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چکیده

پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر تصمیمگیریهای قوۀ قضاییه ،مقننه و مجریه با توانگری شرکت بیمه در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث در

سال  1393است .بنابراین ،ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر روش ،توصیفیـ پیمایشی است .جامعۀ آماری این پژوهش ،شامل کارشناسان و مدیران

صنعت بیمه ،با تعداد  260نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  150نفر درنظر گرفته شده است .روش نمونهگیری پژوهش ،تصادفی
ساده است .برای بررسی تأثیر تصمیمگیریهای قوۀ قضائیه ،مقننه و مجریه ،با توانگری شرکت بیمه در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث ،از
پرسشنامۀ محققساخته که دارای شش مؤلفه و  15گویه ،با مقیاس پنج درجهای لیکرت بود ،استفاده شد.

پایایی پرسشنامه ،با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  %87تعیین شد که نشاندهندۀ پایایی مناسب ابزار اندازهگیری بود .پس از جمعآوری

دادهها ،تجزیه و تحلیل آنها در دو سطح توصیفی و استنباطی ،با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد .نتایج پژوهش نشان داد ،تعیین سقف
تعهدات بیمهگر(تعیین و اعالم میزان دیه) ازسوی قوۀ قضائیه ،تفسیر قوانین ازطریق قضات در رسیدگی به دعاوی بیمهگذاران و بیمهگر ،روند
کند و طوالنیبودن پروندههای خسارت ،تعیین و تغییرات قوانین بیمه ازطریق قوۀ مقننه ،تعیین سقف حق بیمه و شرایط بیمهنامهها ،قراردادها

و خسارات پرداختشدۀ قوۀ مجریه در توانگری شرکت بیمه ،در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث ،تأثیر بهسزایی دارد .ولی تعیین سهم و عوارض
تحمیلی ازطریق قوۀ مقننه به شرکتهای بیمه در توانگری شرکت بیمه ،در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث تأثیر ندارد.

کلیدواژهها :تصمیمگیری ،قوۀ قضائیه ،مقننه و مجریه ،توانگری ،بیمۀ شخص ثالث.

 .1مقدمه

در دنیای امروز بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیۀ

در جبران خسارتهای واردشده به اقشار مختلف جامعه ایفا

دارای اهمیت ویژهای است .آمار باالی تصادفات رانندگی در

پرداختی در رشتۀ بیمۀ شخص ثالث تناسبی وجود ندارد ،این

موتوری(بیمۀ شخص ثالث) ،در سطح شرکتهای بیمه

کشور ،در مقایسه با سایر کشورها ،بر حساسیت این رشته
افزوده است .شرکتهای بیمه نیز در این زمینه ،نقش مهمی

حق بیمههای دریافتی و خسارتهای
میکنند .از آنجا که بین ِّ
رشته بهعنوان یکی از زیاندهترین رشتههای صنعت بیمۀ

کشور مطرح است .براساس آمارهای موجود ،با احتساب

 .*1عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد نراق.
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،گرایش بیمه ،معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی.
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بخش اجباری بیمههای مسئولیت(بیمۀ شخص ثالث) ،بیمۀ

میکند :آیا برای کمک به صنعت بیمه ،تصمیمگیریهای

اختصاص داده است .این امر نشان میدهد ،این رشته از بیمه،

است راهگشای مناسبی باشد؟

مسئولیت 35 ،تا  45درصد از پرتفوی صنعت بیمه را به خود

نسبت به سایر رشتههای بیمهای ،بیشترین سهم را در بازار

دارد .برمبنای مادۀ  1قانون بیمۀ اجباری(مصوب  ،)1347کلیۀ
دارندگان وسایل نقلیه ،مجبور به خرید بیمهنامۀ شخص ثالث

هستند؛ ولی باوجود اجباریبودن آن ،تعداد قابل مالحظهای از
آنها ،از خرید آن خوداری میکنند .اصالح بند  ،2مادۀ  2این

در بررسی عملکرد کسب و کار بیمه ،توانگری مالی

یا قدرت مالی ،مهمترین شاخص صنعت است .در طی دو

دهۀ گذشته ،همۀ کشورها چالشهاي قابل مالحظهاي را در

محدودۀ نظام بیمهاي تجربه کردهاند .کنکاش در تجربۀ این

کشورها ،گویاي آن است که ضعف ،ناپایداري ،بیثباتی و بروز

قانون ،در رابطه با حذف کارکنان بیمهگذار از پوشش بیمۀ

بحران در عرصۀ نظام بیمهاي ،عالوه بر آنکه پیامدهاي منفی

که برعهدۀ انتقالگیرندۀ وسیلۀ نقلیۀ موتوری است ،از دیگر

واردآمدن بار مالی بسیار سنگین به اقتصاد کشورهاي مزبور

شخص ثالث و همچنین ،اصالح مادۀ  3در رابطه با تکالیفی

سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بسیاري بههمراه داشته ،موجب
نیز شده است .تأمل در همین تجربیات ،موجب شده است تا

مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
اخیراً بیمۀ مرکزی ایران ،پیشنهاد اصالحاتی را در قانون

نقش و جایگاه بااهمیت سالمت و ثبات نظام بیمهاي و تأثیر

مشکالت این رشته کاهش خواهد یافت که طی آن ،بهجای

اثربخش برنامههاي توسعۀ اقتصادي ،روشن شود.

بیمۀ شخص ثالث ارائه داده است که درصورت اجرای آن،

وسیلۀ نقلیه ،راننده و مشخصات آن ،ازجمله سن ،تجربۀ

حق بیمه اثر خواهند داشت .بررسی
رانندگی و  ...در محاسبۀ ِّ
بحرانهای بیمۀ شخص ثالث در چند سال اخیر ،نشاندهندۀ

این واقعیت است که برای رفع معضالت این رشته ،نخست
باید یک گروه تحقیق کارآ ،معضالت را شناسایی کنند و

Journal of Economic Business Research, Vol. 6, No. 12, Winter 2016

مهمترین مقامات کشور ،ازقبیل قوای قضائیه و مجریه ،ممکن

درنهایت ،باتوجه به عوامل مختلف فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی ،راهحلّی علمی ـ کاربردی ارائه دهند.

انکارناپذیر آن در ثبات و پایداري اقتصاد کالن و نیز ،اجراي
مفهوم توانگری ،یک مفهوم قدیمی است .توانگری ،یعنی

«کیفیت یا حالت توانگربودن» .براساس تعریف دیگری که
خیلی پیش از این ارائه شده بود ،توانگری ،توانایی پرداخت
کلیۀ بدهیهای قانونی است .انجمن بینالمللی ناظران بیمه،

توانگری را به این صورت تعریف میکند :توانایی بیمهگر در
جبران تعهداتش در قبال کلیۀ قراردادها .تعریف توانگری از دو
دیدگاه متفاوت در زیر ارائه شده است:

بهعالوه ،امروزه ،از دغدغههای اصلی هریک از شرکتهای

از دیدگاه مدیریت شرکت :تداوم عملیات و هستی شرکت

منافع شرکتهای بیمه است .به همین منظور ،سازمانهای

از دیدگاه مقامات نظارتی :منافع زیاندیدگان و بیمهگذاران

بیمه ،ایفای تعهدات مربوط به بیمهگذاران و به حداکثر رساندن
نظارتی هر کشور ،با تصویب قوانین و مقررات خاص و مدیران

با اتخاذ تدابیر احتیاطی و راهکارهای فنی و مالی نوین ،سعی

باید تأمین شود.

باید تضمین شود.

مدل توانگری مالی صنعت بیمۀ ایران(آییننامۀ :)69

سرمایۀ موجود :شامل داراییهای قابل قبول بهاضافۀ مازاد

دارند تا توان مالی شرکتهای بیمه را در ح ِّد قابل قبولی
حفظ کنند .یکی از این موارد ،استفاده از مکانیسمهای مالی

ارزش روز نسبت به ارزش دفتری داراییها ،منهای بدهیهای

ارتقای توان ارزیابی مالی شرکتهای بیمه و درنتیجه ،افزایش

ریسکنما :1متغیرهای مالی که ریسکهای تعریفشده

مناسب است .درواقع ،استفاده از مکانیسمهای مالی ،موجب

سطح اعتماد بیمهگذاران به شرکتهای بیمه میشود .باتوجه

به مسائلی که مطرح شد ،بیدرنگ این پرسش به ذهن خطور

مؤسسۀ بیمه است.

در بندهای  2تا  5مادۀ  1این آییننامه را برای مؤسسۀ بیمه
نمایندگی میکنند.

1. Exposure
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ضریب ریسک :1نرخ ریسک را در ارتباط با هریک از ریسکنماها تعیین میکند.

سرمایۀ الزامی :حداقل سرمایهای که مؤسسۀ بیمه باید برای پوشش ریسکهایی که در معرض آن است ،دراختیار داشته باشد.

نسبت توانگری مالی :2نسبتی که مقدار توانگری مالی مؤسسۀ بیمه را اندازه میگیرد و از تقسیم مبلغ سرمایۀ موجود بر مبلغ

سرمایۀ الزامی بهدست میآید.

چارچوب نظارت بر شرکتهای بیمه

سطح  :۵مقدار نسبت توانگری مالی مؤسسۀ بیمه ،کمتر

مسائل مالی(سیستم حسابداری ارزش منصفانه و سرمایه

مادۀ  :۸چنانچه نسبت توانگری مالی مؤسسۀ بیمه ،حسب

نظارت بیمهای ،شامل سه رکن اصلی است:

برمبنای ریسک)؛

حاکمیت شرکتی(پاسخگویی به ذینفعان ،کنترلهای

داخلی ،حسابرسی داخلی و )...؛

از  ۱۰درصد است.

نظ ِر بیمۀ مرکزی ،در سطح  ۲باشد ،مؤسسه موظف است،
برنامۀ ترمیم وضعیت مالی خود را برای  ۳سال مالی آتی(به

تفکیک ساالنه) ،تهیه و برای رسیدگی به بیمۀ مرکزی ارائه

• هدایت بازار و شفافیت(افشای اطالعات شرکتها برای

دهد .در این برنامه ،مؤسسۀ بیمه باید نشان دهد که چگونه

• درمقابل این سه رکن ،سه سطح که بازتابی از

ارتقا خواهد داد.

• پیششرطهای نظارت بیمهای مؤثر؛

هیچ توجهی به حق بیمهها ،این کار انجام میگیرد .بنابراین،

ذینفعان).

مسئولیتهای مختلف نظارتی است ،وجود دارد:

• اقدامات نظارتی

سطوح نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه به شرح ۵

سطح زیر تعیین میشوند:

سطح  :۱مقدار نسبت توانگری مالی مؤسسۀ بیمه ،برابر با

 ۱۰۰درصد و بیشتر است.

قوۀ قضائیه ،هر سال نرخ دیه را باال میبرد و بدون

شرکتهای بیمه ،هر سال باید خسارات بیشتری بپردازند؛ ولی

حق بیمهها ثابت مانده و یا به نسبتی کمتر از دیات افزایش
مییابند .از طرفی ،متأسفانه در بسیاری از موارد ،محاسبۀ

حق بیمهها علمی نیست .در کشور ما ،علیرغم پایینبودن
ِّ
سرانۀ اتومبیل ،میزان تصادفات اتومبیل در مقایسه با سایر
کشورها ،بسیار زیاد است؛ و از طرف دیگر ،هرساله ،ارزش

سطح  :۲مقدار نسبت توانگری مالی مؤسسۀ بیمه ،برابر با

ریالی دیه ازسوی قوۀ قضائیه افزایش مییابد .بدیهی است

سطح  :۳مقدار نسبت توانگری مالی مؤسسۀ بیمه ،برابر با

بهرغم ثابتبودن میزان حق بیمه ،افزایش خواهد یافت .شایان

سطح  :۴مقدار نسبت توانگری مالی مؤسسۀ بیمه ،برابر با

و  20درصد دیگر ،خسارات مالی است .میزان دیه در ماههای

2. Solvency Margin Ratio: SMR

1. Risk factor

یا بیش از  ۷۰درصد و کمتر از  ۱۰۰درصد است.
یا بیش از  ۵۰درصد و کمتر از  ۷۰درصد است.
یا بیش از  ۱۰درصد و کمتر از  ۵۰درصد است.

که تعهدات شرکتهای بیمه برای جبران خسارات جانی نیز
ذکر است که  80درصد از خسارت واقعشده ،زیانهای بدنی

حرام نیز  1/3برابر میشود که این مسئله ،تعهدات شرکتهای

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال ششم ،شماره دوازدهم ،زمستان 1394

• نیازمندیهای مقرراتی؛

نسبت توانگری مالی خود را ظرف  ۳سال ،حداقل تا سطح ۱
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بیمه را افزایش میدهد.

برخی از آرای دادگاهها ،مبنی بر پرداخت دیه بیش از

شورای عالی بیمه دربارۀ شرایط و تعهدات و پوششهای

نیز بار مالی ناعادالنهای به صنعت بیمه منتقل میکند(تعدد

پیشرفته و شیوههای ارائۀ بیمهنامۀ شخص ثالث و اخذ حق

یک نفر ،برای مصدومینی که دچار نقص عضو متعدد شدهاند

دیات).

موجود در بیمههای شخص ثالث ایران و مقایسه با کشورهای
بیمۀ مربوط از بیمهگذاران ،باعث شد تا مسئوالن امر ،نسبت

پرداخت دیه نیز باعث میشود،
االدابودن
رویۀ یوم
ِ
ِ
بیمهنامههای قبلی ،تکافوی تعهدات احتمالی بیمهگذاران را

جهان بیمه ،شماره  165میترا صفائیان.)1391 ،

موجب میشود ،در بعضی مواقع ،مقصر حوادث رانندگی را

نظارت بر توانگری شرکتهای بیمه ،با استفاده از تکنیک

ندهد .عدم آگاهی کامل مأموران انتظامی از کاربرد بیمه،
داشتن بیمهنامه تعیین کنند؛ بهعالوه ،گاهی اوقات
برمبنای
ِ
دیده شده است که آرای دادگاه نیز براساس همین برداشت،

به اصالح قانون بیمۀ شخص ثالث اقدام کنند( .ماهنامه تازههای

پژوهشی تحت عنوان «اولویت سیستمهای مختلف

فرایند تحلیل سلسلهمراتبی انجام داد .در این مقاله ،با استفاده

از معیارهای شناساییشده از ادبیات موضوع و از طریق

صادر و بار مالی خسارات به صنعت بیمه منتقل میشود.
درحالیکه صنعت بیمه ،قاعدت ًا تعهدی در این موارد نباید

در صنعت بیمۀ ایران ،با سه سیستم دیگر نظارت بر توانگری

رشته ،به استناد حکم دادگاه نیز باعث اتالف وقت و هزینۀ

سیستم مذکور برمبنای  11معیار انتخابشده ،نشاندهندۀ آن

داشته باشد .از طرف دیگر ،رایجشدن پرداخت خسارت این
زیاد میشود .عالوه بر آن ،استفاده از این روش ،درحقیقت،

سبب میشود کار کارشناسی درون شرکتهای بیمه ازسوی

افراد و گروههای دیگری که در هر صورت ،دارای نظریات

یکسان و مشخص نیستند ،انجام شود.
پیشینۀ پژوهش
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باوجود تصویب قانون مذکور و انجام اصالحات مقتضی ازسوی

متدولوژی فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،سیستم نظارت مالی
ارزیابی و مقایسه شده است .نتایج حاصل از ارزیابی چهار

است که سیستم نظارت بر توانگری پیشنهادی بیمۀ مرکزی

نسبت به سیستمهای دیگر مزیتی ندارد( .فصلنامه پژوهشنامه
بیمه ـ سال  28شماره  ، 1بهار  ،1392علیرضا دقیقی اصلی)1392 ،

پژوهشی تحت عنوان «محاسبة توانگری مالی شرکتهای

بیمه ،براساس سرمایة مبتنی بر ریسک  »NAICانجام داد.

وی عنوان کرد ،بهمنظور اطمینان بیمهگذاران از جبران

در پژوهشی تحت عنوان «ضرورت بهکارگیری دانش

خسارتشان ازسوی شرکتهای بیمه ،انجمن ملی بیمهگران

بیمۀ شخص ثالث بر ریسک مرتبط با این بیمه» ،ابتدا مفاهیم

کفایت سرمایة قانونی شرکتهای بیمه برای جبران تعهدات،

مدیریت ریسک در رشتۀ بیمۀ شخص ثالث و تأثیر قانون جدید

کلیدی در زمینۀ مدیریت ریسک و رشتۀ بیمۀ شخص ثالث را
بیان کرده و در ادامه ،عوامل مؤثر بر افزایش میزان خسارت

پرداختی و تشدید ریسک مرتبط با فعالیت شرکتهای بیمه
در این رشتۀ بیمهای را بهتفصیل آورده است .ایشان درنهایت،

ضمن پرداختن به راهکارهای کاهش ریسکهای مرتبط با
بیمۀ شخص ثالث ،تأثیر قانون جدید بیمۀ شخص ثالث را بر
ریسک این نوع بیمه بررسی کردهاند ( ماهنامه تازههای جهان

بیمه  ،شماره  ، 145 ،144سعیدصحت()1390

در پژوهشی تحت عنوان «آسيبشناسي قانون بيمههای

شخص ثالث و ارائۀ پيشنهادات اصالحی» ،بیان داشت که

امریکا( ،)NAICمدل سرمایة مبتنی بر ریسک را برای تعیین
ارائه داد .سرمایة مبتنی بر ریسک ،بیانگر نسبتی است که

سطح ریسک مرتبط با داراییهای شرکت بیمه را ارزیابی
میکند .هدف از محاسبة آن ،تعیین حداقل سرمایة مورد نیاز

شرکتهای بیمه باتوجه به میزان ریسک آنها است .در این
مقاله ،در ابتدا ،انواع مختلف ریسک توضیح داده خواهد شد؛

سپس مدل سرمایة مبتنی بر ریسک  NAICدر رشتههای

زندگی ،غیرزندگی و درمان بیان میشود .عالوه بر آن ،نحوة
محاسبة سرمایة مبتنی بر ریسک بیان میشود و در پایان،

سطوح اقدامات مقام ناظر ،براساس سطح توانگری شرکتها

توضیح داده خواهد شد(.ماهنامه تازه های جهان بیمه  ،شماره ،165
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سمانه عزیز نصیری.)1393 ،

استفاده شد:

 .2روششناسی پژوهش

سهم و عوارض تحمیلی ازسوی قوۀ مقننه ،تعیین و تغییرات

پرسشنامه :پرسشنامۀ محققساخته که شامل گویههای

روش پژوهش از نوع پیمایشی و ازلحاظ ماهیت ،کاربردی

قوانین بیمه ازسوی قوۀ مقننه ،تعیین سقف حق بیمه و شرایط

حاضر ،شامل کارشناسان و مدیران صنعت بیمۀ بخش ثالث،

روند کند و طوالنیبودن پروندههای خسارت و تفسیر قوانین

و ازلحاظ زمانی ،مقطعی است .جامعۀ آماری در پژوهش
با تعداد  260نفر است که با استفاده از روش نمونهگیری

تصادفی ساده ،تعداد  150نفر انتخاب شدهاند .روش تجزیه
و تحلیل اطالعات در این پژوهش براساس آمار توصیفی و
آمار استنباطی و بهرهگیری از نرمافزار  SPSSاست .پس از
استخراج دادهها و اطالعات جمعآوریشده ،تجزیه و تحلیل

آنها و تبیین فرضیات ازطریق آمار توصیفی و نیز اجرای
آزمونهای آماری مربوط ،نظیر آزمون تی و فریدمن ازطریق

نرمافزار  SPSSانجام شد.

برای جمعآوری اطالعات از یک پرسشنامه به شرح زیر

بیمهنامهها ،تعیین سقف تعهدات بیمهگر ازسوی قوۀ مجریه،
ازسوی قضات در رسیدگی به دعاوی است که مشتمل بر 15

سؤال است.

 .3یافتهها

پس از بررسی دادههای حاصل از پرسشنامه ،یافتهها

بررسی شده است.

آزمون فرضیۀ اول :تعیین سقف تعهدات بیمهگر(تعیین و

اعالم میزان دیه) ازسوی قوۀ قضائیه در توانگری شرکت بیمه،

در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث تأثیر دارد.

جدول  .1نتایج آزمون برای سقف تعهدات بیمهگر

منبع  :یافتههای پژوهش

سطح معنیدار از  0/05کمتر است( ،)0/001میتوان گفت،

تعهدات بیمهگر(تعیین و اعالم میزان دیه) ازسوی قوۀ قضائیه،

تعیین سقف تعهدات بیمهگر(تعیین و اعالم میزان دیه) ازسوی

تأثیر بهسزایی دارد.

فرض صفر ،رد و فرض تحقیق پذیرفته میشود و درواقع،

قوۀ قضائیه در سطح اطمینان  %95معنادار است .و چون

مقدار میانگین ،برابر  4/17و آمارۀ  ،Tبرابر  14/02است و از

در توانگری شرکت بیمه در بخش بیمه جانی شخص ثالث،
آزمون فرضیۀ دوم :تعیین سهم و عوارض تحمیلی

ازسوی قوۀ مقننه به شرکتهای بیمه در توانگری شرکت

بیمه در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث ،تأثیر دارد.

جدول  .2نتایج آزمون برای سقف تعهدات بیمهگر

منبع  :یافتههای پژوهش
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همانگونه که نتایج جدول  2نشان میدهد ،چون مقدار

شرکتهای بیمه در توانگری شرکت بیمه در بخش بیمۀ جانی

سطح معنیدار از  0/05باالتر است( ،)0/43میتوان گفت،

شخص ثالث ،در سطح اطمینان  %95معنادار نیست.

درواقع ،تعیین سهم و عوارض تحمیلی ازسوی قوۀ مقننه به

رسیدگی به دعاوی بیمهگذاران و بیمهگر در توانگری شرکت

فرض صفر تأیید میشود و فرض پژوهش رد میشود و

آزمون فرضیۀ سوم :تفسیر قوانین ازسوی قضات در

بیمه در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث تأثیر دارد.

جدول  .3نتایج آزمون برای تفسیر قوانین ازسوی قضات

منبع  :یافتههای پژوهش

همانگونه که نتایج جدول  3نشان میدهد ،چون مقدار

آزمون  3باالتر است ،میتوان نتیجه گرفت که تعیین تفسیر

سطح معنیدار از  0/05کمتر است( ،)0/001میتوان گفت،

قوانین ازسوی قضات در رسیدگی به دعاوی بیمهگذاران و

تفسیر قوانین ازسوی قضات در رسیدگی به دعاوی بیمهگذاران

ثالث تأثیر بهسزایی دارد.

فرض صفر ،رد و فرض پژوهش پذیرفته میشود و درواقع

و بیمهگر ،در سطح اطمینان  %95معنادار است .و چون مقدار
میانگین ،برابر  3/87و آمارۀ  ،Tبرابر  11/68است و از مقدار

بیمهگر در توانگری شرکت بیمه ،در بخش بیمۀ جانی شخص
آزمون فرضیۀ چهارم :روند کند و طوالنیبودن پروندههای

خسارت در توانگری شرکت بیمه ،در بخش بیمۀ جانی شخص

ثالث تأثیر دارد.
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جدول  .4نتایج آزمون برای روند کند و طوالنیبودن پروندههای خسارت

منبع  :یافتههای پژوهش

همانگونه که نتایج جدول  4نشان میدهد ،چون مقدار

نتیجه گرفت ،روند کند و طوالنیبودن پروندههای خسارت در

سطح معنیدار از  0/05کمتر است( ،)0/001میتوان گفت،

توانگری شرکت بیمه ،در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث تأثیر

کند و طوالنیبودن پروندههای خسارت در سطح اطمینان

آزمون فرضیۀ پنجم :تعیین و تغییرات قوانین بیمه ازسوی

فرض صفر ،و فرض پژوهش پذیرفته میشود .درواقع ،روند

 ،%95معنادار است .و چون مقدار میانگین برابر  3/87و آمارۀ
 Tبرابر  11/45است و از مقدار آزمون  3باالتر است ،میتوان

بهسزایی دارد.

قوۀ مقننه ،در توانگری شرکت بیمه در بخش بیمۀ جانی

شخص ثالث تأثیر دارد.
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جدول  .5نتایج آزمون برای تعیین و تغییرات قوانین بیمه ازسوی قوۀ مقننه

منبع  :یافتههای پژوهش

همانگونه که نتایج جدول  5نشان میدهد ،چون مقدار

بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،تعیین و تغییرات قوانین بیمه

سطح معنیدار از  0/05کمتر است( ،)0/001میتوان گفت،

ازسوی قوۀ مقننه در توانگری شرکت بیمه ،در بخش بیمۀ

تعیین و تغییرات قوانین بیمه ازسوی قوۀ مقننه در سطح

آزمون فرضیۀ ششم :تعیین سقف حق بیمه و شرایط

فرض صفر ،رد و فرض پژوهش پذیرفته میشود .درواقع،

اطمینان  %95معنادار است .و چون مقدار میانگین ،برابر

 3/97و آمارۀ  Tبرابر  ،13/42و باالتر از مقدار آزمون  3است،

جانی شخص ثالث تأثیر دارد.

بیمهنامهها ،قراردادها و خسارات پرداختشدۀ قوۀ مجریه ،در

توانگری شرکت بیمه در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث تأثیر
دارد.

جدول  .6نتایج آزمون برای تعیین سقف حق بیمه و شرایط بیمهنامهها

همانگونه که نتایج جدول  6نشان میدهد ،چون مقدار

سطح معنیدار از  0/05کمتر است( ،)0/001میتوان گفت،
فرض صفر ،رد و فرض پژوهش پذیرفته میشود .درواقع،

تعیین سقف حق بیمه و شرایط بیمهنامهها ازسوی قوۀ مجریه،

در سطح اطمینان  %95معنادار است؛ و چون مقدار میانگین،
برابر  4/17و آمارۀ  Tبرابر  ،14/02و باالتر از مقدار آزمون

رتبهبندي متغيرها

برای بررسي يکسانبودن يا متفاوتبودن متغيرهاي

پژوهش در جامعۀ مورد مطالعه ،از آزمون فریدمن استفاده
میشود .به این منظور ،فرضيۀ آماري زير ارزيابي میشود:
 :H0رتبۀ ميانگين متغيرها با هم برابر است.

 :H1حداقل يک زوج از رتبۀ ميانگين عوامل ،تفاوت

 3است ،میتوان نتیجه گرفت ،سقف حق بیمه و شرایط

معنيداري با هم دارند.

توانگری شرکت بیمه در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث تأثیر

خروجي اول نشان داده شده است و مشخص ميشود ،اهميت

بیمهنامهها ،قراردادها و خسارات پرداختشدۀ قوۀ مجریه در
دارد.

نتايج اين آزمون داراي دو خروجي است .در جدول ،7

عوامل يا متغيرهاي مستقل مورد بررسي ،از نظر پاسخدهندگان

يکسان نبوده است؛ زیرا سطح معنیداری از  ./05كمتر است؛
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از این رو ،رتبۀ ميانگين ابعاد با هم برابر نيست .در خروجي دوم ،ميانگين رتبۀ اين عوامل نشان داده شده است.
جدول  .7نتايج آزمون فريدمن

منبع  :یافتههای پژوهش

جدول  .8آزمون فريدمن و ميانگين رتبۀ عوامل

منبع  :یافتههای پژوهش

براساس
همانگونه که نتایج جدول  8نشان میدهد،
ِ
نظر مدیران کارشناسان صنعت بیمه ،بیشترین تأثیر

همانگونه که نتایج جدول  1نشان میدهد ،تعیین سقف

سقف تعهدات بیمهگر ازسوی
عباتاند از :میانگین نمرۀ تعیین ِ

در توانگری شرکت بیمه ،در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث،
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تصمیمگیریهای سه قوه بر توانگری بیمه ،به ترتیب اولویت،
قوۀ قضائیه با  ،4/28میانگین نمرۀ روند کند و طوالنیبودن

پروندههای خسارت با  ،3/87میانگین نمرۀ تعیین سقف حق
بیمه و شرایط بیمهنامهها با  ، 3/78میانگین نمرۀ تعیین و
تغییرات قوانین بیمه ازسوی قوۀ مقننه ،با  ،3/55میانگین نمرۀ

تفسیر قوانین ازسوی قضات در رسیدگی به دعاوی ،با 3/51

و میانگین نمرۀ سهم و عوارض تحمیلی ازسوی قوۀ مقننه،
با .2/01

نتيجهگيري

در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث تأثیر دارد.

تعهدات بیمهگر(تعیین و اعالم میزان دیه) ازسوی قوۀ قضائیه

تأثیر بهسزایی دارد .درواقع پس از بررسی قانون بیمۀ شخص
ثالث و بازنگری و اعمال تغییرات انجامگرفته ،درنهایت،
قانون با اصطالحات جدید برای اجرا به شرکتهای بیمه

ابالغ میشود و بهموجب آن و باتوجه به تغییرات و اصالحات

انجامشده ،بندهای مرتبط با دیه در قانون جدید بیمۀ شخص
ثالث بهصراحت قید شده که برمبنای آن ،میزان تعهدات
بیمهگران عم ً
ال مشخص شده است .براساس نتایج پژوهش،
این بندها و تبصرهها بر روی توانگری شرکتهای بیمه تأثیر

زیادی دارد.در نتیجۀ آزمون فریدمن و میانگین مرتبۀ عوامل

بهطور كلي ،در اين پژوهش ،پنج فرضيه مطرح شد كه

که از پاسخ مدیران و کارشناسان بیمههای اتومبیل صنعت

آزمون فرضیۀ اول :تعیین سقف تعهدات بیمهگر(تعیین و

رتبه( )4/28است که نمایانگر تأثیرگذاری باالی این عامل در

نتايج مهم و اختصاصي بهدستآمده از آنها به شرح زیر است:
اعالم میزان دیه) ازسوی قوۀ قضائیه در توانگری شرکت بیمه،

بیمه استخراج شده ،این فرضیه دارای بیشترین میانگین

کاهش سطح توانگری شرکتهای بیمه است.
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مبالغ دیات هرساله براساس نظر شورای حقوقی قوۀ

قضائیه ،تعیین و این مبالغ ،تعهدات شرکتهای بیمه را در
بیمۀ شخص ثالث بخش جانی رقم میزند .قطع ًا تصمیمات قوۀ
قضائیه در این خصوص ،بدون درنظرگرفتن محدودیتهای

تعیینشده در سقف حق بیمههای این رشته از بیمه است که
عم ً
ال موجب عدم تناسب بین تعهدات و حق بیمۀ دریافتی
شرکتهای بیمه میشود؛ به همین دلیل ،بیشترین اثر را در
کاهش توانگری شرکتهای بیمه دارد.
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شرکتهای بیمه دارد .متأسفانه برخی از قضات با تفسیر به
رأی در پارهای از قوانین مصرح و همچنین عدم رعایت اصل

بیطرفی در اعمال قضاوت ،موارد را بهنفع زیاندیدگان و
علیه طرف شرکتهای بیمه تفسیر میکنند و با چشمپوشی

از بعضی ضوابط و شرایط عمومی بیمهگری ،آرای خود را

صادر میکند که به محکومیت نهایی شرکتهای بیمه منجر

میشود و تعهدات غیرواقعی را به صنعت بیمه تحمیل میکند.
آزمون فرضیۀ چهارم :روند کند و طوالنیبودن رسیدگی

آزمون فرضیۀ دوم :بين تعیین سهم و عوارض تحمیلی

به پروندههای خسارت ازسوی قوۀ قضائیه در توانگری شرکت

در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث ،رابطۀ معنيدار وجود دارد.

همانگونه که نتایج جدول  4نشان میدهد ،روند کند و

ازسوی قوۀ مقننه به شرکتهای بیمه با توانگری شرکت بیمه

بیمه ،در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث ،تأثیر دارد.

از نظر کارشناسان و مدیران بیمههای اتومبیل صنعت

طوالنیبودن پروندههای خسارت در توانگری شرکت بیمه ،در

شرکتهای بیمه دارد .ولی بهنظر میرسد ،علت این برداشت،

با کسب میانگین رتبۀ  ،3/87دومین رده را بین عوامل مؤثر در

بیمه ،این عامل کمترین تأثیر( )2/01را در کاهش توانگری

بخش بیمۀ جانی شخص ثالث ،تأثیر بهسزایی دارد .این عامل،

این است که وضع عوارض و سایر کسورات بهنوعی جزو

کاهش سطح توانگری شرکتهای بیمه دارد .باتوجه به تعدد

یک عادت تکلیفی برای مخاطبان و مشموالن اینگونه

پروندهها در امر رسیدگی از زمان تشکیل پرونده تا صدور آرای
نهایی ،زمان قابلتوجهی صرف شده که این امر مستقیم ًا به

تکالیف جاری شرکتهای بیمه شده است .به عبارت دیگر،
حق بیمۀ
عوارض است .از آنجا که وضع عوارض چندگانه ،بر ِّ

بیمهنامۀ شخص ثالث که خود تعرفۀ غیرکارشناسانه دارد،

پروندۀ دیات ناشی از تصادفات خودرو و ماهیت برخی از این

ضرر شرکتهای بیمه و مقصران حادثۀ فاقد بیمهنامه است.
هرسال دیات با تعدیالت مثبت ازسوی قوۀ قضائیه ارزیابی

میشود و رسیدگی به پروندهها که ممکن است چند سال به

عامل ذکرشده ،تأثیر بهسزایی در کاهش سطح توانگری

شرکتهای بیمه میشود و همواره شرکتهای بیمه ،مجبور

را عمیقتر میکند ،از نظر بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه،

شرکتهای بیمه دارد.

آزمون فرضیۀ سوم :تفسیر قوانین ازسوی قضات در

رسیدگی به دعاوی بیمهگذاران و بیمهگر در توانگری شرکت

بیمه ،در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث تأثیر دارد.

طول انجامد ،باعث افزایش دیات(یوماالدا) و باالرفتن تعهدات
به انجام تعهدات حداکثری و سقف بیمهنامههای صادره در
این رشته از بیمه هستند.

آزمون فرضیۀ پنجم :تعیین و تغییرات قوانین بیمه ازسوی

قوۀ مقننه در توانگری شرکت بیمه ،در بخش بیمۀ جانی

همانگونه که نتایج جدول  3نشان میدهد ،تعیین تفسیر

شخص ثالث تأثیر دارد .همانگونه که نتایج جدول  5نشان

بیمهگر در توانگری شرکت بیمه در بخش بیمۀ جانی شخص

توانگری شرکت بیمه در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث تأثیر

قوانین ازسوی قضات در رسیدگی به دعاوی بیمهگذاران و

ثالث تأثیر بهسزایی دارد .این عامل ،با میانگین  3/51جایگاه

پنجم را در ردهبندی تأثیرگذاری عوامل در کاهش توانگری

میدهد ،تعیین و تغییرات قوانین بیمه ازسوی قوۀ مقننه در
دارد .این عامل ،با کسب میانگین رتبۀ  ،3/55چهارمین رده را

در بین عوامل مؤثر در کاهش سطح توانگری شرکتهای بیمه
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باتوجه به تعهدات تعریفشده ازسوی قوۀ قضائیه(نرخ دیات)
که بههیچوجه تناسبی با یکدیگر ندارد ،عم ً
ال این عدم تناسب
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دارد .قوۀ مقننه بهعنوان قانونگذار ،با ایجاد تغییراتی در حوزۀ

نميشود .از طرف ديگر ،افزايشهاي متوالي و سنواتي ديات،

در مسئولیت مقصران حوادث رانندگی و سایر قوانین مشابه،

افزايش غيرمكفي حق بيمه ،بهطور غيرمستقيم باعث عدم

تعهدات شرکتهای بیمه ،ازجمله افزایش دامنۀ شمول افراد
با تخصیص حق بیمههای اندک ،حجم باالیی از تعهدات را

افزایش تعهدات،
به شرکتهای بیمه تحمیل میکند که این
ِ
عم ً
ال در کاهش سطح توانگری شرکتهای بیمه مؤثر است.

استقبال مردم از خريد بيمهنامۀ شخص ثالث ميشود كه خو ِد
اين مسئله ،عامل بيپوششبودن تعداد زيادي از دارندگان

وسایط نقليه شده و درصورت بروز حادثه و ايجاد تعهد براي
مقصر حادثه ،عم َ
ال هر دو خانواده مورد ضرر و زيان واقع

میشوند(هم زيانديده كه بهدليل وقوع حادثه قادر به درمان

حق بیمه و شرایط
آزمون فرضیۀ ششم :تعیین سقف ِّ
بیمهنامهها و قراردادها ازسوی قوۀ مجریه در توانگری شرکت

يا ادامۀ فعاليت اقتصادي نیست و هم مقصر حادثه كه توان

که نتایج جدول  6نشان میدهد ،تعیین سقف حق بیمه و

ندارد).

بیمه ،در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث تأثیر دارد .همانگونه

شرایط بیمهنامهها ازسوی قوۀ مجریه در توانگری شرکت بیمه

در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث تأثیر دارد .براساس جدول
 ،6این عامل ،با کسب میانگین رتبۀ  3/78سومین رده را در
بین عوامل مؤثر در کاهش سطح توانگری شرکتهای بیمه

دارد .وقتی تعهدات صنعت بیمه در بیمۀ شخص ثالث ازسوی
قوۀ قضائیه ،تعیین و سقف حق بیمه را قوۀ مجریه تعیین

میکند و این کار ،بدون هماهنگی بین قوا و اخذ نظر مشورتی
کارشناسان خبرۀ صنعت بیمه انجام میگیرد ،عم ً
ال تناسبی بین
تعهدات دستوری و حق بیمۀ دستوری وجود ندارد و این امر

تعادل دیون صنعت بیمه را با داراییهای آن ،مختل میکند و
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عالوه بر برهمزدن معادالت تجاري صنعت بيمه ،بهدليل

باعث سقوط سطح توانگری شرکتهای بیمه میشود.

تأمين و جبران غرامت باالي تعيينشده براي زيانديده را
از این رو ،پيشنهاد ميشود ،قوۀ قضائيۀ محترم ،عالوه بر

تشكيل جلسات كارشناسي با صنعت بيمه ،اين بعد از تبعات
تصميمگيري را نيز درنظر بگيرند.
• فرضیۀ دوم:

باتوجه به حجم باالي پروندههاي مطروحه در سيستم

قضائي كشور و نظام بروكراسي عريض و طويل ،فرايند

رسيدگي به پروندههاي خسارتِ منجر به فوت و نقص عضو،
گاه ًا تا دو يا سه سال به طول ميانجامد .اين طوالنيشدن

رسيدگي ،باتوجه به افزايشهاي متوالي و سنواتي ديات در هر
سال و قائدۀ يومالدا بودن ديات ،نتيجهاي جز افزايش تعهدات

شركتهاي بيمه ندارد .اين در حالي است كه اگر رسيدگي به

پیشنهادهای کاربردی

اينگونه پروندهها سريع باشد ،هيچ افزايش سنواتي مشمول

• فرضیۀ اول:

تسويه انجام خواهد شد.

سال وقو ِع حادثه،
مبلغ ديه نخواهد شد و براساس ديۀ همان ِ

باتوجه به اينكه معادلۀ ديۀ تعيينشده ازسوی قوۀ قضائيه

از این رو ،پيشنهاد ميشود ،قوۀ محترم قضائيه با راهاندازي

سقف تعهدات بخش خسارت جاني بيمۀ شخص ثالث است.

بيشتر در سيستم قضائي در اين رشته از موضوعات حقوقي،

كه در هرسال مورد بازنگري و افزايش قرار ميگيرد ،همان

ضرورت دارد ،جلسات كارشناسي مشترك بين آن قوه با
كارشناسان نخبۀ صنعت بيمۀ كشور پيشبيني شود ،چون

ضرورت ايجاد هماهنگي تعهدات صنعت بيمه(شركتهاي
بيمه) و توانگري مالي آنها كه ركن اوليۀ آن ،حق بيمههاي
دريافتي متناسب با تعهدات هر رشته از بيمه است ،رعايت

دادگاههاي ويژۀ تصادفات و يا تخصيص شعبات تخصصي
بستر سرعتبخشيدن به رسيدگي پروندههاي خسارتهاي
جاني را فراهم آورد.
• فرضیۀ سوم:

بيمههاي صادرۀ شخص ثالث ،مبناي توافق بيمهگر و

تأثیر تصمیمگیریهای قوۀ قضاییه ،مقننه و مجریه بر توانگری شرکت بیمه در بخش بیمۀ جانی شخص ثالث در سال 1393

بيمهگزار است كه داراي شرايط و مقررات تعريفشده است.
در آرای صادره ازسوی سيستم قضائي ،بعض ًا مشاهده ميشود،

شرايط و مقررات بيمه ،تفسیر به رأی میشود و با روح توافق
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به ساير رشتههاي بيمه ،زيانديدهتر است .اين عوارض ،بالغ

بر  45درصد از حق بيمۀ شخص ثالث را به خود اختصاص
ميدهد و باتوجه به مفروضات قبلي ،بيشترين تعهدات از محل

تطابق است که اغلب ،ناشی از عدم اطالع کافی قضات

اين بيمهنامه و ازسوی قوۀ قضائيه به صنعت بيمه تحميل
ميشود كه عم ً
ال امكان جبران تعهدات را براي صنعت بيمه

ميشود ،برقراري در تعامالت بيشتر بين صنعت بيمه و قوۀ

حذف اين عوارض و سهمها انديشيده شود.

انجامگرفته و شرایط و مقررات بیمهگری ،در تضاد و یا عدم

محترم از ضوابط و شرایط بیمهگري است .از این رو ،پيشنهاد
قضائيه ،دورههاي تخصصي برای انتقال اطالعات بيمهاي و

شرايط و مقررات بيمهگري براي قضات ترتيب داده شود تا در

رسيدگي ها و صدور آرا ،با آگاهي بيشتر تصميمگيري شود.
• فرضیۀ چهارم:

قوۀ مقننه ،بدون درنظرگرفتن دیدگاههای كارشناسان

صنعت بيمه ،مبادرت به تصويب و تغیير قوانين بيمه ميکند
و علياالصول ،اين وظيفۀ قوه مقننه است كه دربارۀ وضع

و تغيير قوانين ،با كارشناسان خبره موضو ِع مربوط ،شور و
مشورت کند .به عبارت ديگر ،براساس نيازهاي روز جامعه و

مشكل ميسازد .از این رو ،پيشنهاد ميشود ،چارهاي براي

• فرضیۀ ششم:

مجموعۀ مفروضاتي كه تاكنون به آنها پرداخته شد ،حاكي

از هجمۀ تعهدات ايجادشده و غيركارشناسانه ،شامل مقررات

تعيينشده بدون توجه به نظریات كارشناسي ،سهمخواهي از

حق بيمهها ،تفسير به رأي در قضاوتها و طوالنيشدن پروسۀ
ِّ
رسيدگي به دعاوي بود .اگر قرار باشد ،در يك فعالیت تجاري،
منطق وجود داشته باشد ،قطع ًا توازن دادهها و ستادههاي ناشي

از آن تجارت است .وقتي تعهدات ازسوی يك قوا ،شرايط

و مقررات ازسوی يك قواي ديگر و ایجاد محدوديت در

تصميمات و تغييرات را در قوانين بيمه ايجاد کنند و اين در

حق بيمه ،متناسب با تعهدات تحمیلی ازسوی قوای
تعيين ِّ
سوم ،بدون اخذ نظر مشورتي كارشناسان صنعت بيمه انجام
زیان صنعت بيمه در
میپذیرد ،قطع َا اين وضعيت ،پيامدي جز ِ

توجه به نظریات كارشناسان صنعت بيمه اعمال ميشود .از

پيشنهاد ميشود ،قوۀ محترم مجریه ،در تعیین محدودیت

كارشناسي از مجلس محترم شوراي اسالمي و صنعت بيمه،

ازسوی سایر قوا توجه کند و با مشورت كارشناسان خبرۀ

با مشورتکردن با كارشناسان خبره صنعت ،ميتوانند بهترين

حالي است كه در تصميمگيريها و وضع قوانين و مقررات

بيمهاي كه جزو موضوعات تخصصي كشوري است ،كمترين

موضوعات را با مداقه بيشتر مورد تحليل كارشناسي قرار دهند

تا از بروز مشكالت آتي پرهيز شود.
• فرضیۀ پنجم:

تأمين بخشي از هزينههاي عمومي ،با تخصيص عوارض

بر خدمات و فروش كاالها انجام میشود كه صنعت بیمه نيز
پرداخت عوارض به
مشمول
از اين موضوع مستثنا نیست و
ِ
ِ
اشكال مختلف آن ،ازجمله عوارض و ماليات ،سهم بهداشت و

درمان و سهم پليس راهور و  ...شده است و متأسفانه ،مجموع
اين عوارض بر روي بيمهنامهاي منظور شده كه ماهيت ًا نسبت

حق بیمۀ شخص ثالث به سطح و حجم تعهدات تعیینشده
در ِّ
صنعت بیمه ،در تعيين حق بيمههاي عادالنه قدم بردارد.
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