ،(market failure) 0نظارت کارا و متناسب باا عملکارد
صنعت بیمه همواره در راستاي تنظیم بازار بیمه بهمنظور تقویت آن صورت میپذیرد.
صنعت بیمه در کنار بان ها و شرکتهاي سرمایاهگاذاري رکان مهمای در نظاام ماالی هار
کشوري محسوب میشود؛ براي مثال ،در ایاالت متحدۀ امریکا بیا از  1درصد از اقتصااد ملای
سهم ح بیمۀ تولیدي صنعت بیمه است ) .(Klein , Eling, 2009, p. 54در ایران همگام با روند
خصوصیسازي و اجراي اصل  44در بخاهاي مختلف اقتصادي ،خصوصایساازي و آزادساازي
صنعت بیمه نیز همگام با برنامۀ تحول اقتصادي شروع شده است (حسنزاده و کاظمنژاد،0913 ،
ص  .)992با توجه به ماهیت اقتصادي کشور و تحاوالت در صانعت بیماۀ کشاور ،ایان صانعت
نیازمند فرایند نظارتی جامع و مؤثري است تا منافع ذينفعان بهویژه بیمهگذار و بیمهگار حفا
شود ،ازاینرو تجربۀ جهانی کشورهاي توسعهیافته در این امر میتواند خألها و چالاهاي موجود
را مرتفع سازد و رهیافتهاي سازندهاي را براي اثربخشی و کارایی مؤثر در سیستم نظارتی بیماۀ
ایران ارائه دهد.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که چه نیاازي باه تنظایم و نظاارت در بیماه
وجود دارد؟ تنظیم و نظارت بیمه در ایاالت متحدۀ امریکا و جمهوري اسالمی ایران از سوي چه
 .0کارآمدي بازارهاي بیمه ،جاودانه ،همیشگی و مطل نیست .بازارهاي بیمه همواره خوب عمل نمیکنند و به
اصطالح اقتصاددانان در بسیاري از مواقع در تخصیص بهینۀ منابع شکست میخورند .هر عاملی که این تعادل
و تناسب را به نفع یکی از طرفین مبادله برهم زند ،مزیت بازار رقابتی را از آن میگیرد و به اصطالح آن را با
شکست روبرو میسازد ).(klein, Eling, 2009, p. 33
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نهادها و ابزارهایی انجام میگیرد؟ نویساندگان ایان مقالاه کوشایدهاناد ضامن تشاریف مفهاوم
تنظیمگري در صنعت بیمه ،نظام تنظیم و نظارت بر بیمه در ایالت متحادۀ امریکاا را باهعناوان
یکی از بزرگ ترین بازارهاي بیمۀ جهان با تنظیم و نظارت بر بیمه در جمهاوري اساالمی ایاران
مقایسه و درنهایت بر اساس تجربیات نظارت در صانعت بیماۀ امریکاا کاه یکای از پیشاروترین
بازارهاي بیمۀ دنیا را داراست ،رهیافتهایی براي صنعت بیماۀ کشاور کاه دوران جدیادي را باا
خصوصیسازي و آزادسازي نسبی شروع کرده است ،ارائه نمایند.

تنظیمگری و نظارت
بیمه ی تعهد مالی بسیار پیچیده و چند بُعدي است که در بسیاري از ابعااد زنادگی انساانهاا
اثرگذار است .از طرفی دیگر ،اهمیت صنعت بیمه براي اقتصاد صارفاً باه اقاداماتی کاه از ساوي
کارکنان آن انجام میگیرد ،خالصه نمیشود ،بلکه دارایای هااي تحات مادیریت ایان صانعت و
همچنین مشارکت در تولید ناخالص داخلی ،0درواقع ی نقا بسیار حیااتی در اعماال جامعاۀ
مدرن ایفا مینماید .به عبارت دیگر ،بیمه عامل اصلی توساعۀ اقتصاادي و عامال اساسای رشاد
بهشمار میرود ،بنابراین نباید شگفتزده شویم که تمامی کشورهاي جهان فعالیتهااي صانعت
بیمۀ خود را تنظیم نموده ،کنترل نظارتی بسیار دقی بار آنهاا اعماال مایکنناد .(Kirman,
) 2010, p. 498تعاریف متعددي براي تنظیمگري وجود دارد ،اما مناسبتر از همه تعریفی است
که تنظیمگري را بهکار بستن ابزارهاي حقوقی -قانونی براي تحق اهداف اقتصادي یا اجتمااعی
میداند ).(Harold, 1968, p. 56
اما در کنار تنظیم بیمه ،بحث نظارت نیز وجود دارد .در تمایز و تفاوت دقی معنااي تنظایم و
نظارت میتوان گفت که تنظایم در معنااي ایجااد حقاوق و نظاارت در معنااي کنتارل کاردن و
الزماالجرا بودن ،دو ستون اصلی دیدگاه حقوق عمومی هستند .آنهاا در طبیعات و جاوهر از هام
مجزا ،ولی از لحاظ ماهیت بسیار به هم وابستهاند .تنظیمگران قوانینی وضع مایکنناد کاه هادف
آنها نهادهاي ماالی ) financial institution( 9اسات و هادف اصالی آناان ،توساعه ،ثباات ماالی و
حمایت از افرادي است که از خدمات مالی استفاده میکنند .نظارت بر اطاعت و پیاروي از تنظایم
 .0تولید ناخالص داخلی یا  Gross Domestic product -GDPیکی از مقیاسهاي انادازهگیاري در اقتصااد اسات .تولیاد
ناخالص داخلی دربرگیرندۀ ارزش مجموع کاالها و خدماتی است که طی ی دوران معین -معموالً یا ساال -در
ی کشور تولید میشود .در این تعریف منظور از کاالها و خدمات نهایی ،کاال و خدماتی است که در انتهاي زنجیرۀ
تولید قرار گرفتهاند و خود آنها براي تولید و خدمات دیگر خریداري نمیشوند ). (m.liedtke, 2011, p. 67
 .9عبارت نهاد مالی مفهومی عامتر از مفهوم تعریفشده در قانون بازار اوراق بهادار ج.ا .ایران مصوب 0914ش است
که به نهادهاي مالی بازار سرمایه محدود میشود (رهبر ،0939 ،ص .)011
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وظیفۀ ناظران است .درواقع این ناظر است که رعایت نکردن قواعد حقوقی از ساوي نهااد ماالی را
کشف میکند .این نکتاه نیاز شاایان ذکار اسات کاه اماور تنظایم و نظاارت گااهی در وظاایف و
کارکردهاي نهادهاي جداگانهاي لحاظ میشود؛ درهارحاال تنظایم ،مقدماه محساوب مایشاود و
تنظیم مطلوب ،نتایجی ازجمله نظارت مطلوبتار را باههماراه دارد.(m.liedtke, 2011 , p. 107) 0
بیان این مسئله الزم است که فرایند تنظیم و نظارت که در حوزۀ حقاوق عماومی اقتصاادي جااي
میگیرد ،در ایران امري نوین محسوب شده و اخیراً مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتاه کاه توجاه
بیشتر و تسري اصول و بایستههاي آن به حوزههاي متعدد حقوق اقتصادي را ضروري ساخته است.

ساختار تنظیمگری بیمه در ایاالت متحدۀ امریکا و ایران
از نظر تاریخی ،در ابتدا دولت فدرال ایاالت متحدۀ امریکا و دولتهاي محلی آن خدمات مالی را
بر اساس نهادهایی که ارائهدهندۀ محصوالت و خدمات مالی هستند ،تنظیم میکردهاند؛ درواقاع
این نوع تنظیم بیشتر به تنظیم نهادي و کارکردي اشااره دارد.(Brown, Unum, 2005, p. 1) 9
از بُعد تاریخی ،ایالتها از اواخر نیماۀ دوم 0111م شاروع باه تنظایم بیماه کاردهاناد و اولاین
کمیسیون ایالتی که تنظیم بیمه را مقرر نموده ،کمیسیون همشایر ) )Hampshireباوده کاه در
سال 0120م شکل گرفتاه اسات ) .(Randall, 1999, p. 625از هماان ابتادا ،ضاعیفتار باودن
تنظیمگري فدرال از ایالتی امري محق و فرضشده تلقی میشده اسات .باراي مثاال ،اقادامات
فدرال در تنظیمگري از سوي تصمیم دادگاه عالی فدرال در قضیۀ « «Paul v. Virginiaتضعیف
شد .در این قضیه دادگاه فدرال مقرر مینمود« :موضوع سیاستگذاري بیمه ی موضوع تجاري
نیست و بنابراین د ولت فدرال فاقد قدرت براي تنظیم بیمه تحت شروط تجاري است» .9هرچند
در سال 0344م دادگاه عالی ایالت متحدۀ امریکا در قضیۀ امریکا بر ضد بیمهگران جنوب شرقی
 .0نظارت بر بازارها بهمنظور شناسایی مواردي که بازار در آن با شکست مواجه میشود و سپس تنظیم دولتها در
عملکرد عوامل بازار ،به قصد کنترل و کم کردن نارساییهاي ناشی از موارد یادشده ضرورت مییابد
(.)m.liedtke,2011,p. 9
 .9در امریکا ساختار نهادي بدواً مبتنی بر دپارتمانهاي بیمه هر ایالت ،و قوانین و مقررات ،سیاستها ،روشها،
پرسنل ،و امکانات فیزیکی ایالت مربوطه است .مسئولیت اولیۀ نهاد ناظر ایالتی عبارت است از حمایت از منافع
مشتریان بیمه ،بنابراین نظارت نهادي است .عالوه بر دپارتمان هر ایالت ،انجمن ملی کمیسیونهاي بیمه
بهعنوان وسیلهاي براي هماهنگی دپارتمانهاي ناظر ایالتی است و بهطور غیرمستقیم و در سطف فدرال بر
مؤسسات بیمه نظارت دارد و ازاینرو مدل نظارت کارکردي است (مصطفیپور ،0932 ،ص .)90
 .9اهمیت قانونی پروندۀ ویرجینیا از این حیث است که بیمه ،تجارت بین ایالتی محسوب نمیشود و ایالتها
نسبت به دولت مرکزي ح قانونگذاري بیشتري دارند.
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نظر خود را در قضیۀ « «Paul v. Virginiaتغییار داد(United States v. S.-E. Underwriters 0

) Ass’n, 322 U.S. 533, 552–53 (1944).و این امر عمدتاً به دلیل تاالشهااي انجمان ملای
کمیسیون بیمه ) ( natioal association of insurance commissioners NAICمحقا گردیاد
که نهادي داوطلبانه از سوي کمیسیونهاي بیمۀ تمامی ایالتها محساوب مایشاد .9هامزماان
کلمبیا تصمیمِ گرفتهشده در قضیۀ امریکا بر ضد بیمه گران جنوب شرقی را توهینی علیه قدرت
ایالتها براي تنظیم بیمه تلقی کرد و الیحهاي را براي تغییر قدرت ایالتهاا تقادیم نماود .ایان
الیحه در سال 0342م بهعنوان قانون  McCarran-Ferguson Act,وضع گردید ( Ch. 20, § 1,
) 59 Stat. 33 (1945و بیان مینمود که قانون فدرال نباید فعالیاتهااي بیماه را تنظایم کناد،
مشروط بر آنکه این فعالیتها  .0مربوط به امور تجاري بیماه باشاد؛  .9از ساوي قاانون ایاالتی
تنظیم شده باشد؛  .9به منظور مرعوب کردن ،تحات فشاار گذاشاتن ،و باایکوت کاردن صاورت
نپذیرد.(Randall, 1999, p .124) 9
با وجود آنچه در تاریخ پرچالا این صنعت در امریکاا ر داده ،در طاول دو دهاۀ گذشاته،
تقاضاهاي قانون گذاري جدید براي تنظیم اختیاري فدرال در مورد شرکتهاي بیمه ایجاد شاده
است؛ همانند قانون (Pub. L. No. 106-102, § 1, 113 Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA),
)) )Stat. 1338 (1999و قانون 0339 Glass-Steagallم )) .(Ch. 89, 48 Stat. 162 (1933ولای
در نهایت قانون حمایت مالی و حمایت از بیمااران موساوم باه قاانون حماایتی اوباماا در ساال
9101م از ساوي کنگاره تصاویب شاد .(the patient protection and affordable care act
)Obama careهمچنین کنگره در ساال 9101م قاانون حمایات از مصارفکنناده و اصاالحات
اقتصااادي وال اسااتریت داد فران ا ( Dodd –frank wall street reform and consumer
 )protection actرا وضع کرد که به دلیل رکود اقتصادي عظیم ( )Great depressionبا بعضی از
تنظیمات اقتصادي که داراي پیشروي نرم بودند درهم آمیخته شد .درحقیقت ،قانون داد فران
 .0دادگاه عالی ایالت متحدۀ امریکا مقرر کرد که بیمه ی موضوع تجاري بین ایالتی نیست و تحت نظر دولت
فدرال است .با وجود چنین تصمیمی درنهایت بیمه تنها موضوعی بود که تحت تسلط تنظیمگري دولت فدرال
فدرال در نیامد ).(Bair, 2004, p. 6-9
 .9انجمن ملی کمیسیون بیمه جلساتی را به صورت دورهاي برگزار میکند تا مسائل و مشکالت جدید بیمهاي
بررسی ،و تعدیلها و قوانین الزم اعمال شوند .انجمن یادشده طرحهاي بسیاري را به قانونگذاران پیشنهاد
کرده است .اگرچه این سازمان هیچ قدرت قانونی ندارد تا ایالتها را به اجراي توصیههاي خود ملزم نماید ،اما
بیشتر ایالتها تمام یا بخشی از آن را پذیرفتهاند ).).M. HOLMES & ALAN, 2008, P. 37
 .9این قانون بیانگر این است که ادامۀ قوانین و نحوۀ اعمال مالیات بیمهاي منوط به نظر عموم مردم جامعه است .همچنین
طب قانون یادشده ،دولت مرکزي تنها در مواردي میتواند قانونگذاري کند که قوانین ایالتی وجود نداشته باشد.
)(www.naic.org/Releases/2017_docs _licensing_assessment report
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( )Dodd –frankتأثیر بسزایی بر صنعت بیمه گذاشت و موجب تأسیس ادارۀ بیمۀ فادرال
))  federal insurance office (fioدر وزارت خزانهداري گردید .(united states department of
) justice agencies ,available at http://www.justice .gov/agencies/index-list.htmlبااه
موجب این قانون ،ادارۀ بیمۀ فدرال داراي مجوز است تا بار تماام صانعت بیماه نظاارت کناد و
هرگونه خأل در سیستم نظارتی را که به موجب تنظیمگري ایالتهاا صاورت مایپاذیرد ،ازباین
ببرد .همچنین قانون یادشده در گام مهم دیگري اجازۀ تأسیس شوراي کنترل ثبات مالی (The
)) financial stability oversight council (fsocرا صاادر کارد .ایان شاورا وظیفاۀ نظاارت بار
بازارهایی با خدمات مالی شامل صنعت بیمه ،و وظیفۀ شناسایی ریسا هااي باالقوه کاه ثباات
مالی را در ایاالت متحده امریکا بهخطر مایانادازد ،دارد (M. HOLMES & ALAN, 2008, P.
) .33پس از لغو قانون داد فران از سوي دونالد ترامپ و چاالاهااي فاراوان ،درنهایات در 04
مارچ  ،9101مجلس نمایندگان قانون گزینۀ مالی ( )Financial CHOICE Actرا تصاویب کارد
که موجب آسانتر شدن تنظیمات مالی شد و بسیاري از قوانین داد فران را به وضاعیت پایا
از تصویب آن برگرداند.0
اما ساختار تنظیم و نظارت بیمه در ایران بهگونهاي دیگر انجاام شاده اسات .در ایاران نیاز
تصویبنامۀ مور  99مهر  0909هیئت وزیران نخستین ضابطۀ نظارتی را برقرار ساخت .قاانون
تأسیس بیمۀ مرکزي بهمنظور هدایت و نظارت بر عملیات بیمهاي در سال 0921ش بهتصاویب
رسید و به مرحلۀ اجرا در آمد و به تهیۀ طرح تأسیس بیمۀ مرکزي ایران و بیماهگاري انجامیاد
(محمود صالحی ،0973 ،ص .)09
نهاد تنظیمگر و ناظر بیمهاي در ایران مؤسسۀ بیمۀ مرکزي جمهوري اسالمی ایران اسات و
این نهاد مسئولیت تدوین مقررات و نظارت بر بیمهها را بهعهده دارد .بر اساس مادۀ یا قاانون
تأسیس بیمۀ مرکزي ایران و بیمهگري ،یکی از ارکاان بیماۀ مرکازي جمهاوري اساالمی ایاران
شوراي عالی بیمه است .برخی از وظایف شوراي عالی بیمه ،ماهیت قانونگاذاري و برخای دیگار
ماهیت نظارتی دارند .وظیفۀ وضع مقررات در بخا بیمۀ ایاران (در ساطف آئاینناماه) برعهادۀ
شوراي عالی بیمه بهعنوان یکی از ارکان بیمۀ مرکزي گذاشته شده است .تصویب نمونۀ ترازنامه
که باید مورد استفادۀ مؤسسات بیمه قرار گیرد و تصویب آئیننامههاي الزم براي هدایت امر بیمه
و فعالیت مؤسسات بیمه از نوع وظایف قانونگذاري ،و رسیدگی به گزارش بیمۀ مرکزي جمهوري
اسالمی ایران دربارۀ عملیات و فعالیتهاي مؤسسات بیمه در ایران که حداقل هر شا مااه یا
(the

 .0در سال 9107م ،مجلس سنا اصالحیهاي بر آن وارد کرده و بهتازگی نیز از جانب خزانهداري امریکا پیشنهادي
براي اصالح قانون داد فران مطرح شده است .(https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-
)bill/10
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بار باید تسلیم شود و اظهار نظر نسبت به صدور پروانۀ تأسیس یا لغو پروانۀ مؤسسات بیمه طبا
مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی از ناوع وظاایف نظاارتی باهنظار
(مصطفیپور ،0932 ،ص .)044
اساساً مقررات ناظر بر صنعت بیمۀ ایران چارچوب واحد و معینی ندارد و با دید روشنی تنظایم
نشده است .به عبارت بهتر ،مقررات ناظر بر صنعت بیمۀ ایران به صورت موردي و بادون تبعیات از
دیدگاهی مشخص و بدون جهتگیري روشن در طول زمان شکل گرفته اسات .ازایانرو ،فلسافه و
تعریف روشنی از نظارت بر صنعت بیمۀ ایران را نمیتوان مشاهده کرد (صفري ،0931 ،ص  .)99در
امریکا هم درمجموع مقررات منسجمی در سطف ملی براي نظارت بر مؤسسات بیماه وجاود نادارد؛
هرچند هر ایالت داراي قاوانین و مقاررات منساجمی اسات ) .(Klein, Eling, 2009, p. 2مشاکل
چشمگیري که در مورد تنظیم و نظارت در ایران وجود دارد این است کاه نهااد نظاارت در ایاران
همزمان ،هم متولی نظارت بر مؤسسات بیمه و هم متولی توسعۀ صنعت بیمه است .این دو هدف در
تناقض آشکار با یکدیگر قرار دارند .بهمنظور توسعۀ بیمه در کشور ،ممکن است نهااد نظاارت فشاار
جدي بر مؤسسات بیمه وارد نیاورد و در اجراي بیچاونوچاراي مقاررات تسااهل نمایاد (صافري،
 ،0931ص  .)94در کشورهاي توسعهیافته نظیر امریکا ،توسعه و گسترش بیمه دغدغۀ نهااد نااظر
نیست .این هدف به دست مکانیزمهاي بازار و نهادهاي غیردولتی نظیر انجمنها و با انگیازۀ کساب
سود و بازار سپرده شده است .چراکه در کشوري مانند امریکا که داراي اقتصااد آزاد اسات ،انتظاار
میرود با حذف موانع ،صنعت بهطور خودکار رشد کند ) .(Paulson, 2008, p. 82مأموریات اصالی
نهاد نظارت در امریکا حمایت از بیمهگذار است و حمایت از بیمهگر عمدتاً به سندیکا و انجمنهااي
بیمهگران سپرده شده است 9و از طری توازن و توزیع قوا ،نیروهاي ذينفع بازار و صنعت به تعاادل
مایرساند0

 .0اظهار نظر پیرامون اینکه آیا شوراي عالی بیمه نهادي قانونگذار یا نهادي نظارتی است ،دشوار بهنظر مایرساد.
درواقع این نهاد از نظر قانونی داراي وظایفی از هر دو نوع قانونگذاري و نظارتی است .جایگاه این نهااد بهتار
است روشنتر و صریفتر معین شود .چنانچه مقررات از روشنی و وضوح کافی برخوردار باشد ،نیازي به ارجاع
وظایف نظارتی به چنین نهادي در سطحی باال وجود نخواهد داشت .برخی از وظایف این شورا قانونگاذاري و
برخی نظارتی هستند .براي مثال ،بر اساس مادۀ  1آئیننامۀ شمارۀ  ،22بیمۀ مرکزي ایاران مکلاف اسات بار
حسن اجراي این آئیننامه که در مورد نحوۀ نظارت بر امور بیمههاي اتکایی مؤسساات بیماۀ مساتقیم اسات
نظارت نماید و در صورت عدم رعایت مفاد آن از سوي هری از مؤسسات بیمه ،موضوع را کتبااً باه مؤسساۀ
یادشده تذکر دهد و حسب مورد ،مهلت مشخصی را براي رفع تخلاف تعیاین نمایاد .چنانچاه ظارف مهلات
تعیینشده اقدام الزم از سوي مؤسسۀ بیمۀ ذيربط انجام نپذیرد ،بیمۀ مرکزي ایران باید مراتب را براي اطالع
و اتخاذ تصمیم مقتضی به شوراي عالی بیمه گزارش دهد (آئیننامۀ شمارۀ  22نحوۀ نظارت بر امور بیماههااي
اتکایی مؤسسات بیمۀ مستقیم).
 .9نظریۀ حمایتی در مورد نهاد نظارت عبارت از آنست که بیمه قراردادي فنی و تخصصی تلقی میشود که بیمهگر

082

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،02شمارۀ  ،0بهار و تابستان 0938

میرسند .درحالی که در بیشتر قوانین و مقررات بیمهاي ایران به جااي حمایات از بیماهگاذار ،از
بیمهگر حمایت شده است .0دو نهاد نظاارت و ساندیکا در اغلاب کشاورها نقشای فعاال و مجازا از
یکدیگر برعهده میگیرند .در امریکا غالباً حمایت از بیمهگر برعهادۀ ساندیکا ،و حمایات از مصارف
کننده برعهدۀ نهاد نظارت است .مسلماً نهادي که با عنوان ساندیکا شاکل مایگیارد و اعضااي آن
شامل شرکتهاي بیمه است ،باید از منافع اعضاي خویا حمایت کند .اما نهااد نظاارت باهعناوان
نهادي دولتی براي حمایت از اعضاي سندیکا تشکیل نمیشاود .در امریکاا کوشاا باراي حفا و
تقویت سالمت بازارِ بیمه جزء اهداف نهاد نظارت است ،نه اهداف سندیکا (Grace, Klein, 2008, p.
) 4و برعکس در ایران این هدف برعهدۀ سندیکا قرار داده شده است.9
در خصوص نظارت مالی نیز میتوان گفت که رویکرد رایج نظارت در امریکا نظارت مبتنی بر
ریس ( (Risk based capital: RBCاست .یکی از ویژگیهاي مهم چنین رویکردي ،پیشگیرانه
بودن چنین شیوۀ نظارتی است .بهطور ساده در ایان شایوه ریسا هااي تهدیدکنناده از ساوي
مؤسسۀ تحت نظارت شناسایی شده ،بهموقع از طرف مؤسسه کنترل میشوند .بهویژه در نظاارت
مالی ضرورت دارد که همۀ ریس هاي پذیرفتهشده ارزیابی و با تعهادات شارکت متناساب شاود
( .)Paulson, 2008, p. 89در ایران که از سیستمهاي نظارتی دستوري پیروي میشاود ،نظاارت
مالی به سمت بررسی و تعیین میزان پیروي بیمهگر از مجموعهاي دقیا و تفصایلی از مقاررات
سوق مییابد (مادۀ  41قانون تأسیس بیمۀ مرکازي ایاران و بیماهگاري) .درواقاع سیساتم یاا
چارچوب مقررات و نظارت در ایران باید همانند امریکا بهگونهاي شکل بگیرد که اهداف نظارت بر
بیمه شامل حمایت از مصرفکننده باشد تا ثبات بازار تحق یابد.
با توجه به اینکه در امریکا مفهوم توانگري مالی مفهومی شناختهشده است ،چارچوب فعلای
براي تنظیم توانگري مالی شرکتهاي بیمه پس از دهۀ 0311م به علت رشد عدم توانگري مالی
برخی از شرکتهاي بیمه از سوي انجمن ملی کمیسایون بیماه باهوجاود آماده اسات .درواقاع
شرکتهاي بیمۀ امریکایی فاقد ذخایر الزم براي پرداخت بدهیهاي خود بودند و این امر به دلیل
نبود کنترلهاي نظارتی براي شناسایی ،پیشگیري و مجازات ساوء مادیریت شارکتهااي بیماه
بهوجود آمده بود .ازاینرو ،دولت و انجمن ملی کمیسیون بیماه اقاداماتی را باراي جلاوگیري از
نسبت به بیمهگذار از جزئیات آن اطالع بیشتري دارد؛ لذا بیمهگذار باید از ساوي نهااد نظاارت حمایات شاود
(صفري ،0931 ،ص .)97
 .0قانون بیمۀ ایران مصوب 0909ش ،عمدتاً تقلب را از سوي بیمهگذار تصور کرده است؛ بنابراین ،قانون یادشده
حامی بیمهگر است.
 .9مؤسسات بیمه که در ایران کار مىکنند ،عضو سندیکاى بیمهگران ایران شناخته مىشوند (مادۀ  71قانون
تأسیس بیمۀ مرکزي ایران و بیمهگري).
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تخطی از مقررات فدرال انجام دادند و به این تواف رسیدند کاه مجموعاهاي از مقاررات ماالی و
استانداردهاي مصوب از سوي هر ایالت با هماهنگی و کنترل نهایی دولت فدرال انجام گیرد.0
-NAT’L ASS’N OF INS. COMM’RS, 200 2insurance department resources
report )The United States Insurance Financial Solvency Framework (2010) ("Solvency
Framework",athttp://www.naic.org/documents/committees_e_us_solvency_framewor
k.pdf).

در ایران گذشته از مادۀ  41قانون تأسیس بیمۀ مرکزي ایران و مادۀ  9آئینناماۀ شامارۀ 22
که به نحوي ضعیف با مفاهیم توانگري مالی در ارتباطاند ،براي نظارت بر توانگري مالیِ مؤسسات
بیمه مستقیماً مقرراتی وجود ندارد .ریس مؤسسات بیمه که غالباً در مدلهاي تاوانگري ماالی
خود را نشان میدهند ،ارزیابی و کنترل نمیشود .در حال حاضر عماالً سیاساتگاذاران صانعت
بیمۀ کشور این صنعت را به سمت بازاري نسبتاً آزاد و رقابتی سوق دادهاند؛ بهعبارتی نظاارت بار
تعرفهها و شرایط بیمه ،نظارت بر محصوالت و اینگونه نظارتهاا را کااها داده ،بساتر را باراي
نظارتهاي مالی و کلیتر بر مؤسساات بیماه فاراهم سااختهاناد ،ولای از لحااظ تاوانگري ماالی
نتوانستهاند مانند امریکا نظارتی جامع را اعمال نمایند (انصاري و دیگران ،0939 ،ص .)9
آمار شرکتهاي ورشکسته ،شرکتهایی که پروانۀ آنها لغو شده است و ...روي وبسایت نهاد
نظارت ایاالت امریکا قرار میگیرد و حاکی از تعهد نهاد نظارت در آن کشورها در بهاجرا گذاردن
بیچونوچراي قانون است .از سوي دیگر ،ترس از ورشکستگی شرکتها ،نگرانی نسبت به عواقب
اجراي مقررات و عواملی از این دست ،نهاد نظارت را در کشورهاي کمتر توسعهیافته نظیر ایاران
به تساهل و اغماض در اجراي قانون سوق میدهد.
بررسی مقررات مربوط به شرایط بیمهنامه و نار حا بیماه در کشاورها حااکی از روشهااي
 .0از نظر سنتی ،ایالتها در مورد کمیسیونهاي بیمۀ خود داراي ح انحصاري تنظیمگري هستند و در رقابت
تنظیمگري که بین ایالت ها و دولت فدرال و مابین ایالت ها در مورد مشارکت تجاري وجود دارد وارد
نمیشوند .0درواقع غیر از تهدیدات دوره اي دولت فدرال در مورد آغاز تنظیم بیمه ،اگر ایالتها در پذیرش
الزامات دوجانبه و متحدالشکل شکست بخورند ،فرصت کمی در اختیار دارند تا رویههاي گواهی خود را اصالح
نمایند) .(Hillman Testimony, 2002, P. 7با وجود نیاز به انواع مختلفی از گواهی ،ایالتها طیفی از الزامات
در اختیار دارند که تولیدکنندگان بیمه بالقوه با عملکرد خود آن را تکمیل مینمایند .در برخی مواقع تفاوت
در عملکردها به سبب امور سیاستگذاري مختلف ایالتها است .ایالت هاي کالیفرنیا و نیویورک قبل از اینکه
اجازۀ فروش بیمه را به اشخاص در حیطۀ قلمرو خود اعطا کنند ،سابقۀ کیفري فرد را بررسی خواهند کرد،
ولی سایر ایالتها چنین بررسیاي انجام نمیدهند .0در سایر موارد ،تفاوتها جنبۀ منطقی ندارد .در بعضی
ایالتها همانند کنتاکی ،0لووا 0و اوهایو ،0اگر شرکتهاي تجاري بر اساس اصول ازپیا تعیینشده رفتار
نکنند ،پذیرش رسمی را عودت میدهند ).(Hillman Testimony, 2002, p. 5–6
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مختلف براي نر گذاري و نحوۀ نظارت بر شرایط بیمهنامهها باا توجاه باه خصوصایات رشاتههااي
بیمهاي و مالحظات بومی است .با توجه به اجراي برنامۀ آزادسازي تعرفههاا در ایاران ،پایابینای
مقرراتی براي کنترل نحوۀ نر گذاري و شیوۀ محاسبۀ ح بیمه با توجه به خصوصیت هر رشته و بر
مبناي قیمت تمامشده یا ریس هر رشته از ساوي مؤسساات بیماه همانناد آنچاه کاه در امریکاا
متداول است ،ضرورت جدي دارد .هرچند ممکن است آزادسازي برخی از رشتهها در ایران به صالح
نبوده ،ضرورت نداشته باشد ،در امریکا نیز نر همۀ رشتهها آزاد نیست (صفري ،0931 ،ص .)99

نهادهای ناظر و تنظیمگر در ایاالت متحدۀ امریکا
همانگونه که پیاتر به آن اشاره شد ،در این کشور ،تنظیم و نظارت سیستم بیمهاي بر اسااس
قوانین ایالتی و فدرالی یا ترکیبی از آنها استوار است که در ادامه بهطور جداگانه به نهاد نااظر و
تنظیمگر بیمهاي در امریکا اشاره میشود.

 .1نهاد تنظیمگر بیمه در ایاالت متحدۀ امریکا
تنظیم بیمه در سطف فعالیت بازار بیمه عمدتاً به هر ایالت واگذار شده است .ازاینرو در امریکا هر
ایالت قوانین بیمهاي مؤثر خود را تنظیم کرده ،بهاجرا در میآورد .بنابراین ،سیاستهاي هر ایالتی
بهطور قابل توجهی از ایاالت دیگر میتواند متفاوت باشد .(Brown, Unum, 2005, p. 4

 .2نهاد ناظر بیمهای در ایاالت متحدۀ امریکا
یکی از مباحث و چالاهاي عمده در سیستم نظارتی ایاالت متحدۀ امریکا ،نبود سیساتم یکپارچاۀ
نظارتی است .بسیاري از صاحبنظران صنعت بیمه اعتقاد دارند که نظارت کامال بار صانعت بیماه
بایستی به دولت فدرال واگذار شود ،اما مقامات ایالتی بهشدت از قانون فعلی حمایات مایکنناد .از
اصلیترین دالیل براي حمایت از نظارت در سطف ایالتی را میتاوان وجاود تفااوت در هزیناههااي
ریس و تفاوت درسیاستگذاريهاي هر ایالت عنوان کرد.) Klein, Eling, 2009, p. 12).

الف) انجمن ملی کمیسیون بیمه ()NAIC
انجمن ملی کمیسیون بیمه در خصوص یکپارچهسازي و حفاظت از مقاررات بیماهاي در ساطف
ایاالت برقرار شده و اساسنامۀ آن با دو هدف اصلی حصول اطمینان از توانایی پرداخت بدهیهاي

مطالعۀ تطبیقی ساختار تنظیم و نظارت بیمه...

083

شرکتهاي بیمه و حمایت از حقوق بیمهگذاران ،در سال 0311م تدوین گردیده است .0درواقاع
تالشهاي کنگاره و انجمان ملای کمیسایون بیماه باراي متحادالشاکل کاردن تنظایم بیماه
موفقیتآمیز نبوده است .ایالتها نمایتوانناد بار روي موضاوعات بسایار مهام همانناد تعریاف
متحدالشکل کردن بیمه تواف کنند ) .(M. HOLMES & ALAN, 2008, P. 32یا نماینادۀ
بیمه که از طرف دولت انتخاب شده ،داراي وظیفۀ نظارت بر قوانین بیمهاي ایالت است .نماینادۀ
ایالتی با برخورداري از حمایتهاي دولتی داراي قدرت زیادي است .وي ح توقف فعالیاتهااي
بیمهاي نمایندگان یا حتی لغو و یا تعلی امتیاز نمایندگان بیمهاي را دارد .بعضی ایالتهاا حتای
تعریف بیمه را در قوانین خود نیاوردهاند .در این ایالتها براي تعریف بیماه بایساتی باه حقاوق
عرفی رجوع شود .در ایالت هایی که بیمه را در قوانین خود تعریف کردهاند ،تعداد زیادي از ایان
تعاریفْ کوتاه و مبهم هستند.9
ب) مجوز اختیاري بیمۀ فدرال
به دلیل پیچیدگیهاي موجود در قوانین ایالتی اجازهنامۀ اختیاري فدرال از سوي دولت مرکازي
 .0اهداف اصلی این سازمان عبارت است از:
 .0صیانت و توسعۀ مقررات بیمه در سطف ایالتی به شیوۀ پاسخگو وکارآمد؛  .9رفتار عادالنه و منصفانه از
سوي بیمهگذاران و متقاضیان بیمه؛  .9اطمینان از استحکام مالی شرکتهاي بیمه و دستیابی به تضمین در
برابر مخاطرات مالی احتمالی.
 .9قانون بیمۀ ایالت کالیفرنیا ،بیمه را اینگونه تعریف میکند« :قراردادي که ی نفر به پرداخت غرامت به
دیگري در زمان خسارت و غرامت تعهد مینماید یا مسئولیتی که ناشی از حادثۀ ناشناخته یا قریبالوقوع
است» .(CAL. INS. CODE § 22 (Deering 2008).تعریف یادشده بسیار وسیع است و تعداد بیشماري از
محصوالت خدمات مالی را شامل میشود .ضمانت )  ،( suretyshipsظهرنویسی ) ،)indorsementsرهن
گذاشتن ( ،(pledgesبیع شرط ) ، (conditional salesگرو گذاشتن ( ،(mortgagesغرامت ( (indemnityو بیمه
همگی داراي اهداف مشترک در حمایت از فردي علیه وقایع احتمالی آینده هستند .ولی تمام این محصوالت
از سوي مأموران دولت تنظیم نمیشوند .سایر ایالت ها تعاریف بلندتر و نه لزوماً مفیدتر را در مورد بیمه در
قوانین خود ذکر کردهاند .ایالت نیویورک قوانین بیمه را اینگونه تعریف میکند« :هرگونه قرارداد و معامله
درجایی که ی طرف قرارداد یعنی بیمهگر مجبور است که ارزش نقدي را به طرف دیگر قرارداد یعنی
بیمه شده بپردازد ،مشروط بر اینکه حادثۀ اتفاقی بهوقوع پیوسته باشد که در آن شخص بیمهشده یا ذينفع
داراي منافع مادي باشند که چنین حادثهاي بر روي آن تأثیر مخرب داشته باشد» § ( NY INS. LAW
 .1101(a)(1) (Consol. 2008).نیویورک واقعۀ اتفاقی 9را اینگونه تعریف مینماید« :هرگونه رخداد یا قصور در
رخدادي که فراتر از کنترل هری

از طرفین قرارداد است» ).) NY INS. LAW § 1101(a)(1) (Consol. 2008
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امریکا صادر گردید .بر اساس این طرح به شرکتهاي بیمه اجازه داده میشود که براي ارائۀ خدمات
جدید تنها ازی مقام نظارتی مجوز دریافت کنند .با تصویب این الیحه در کنگاره باه شارکتهااي
بیمهاي آزادي انتخاب داده شد که یا به صورت فدرال و یا باه صاورت ایاالتی تحات نظاارت قارار
گیرند .ایجاد چنین مرجع صدور مجوز اختیاري در سطف فدرال در صانعت بیماه کاامالً همساو و
هماهنگ با مباحث پیشین در حوزۀ مزیتهاي رقابت تنظیمی و باهرسامیت شاناختن و پاذیرش
استانداردهاي نظارتی از سوي دو طرف است ).(M. HOLMES & ALAN , 2008, P. 32

نهاد ناظر و تنظیمگر بیمه در ایران
ساختار بیمۀ ایران بین نهاد تنظیمگر و نهاد ناظر تفاوتی قائال نشاده و مؤسساۀ بیماۀ مرکازي
ایران داراي نقا تنظیمگر و ناظر بیمهاي است که به آن اشاره میشود.
در جمهوري اسالمی ایران مؤسسۀ بیمۀ مرکزي ایران که با سرمایۀ دولتای تأسایس شاده،
وظایف مهمی چون نظارت و تنظیم بیمه در ایران را عهادهدار اسات .وظیفاۀ وضاع مقاررات در
بخا بیمۀ ایران (در سطف آئیننامه) برعهدۀ شوراي عالی بیمه باهعناوان یکای از ارکاان بیماۀ
مرکزي گذاشته شده است .اما وظیفۀ نظارت عمدتاً برعهدۀ معاونت نظارت بیمۀ مرکزي است که
زیر نظر شوراي عالی بیمه قرار دارد .این معاونت داراي وظایفی همچون نظارت مالی ،نظاارت بار
صالحیتهاي حرفهاي ،نظارت فنی ،مدیریت ،پذیرش مؤسسات از معاونت طرح و توساعه و نیاز
مبارزه با پولشویی است (مصطفیپور ،0932 ،ص  .)042درواقع ،مؤسسۀ بیمۀ مرکزي جمهوري
اسالمی مهمترین و اساسیترین نهاد در امور نظارتی و تنظایم مقاررات اماور بیماهاي محساوب
میشود و در طی سالهاي اخیر موضوع نظارت بر بیمه به دلیال خصوصایساازي ماورد توجاه
بیشتري قرار گرفته است .0درحقیقت نهاد ناظر که داراي وظیفۀ نظارت و اجراي مقررات حقوق
رقابت است ،در صنعت بیمۀ ایران جازء نهااد تنظایمگار بخشای ) (sector regulatorباهشامار
میرود .این نهاد بر اجراي مقررات حقوق رقابت در صنعت یا بخشای خااص از اقتصااد نظاارت
دارد .بیمۀ مرکزي به استناد مادۀ  0و بند  7مادۀ  2قانون تأسایس بیماه مرکازي و بیماهگاري
مصوب 0921ش نهاد تنظیم گر بخا بیمۀ ایران است و بار اجاراي مقاررات حقاوق رقابات در
صنعت یا بخشی خاص از اقتصاد نظارت دارد (زارعی و جهانبین ،0939 ،ص .)941
 .0پس از ی دوران دولتیسازي و اعمال مقررات سفت و سخت بر صنعت بیمه از دهۀ 0911ش همانند سایر
بخاهاي اقتصادي ،خصوصیسازي و آزادسازي صنعت بیمه را نیز فرا گرفت .قبل از اجراي قانون اجراي اصل
 44قانون اساسی دولت خود را بیمهگر مردم میدانست و با گسترش شرکتهاي بیمهگر دولتی به این وظیفه
میپرداخت .یکی از نکات بسیار مهم و اساسی با ورود صنعت بیمۀ کشور به فضاي آزادسازي و خصوصیسازي،
تقویت امر تنظیم و نظارت بر شرکتهاي بیمه و فعالیتهاي بیمهاي است (حجاریان کاشانی ،0917 ،ص .)911
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همان طور که بیان شد ،متأسفانه در طراحی نظام بیمه در ایران به جدایی نهاد ناظر از نهااد
تنظیمگر توجهی نشده است که این خود مای تواناد یکای از عماده دالیال عادم تکاافوي چتار
حمایتی قانون بر رشد این صنعت در ایران باشد .در آئیننامۀ نظارت بر توانگري مالیِ مؤسساات
بیمه  ،نهاد ناظر بیمۀ مرکزي اسات و در صاورت پیاروي نکاردن مؤسساات بیماه و عادم ارائاۀ
اطالعات الزم  ،بیمۀ مرکزي به استناد مادۀ  04آئیننامۀ یادشده مایتواناد آنهاا را باا ضامانت
اجراهاي قانونی مواجه گرداند .همچنین در مواد  1تا  09این آئینناماه باه بیماۀ مرکازي ایان
اختیار داده شده است تا نه تنها سطف مؤسسات بیماه را تعیاین کناد ،بلکاه بار اسااس هماین
سطف بندي تکالیفی را بر مؤسسات بیمه تحمیل نماید و این درحالی اسات کاه اگار مؤسساات
بیمه به این تکالیف و ارزیابیهاي بیمۀ مرکزي معترض باشند ،این امکاان کاه مؤسساات بیماه
بتوانند در نزد مقامی بیطرف اقامۀ دعوي کنند پیابینی نشده است .0درحقیقت نهاد ناظر در
ایران ،خود نوعی واحد انتفاعی و اقتصادي است که بر شرکتهاي بیمۀ ایرانی از سوي حاکمیات
جمهوري اسالمی ایران نظارت دارد (مادۀ  0قانون تأسیس بیمۀ مرکزي) .این نهااد نااظر حتای
بخشی از درآمدها و منابع مالی خویا را که از طری عملیاات اتکاایی کساب کارده ،باه دسات
مدیریتی به نام مدیریت سرمایهگذاري سپرده است تا با انجام سرمایهگذاري مناابع ماالی آن باه
سود بیشتري دست یابد .لذا عمالً نهاد ناظر تبدیل به بنگاهی انتفاعی شده است (مادۀ  70قاانون
تأسیس) ،درحالی که نهاد نظارت در امریکا از واحدهاي تحات نظاارت خاویا باه شاکل أخاذ
شهریه ،جریمه ،عوارض و از این قبیل تأمین مالی میشود ،اما وابستگی مالی وجود نادارد .خاواه
ناخواه عدم استقالل مالی نهاد نظارت از واحدهاي تحت نظارت عواقبی چون اغماض و تساهل در
اجراي قانون و عدم استقالل کافی نهاد نظارت را بهدنبال دارد
.(NAIC: National Association of Insurance Commissioners, 2009, Annual Report
)2009

نتیجه
اساساً مسئلۀ تنظیمگري به معناي ی تأسیس خاص حقاوقی باه ماوازات مالحظاات سیاسای
اجتماعی بهوجود آمده است .نیاز اساسی براي تنظیمگري از این واقعیات ناشای مایشاود کاه
دولت پاسخگو و عهدهدار مسئولیت خاصی است .عیناً در مورد بیمه نیز دولات بایساتی چناین
مسئولیتی را بهعهده بگیرد و نتایج موفقیتآمیز قراردادهاي بیمه را تضمین کناد .متأسافانه در
طراحی ساختار بیمه اي ایران برخالف ایاالت متحدۀ امریکا به جدایی نهاد ناظر از نهاد تنظیمگر

 .0آئیننامۀ شمارۀ  93مصوب شوراي عالی بیمۀ مور  99بهمن 0931
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توجهی نشده است و این امر که مقام تنظایم گار خاود نیاز داراي نقاا نظاارتی باشاد ،سابب
می شود که اگر مؤسسات بیمه به ارزیابیهاي بیمۀ مرکزي معترض باشند ،این امکان که بتوانند
نزد مقامی بی طرف اقامۀ دعوي کنند ،وجود نداشته باشد .همچنین نهاد ناظر در ایران ،عالوه بر
نقا تنظیم گري وظیفۀ توسعه بیمۀ را نیز برعهده دارد؛ درحالی که در امریکا وظیفۀ توسعه در
اختیار بازار آزاد قرار گرفته است.
اصوالً تنظیم و نظارت در کشورهاي توسعهیافته براي حمایت از بیمهگذار انجاام مایگیارد؛
درحالی که در ایران برخالف مقررات موجود در امریکا ،مقاررات در جهات حمایات از بیماهگار
است .در خصوص نظارت مالی نیز میتوان گفت که رویکرد رایج نظارت در امریکا نظارت مبتنی
بر ریس است که به معنی پیشگیرانه بودن چنین شیوۀ نظارتی است .ولی در ایران از سیساتم
هاي نظارتی دستوري پیروي میشود که به معناي تعیین میزان پیروي بیمهگار از مجموعاهاي
دقی و تفصیلی از مقررات است.
درحقیقت نهاد ناظر در ایران ،خود نوعی واحد انتفاعی و اقتصادي است که بخشی از درآمدها
و منابع مالی خویا را سرمایهگذاري میکند تا به سود بیشتري دست یاباد .درحاالی کاه نهااد
نظارت در امریکا از واحدهاي تحت نظارت خویا به شکل أخذ شهریه ،جریمه ،عوارض و از این
قبیل تأمین مالی میشود ،اما وابستگی مالی وجود ندارد .یکی دیگر از موضوعات مهام ،تاوانگري
مالی است .در ایران براي نظارت بر توانگري مالی مؤسسات بیمه مستقیماً مقرراتی وجود نادارد،
ولی در امریکا به دلیل اهمیت زیاد این موضوع ،مجموعاهاي از مقاررات ماالی و اساتانداردهاي
مصوب از سوي هر ایالت با هماهنگی و کنترل نهایی دولت فدرال اعمال میشود.
درواقع در ایران قانون تأسیس بیمۀ مرکزي ایران که زیربناییترین قانون نظارت بر مؤسسات
بیمه شمرده میشود ،متعل به حدود نیم قرن پیا است و در موارد زیادي به اصالح نیااز دارد
و می تواند از تجربیات سایر کشورهاي پیشارو در زمیناۀ بیماه همانناد امریکاا اساتفاده نمایاد؛
هرچند نباید بدون شناخت بازار کشاور از سیساتم نظاارتی کشاورهاي دیگار الگاوبرداري کارد.
یافتههاي مطالعۀ حاضر حاکی است که در بازار بیمۀ کشور امریکا کاه یا باازار نسابتاً کارآماد
است ،صنعت بیمه جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور دارد و نظارت مطاب باا نیازهااي روز انجاام
میپذیرد .ساختار نظارتی بیمه در ایاالت متحده در دو بخا مقررات مالی و مقررات باازار بیماه
است .در بخا مقررات بازار بیمه با هدف اعمال شیوهاي عادالنه در فرایند بیمهگري تنظیم بازار
صورت میگیرد و هدف عمدتاً تضمین حقوق بیمهگذاران است .موارد یادشده در شرایط فعلی و
دوران گذار بیمۀ کشور میتواند بهعنوان درسهاي سیاستی مورد استفاده قرار گیرد.
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