
 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست-مجله اقتصادی 

 145 -156 ، صفحات1391 تیر و مرداد، 5 و 4های  شماره

  
   و روند آن در ایران تجربه کشورهای موفقها، ، الگوهای خرد، اهداف بیمه

  
  1میبدی مسعود باغستانی

  
 نخواهد شد مگر آنکه افراد هدف محققو این  توسعه و اجرای عدالت اجتماعی است ،ها دولتمهم  از اهداف ییک
 وجود مشکالت عدیده اقتصادی که  با،همچنین. های مالی الزم قرار گیرند درآمد جامعه در سایه حمایت کم

ها به تنهایی قادر به تأمین این نیاز اجتماعی و بسیار  باشند دولت ال توسعه با آن دست به گریبان میکشورهای در ح
ای برخوردار   لذا استفاده از ابزارهایی که بتواند نیل به این هدف را تسهیل نماید از اهمیت ویژه،دمهم نخواهند بو

عه است تا در مواقع مورد نیاز درآمد جام ای الزم جهت اقشار کم  بیمهیها  پوشش،یکی از این ابزارها. باشد می
در این . ندای برخوردار های خرد از اهمیت ویژه بیمه ،در این میان. دنده قرار گیرعنوان ابزار حمایتی مورد استفا به

هند و  تجربه دو کشور ، نقش آنها در توسعه اقتصادی کشورها، آنهاهای خرد و الگوهای ارائه مه به بررسی انواع بیمقاله
  . های سیاستی پرداخته شده است های خرد در ایران و ارائه توصیه  بررسی روند بیمه،فیلیپین

  
  .، بیمه عمرت بیمه، بیمه خرد، توسعه اقتصادی صنع:یدیهای کل واژه

  

  های خرد تعریف و ماهیت بیمه. 1
درآمد در  الوصول برای افراد کم ای ارزان و سهل ریف عبارت است از تأمین پوشش بیمهبیمه خرد بنا به تع

های دولت و نهادهای  ز کمک با استفاده ا تاشود  میتالشها  نامه در این نوع بیمه. یمه معینمقابل پرداخت حق ب
  .نامه را داشته باشند  توانایی خرید این نوع بیمههمه افرادا  شود تدریافتالمللی حق بیمه اندکی از افراد  بین

بضاعت شناخته  افراد کمعنوان افرادی که دارای توان مالی باالیی نیستند و به اصطالح به 
تواند تبعات مالی  حادثه میکه در صورت بروز  های مختلفی قرار دارند اند در معرض ریسک شده
به تعداد این افراد در کشورهای در حال توسعه نسبت . میقی برای آنها در پی داشته باشدع

گونه بسیاری از افراد از هیچ در کشورهای در حال توسعه ،با این حال. استیافته بیشتر  کشورهای توسعه
 توسعه حدود یک درصد از افراد حاله در کشورهای در ک  بطوری،ای برخوردار نیستند پوشش بیمه

یافته حدود یک  که این رقم برای کشورهای توسعه  در حالی،هستنددارای پوشش بیمه بالیای طبیعی 
 میزان شوند نها با خسارت مالی مواجه می که آگردد تا زمانی این امر سبب می. باشد میافراد سوم 
آید که مانع روند بهبود رفاه اقتصادی  می در حقیقت سیکلی به وجود ها افزایش یافته وپذیری آن آسیب

                                                            
  kelk450@yahoo.com                             .ی اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانادانشجوی دکتر. 1
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 بروز در صورتکنند  ر کشورهای در حال توسعه زندگی میافرادی که د. گردد در این کشورها می
های دولتی وابسته  و یا حمایتخود شدن با بالیای طبیعی به کمک اقوام و نزدیکان  خسارت و یا مواجه

وار ائه نگردد این افراد با تبعات ناگها به موقع ار ها و کمک حمایتکه این قبیل هستند و در صورتی 
تواند جامعه   میمسئله در نوع خود این .گردند خیر در بازسازی مواجه میأاقتصادی و اجتماعی به دلیل ت

د را از های خرد یکی از کارکردهای مهم خو  بیمه،به همین دلیل . با یک بحران اجتماعی مواجه سازدرا
  .دهد میانجام ها ریسک آنو کاهش  افراد گروه ازطریق تحت پوشش قرار دادن این 

اعتبار کافی برای که فرینان خرد و کسانی است آ کار،های خرد دیگر کارکردهای مهم بیمهاز 
 درآمد و رای افراد کمبهای سالمت   بیمه،همچنین.  در اختیار ندارند راددسترسی به سرمایه جهت تولی

  . شود میها پرداخته خرد است که در ادامه به معرفی آنهای  بیمهبضاعت نیز از دیگر کارکردهای  بی
 انداز و بیمه ، پس میان خدمات مالی مانند وام ازدرآمد های کم خانواده ،در کشورهای در حال توسعه

درآمد را با حق   که مردم کمهستند هایی های خرد بیمه بیمه.  بیمه آشنایی کمتری دارندمزایایبا مفاهیم و 
 شده گر و سرمایه بیمه تعهد بیمه. دهد معینی پوشش می بیمه نازل و متناسب با درآمد آنها در مقابل خطرات

 خرد را عرضه ن مالی و اعتباری نیز که اعتباراتمیسسات تأؤم. محدود است ها نیز پایین و در این نوع بیمه
 از این طریق در عرضه اعتبارات طوری که ب،ها استفاده نمایند نامه نوع بیمهانند از خدمات این تو  مینمایند می

های اخیر در  در سال .دست یابنددرآمد است به رشد قابل قبولی  های کم نیازهای مهم خانوادهکه از خرد 
د و انتقال ریسک از های خر  ایران توجه خاصی به بیمهاز جملهبسیاری از کشورهای در حال توسعه 

  . گران صورت گرفته است بضاعت به بیمه نوارهای کمخا
  

  های خرد   بیمهفرایند ارائه. 2
. ضروری است های خرد فوق در زنجیره تولید و عرضه بیمههای  های بیمه توجه به شرایط و ویژگی

رسانی   و خدمت)نامه بیمه( ، فروش محصول)نامه بیمه( عرضه بیمه سه بخش طراحی و تولید محصول
 های طراحی و تولید محصول، تعریف خطرات تحت پوشش، تعیین نرخ و فعالیت. شود ل میشام را

 مینأ تدر صورت لزومهمچنین و  پرداخت خسارت ی،پذیری و تنظیم پرتفو ریسک ،نامه شرایط بیمه

مزیت نسبی و  سسات بیمه ازؤ، مها در این بخش از فعالیت. شود های بیمه اتکایی را شامل می پوشش
افی از اطالعات ک ثر آنها در گرو داشتنؤ عملکرد ماما ،های فنی و مالی برخوردارند یتوانای

  . باشد به این اقشار می های تماس و دسترسی مناسب درآمد و کانال وضعیت و نیازهای اقشار کم
اران بالقوه و زگ شامل بازاریابی، تبلیغ ، شناسایی بیمه است فروش محصول که ها فعالیتبخش دوم 

رسانی  ها یعنی خدمت یتبخش سوم فعال. باشد سسه بیمه میؤای طراحی شده توسط مه وش بیمهفر
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، اعالم خسارت و ها  از جمله وصول و گردآوری حق بیمهارانزگ های مستمر با بیمه  تماسمحصول شامل
مله ه خرد از جهای بیم با توجه به ویژگی. گردد تصویب شده توسط موسسه بیمه می های توزیع خسارت

ها در بخش فروش و  ن نوع بیمه، ایمحصوالت آن ساده بودنو ، گروهی نازل بودن حق بیمه
های مالی کوچک را  ثری فعالیتؤ به نحو مطوری که، بهستندرسانی مستلزم شبکه توزیع خاصی  خدمت
درآمد  اقشار کم هایی که  کانون،از نظر سازمانی. انجام دهد های مناسب سازمانی و جغرافیایی در محل
مین مالی و اعتباری أسسات تؤم الحسنه و ات قرضسسؤ، مها مشتری آنها هستند از قبیل تعاونیعضو یا 

   .دنباش ها برای عرضه این نوع بیمه می ترین مکان  مناسبخرد
  

  نامه خرد الگوهای ارائه بیمه. 3
  :گردد قع در قالب الگوهای زیر ارائه می موااغلبهای خرد در  نامه بیمه
 1گوی مشارکتیال ‐

 2کننده الگوی خدمات کامل توسط تهیه ‐

 3الگوی ارائه خدمات توسط مراکز درمانی ‐

 4الگوی گروه محوری ‐

تری  های پایین قیمت های باال سری کم و در نتیجه محصوالت با هزینه ، این شیوهدر: الگوی مشارکتی
 توان باالی دلیله اجرای برنامه ب شده و امنیت مالی  کیفیت محصوالت عرضه،عالوه بر این .شوند عرضه می
سسات مالیه خرد و ؤم  ماهیت حقوقی جداگانهدلیل هاما ب، باشد المللی در سطح مطلوبی می نگران بی مالی بیمه

خیر صورت أیند رسیدگی و تسویه خسارت با تاراجرای برنامه مشکل و ف  کنترل و نظارت بر،گران بیمه
  . گیرد می

گر بطور مستقیم با  بیمه از آنجا کهدر این شیوه : کننده توسط تهیه کامل خدماتارائه  الگوی
 اما در مواردی که ،طراحی نماید مشتری در ارتباط است قادر است محصوالتی مطابق با نیاز مشتری

به دانش بیمه در طراحی محصول دچار   عدم علم و آگاهیدلیلسسه مالی خرد است به ؤگر م بیمه
  .شود مشکل می

کننده خدمات  گر و مرکز عرضه هبیم ،در این الگو: درمانی  توسط مراکزخدماتائه الگوی ار
 اما بزرگترین .پذیری محصوالت مطابق با نیاز مشتری بسیار باال است  انعطاف ،بنابراین .است یکسان

                                                            
1. Partner – Agent 
2. Full Service Provision Model 
3. Health Care Service Provider Model 
4. Community Based Model 
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 که در قالب یکاست کننده خدمات درمانی  گر و مرکز عرضه این برنامه تضاد بین منافع بیمه مشکل

  .کنند موعه فعالیت میمج
وجود دارد و  های خاص گروه گری توسط نوعی خود بیمهدر این الگو  :الگوی گروه محوری

 اعمال فریبکارانه  خطرات اخالقی و،یکسانی دارند  شخصیت حقوقیشده بیمهگر و   آنکه بیمهدلیل به
رسمی  ن الگوها بیشتر موارد غیره در ایهای عرض از آنجا که نظام  اما،شود ندرت انجام می بسیار کم و به

و  آنکه جوامع کوچک دلیل  در این الگو به، عالوه بر این.باشد نامه پایین میبر هستند امنیت اجرایی
  . های پوشش داده شده بسیار باالست انی ریسکپوش احتمال وجود هم محلی هستند

  

 ی خرد در توسعه اقتصادی کشورهاها نقش بیمه. 4

بلکه نقش ، رشد اقتصادی و کارایی تنها راه ورود این صنعت به مباحث توسعه نیستسهم صنعت بیمه در 
چه شواهد تجربی و اگر. باشد طور بالقوه مهم و قابل توجه میصنعت بیمه در رفع فقر و افزایش رفاه فقرا نیز ب
ای  کننده های قانع  استدالل اما مطالعات موردی و شواهد کیفی،مقداری به پشتوانه این ادعا کم و ناچیز است

اند و به خانوارهای فقیر  های خرد نامیده شده بالقوه که به اصطالح بیمههای اجتماعی  آورند که ارزش را می
عنوان یکی از  د بهنتوان  میدهند ای را ارائه می  کوچک خدمات بیمهآفریناندرآمد و همچنین کار و کم
  . دنی و بشردوستانه در نظر گرفته شو تجارتوسعه با ترکیبی از فعالیتیابی به تدسهای  روش

 مثبت با درآمد را حداقل ای یک رابطه همبستگی ، الگوهای پوشش بیمه شدبیانهمانطور که 
 دارا ،نماید های خانوار شروع به کاهش می ش بیمه نسبت به ارزش سایر داراییای که ارز تا نقطه

اعی بالقوه بیمه برای افراد با سطح درآمد پایین اما این مورد چیزی را در مورد ارزش اجتم. باشد می
ا اقدامی برای توانند و ی کنندگان فقیر یا نمی  گویای این مطلب است که مصرفتنها ودهد  رائه نمیا

عه بازار بیمه با بسیاری از  توس،در هر حال. کنند  و در دسترس نمیموجودهای  خرید بیمه در قیمت
یافته  هصورت گسترده در کشورهای ثروتمند و توسعاست که بای اطالعاتی خاص مواجه ه چالش

بت به  نسفرینان خرددرآمد و کارآ  بیمه برای افراد کم،تر به عبارت ساده. اند مستندسازی شده
تر خواهد  گران های مبادله ت اطالعاتی و هزینهبه دلیل مشکالدهد  ریسکی که تحت پوشش قرار می

عدم . اغلب شهروندان فقیر جهان نیستع بیمه به سادگی در دسترس ، بسیاری از انوادر نتیجه. بود
بروز  سبب کاهش شدید درآمد آنها در اثر درآمد مکانیزم کاهش ریسک برای افراد کموجود 

 خواهد شد که در نهایتو پیامدهای ناگوار کشاورزی و از کارافتادگی ، ناتوانی مرگحوادثی نظیر 
طور دائم به معیشت خانوارهای گردد و ب یگذاری منجر م سرمایهتوجهی در مصرف و  اهش قابلبه ک
 که خشکسالی و یا سیل سبب کاهش زمانی. رساند ینده آنها آسیب میآانداز  مد و چشمدرآ کم
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، تحصیل افراد جوان خانواده توجه به بحث سالمت کمتر خواهد شدمحصوالت کشاورزی گردد 
. ند رفتطور دائم هدر خواهات ب، دام و تجهیززمین نامحدودی متوقف خواهد شد و در مدت زمان

ای  خانواره وجود دارد که در فقدان بیمه،ای  شواهد گستردههایی  چنین زیانبار تأسف نتایج با توجه به
. آورند میها و تنوع منابع درآمدی روی   داراییتجمیعگری از طریق  فقیر و جوامع به خود بیمه

افزایش یابد که البته ریسک  های کم گذاری خواهد بود که سرمایهه این  در اغلب موارد نتیج،بنابراین
گری بسیار   این نوع از خود بیمهعالوه به ،د داشتنها بازدهی پایینی نیز خواه گذاری این سرمایه
  . باشد ناقص می

یون نفر میل 10حاضر کمتر از  حال دالر در دنیا در 2میلیارد نفر با درآمد کمتر از روزی سه از میان 
درآمد بسیار دشوار بوده و این افراد مشتریان سودآوری   هرچند فروش بیمه به مردم کم. دارای بیمه هستند

 1970انداز از اواسط دهه  های کوچک و پس  مانند وام1شوند، اما رشد خدمات مالی خرد یمحسوب نم
  .)2005آهوجا، ( آمد استدر های کم دهنده تقاضای بالقوه برای خدمات مالی در میان گروه نشان

های  ترین محصول بیمه معمولی. های خرد تکامل طبیعی بخش خدمات مالی خرد است توسعه بیمه
گیرنده پرداخت  اصل وام و بهره آن در صورت فوت وامطی آن  بدهکار است که مانده بیمه عمر ،خرد
های   بازار بیمه،همچنین. شود شامل میهای کفن و دفن را نیز   این نوع بیمه پرداخت هزینهغالباً. گردد می

های خرد اموال نیز اگرچه کوچک است، اما در  بخش بیمه. در حال رشد استنیز خرد در بخش درمانی 
و بیمه ) ها  وام برای( پوشش از کارافتادگی ، بیمهاین نوع محصوالت دیگر . حال گسترش است

  .شود محصوالت کشاورزی را شامل می
ها  نامه های خرد این است که حق بیمه و منافع بیمه های رایج و بیمه یان بیمهترین تفاوت م مهم
با مفهوم ها  کننده از این نوع بیمه مصرفافراد   آشنایی،عالوه به.  کم استبسیارا ه گونه بیمه در این

  .های خرد نسبت به سایر آحاد جامعه کم است بیمه و محصوالت بیمه
دادن  رسمی برای پوششی غیرها های دیگری از قبیل بیمه ممکانیز البته در جوامع مختلف

ن برداشتن مشکالت مربوط ، از میاهای دفن بیمه مشارکتی برای پوشش هزینه، های کفن و دفن هزینه
مکانیزم اعتبارات خرد  همچنین  واردادهای قانونی برای روابط شخصیهای مبادله و نبود قر به هزینه

های  ای را برای محافظت از آسیب های ساده ها تنها پوشش  مکانیزم این،ر حالدر ه. وجود دارد
 افراد جامعه به ای از دهند و از آنجا که سطح گسترده منتظره ارائه می  حوادث غیردر مقابلاجتماعی 

  . باشند  قابل ارائه می،ت نیز محدود هستنددر نوع محصوالپردازند و   انتقال ریسک نمی

                                                            
1. Microfinance  
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رسمی به رسمی  اه انتقال سیستمی از مکانیزم غیرترین مانع بر سر ر  اصلیله باالدهای مبا هزینه
ه این ترتیب ، زمینه ب. باشد فرینان خرد می پوشش ریسک خانوارهای فقیر و کارآبرای مدیریت و

د بود که دو دهه نمواجه خواههای مبادله  در کاهش هزینههایی  های خرد با همان چالش نوظهور بیمه
سات اعتباری سؤ م،در این میان. اند ی در حال توسعه با آن مواجه بوده خرد در کشورهااعتباراتقبل 

 ر آغاز کارترین محصول آنها د باشند و محبوب های خرد می  بیمهانگذار  سرمایهنخستینخرد از 
ت فوت های خرد در صور گونه بدهی در مورد وامپرداخت هربازباشد که به  بیمه اعتبار عمر می

. مین مالی خرد نیز دنبال شود مسیری مشابه با تأینه ممکن استبا گسترش این زم. پردازد ار میزگ بیمه
اما به سرعت توسط  ،ها و با اهداف نوع دوستانه باشد  NGOها توسط   این نوع برنامهآغازشاید 

  . باشد های مالی در حال گسترش می عنوان واسطه شرکای تجاری به
 بخش عمومی گردد در برخی از کشورها  توسط نهادهای مردمی ارائه می کهها ات این طرحبه مواز

رح یارانه بیمه عمومی های اجتماعی به جمعیت فقیر از طریق ط  به ارائه بیمهیبهره بیشترنرخ با دریافت 
 حکم دولت به ،همچنین. پردازد  محصول و یا شرایط آب و هوایی می، بیمهبرای سالمت، بالیای طبیعی

های دستیابی به   هرچند دشواری.نماید گسترش پوشش بیمه در جامعه کمک میمه اجباری نیز به بیانجام 
  . تواند منجر به انحراف بازار گردد گذاری مبتنی بر ریسک می قیمت

قابل عرضه برای خانواده های فقیر و کارآفرینان خرد ای  ، گسترش محصوالت بیمهدر مجموع
های  کردن دارایی دموکراتیزه(های مالی  به داراییهمگان دسترسی برنامه  اصلیبخش به عنوان  بایست می
 ،فزایش رفاه اجتماعی نیست تنها اهار آند اثنهایی با موفقیت انجام شو امه چنین برنزمانی که. باشد) مالی

 و حتی دنها منجر شو گذاری سرمایهها و  و با رشد باال از فعالیت  ایجاد ترکیبی کارابهند نتوا بلکه می
  .  از اعتبارات خرد نیز بیشتر باشدآثار آنممکن است 

  

  های خرد  ترین محصول بیمه  مهمهای عمر بیمه. 5
ای ه  متشکل از بیمهای متنوع تلف حاکی از وجود یک ساختار بیمهای در جوامع مخ بررسی نظام بیمه

لسفه وجودی خاص یک ف کدام ازه هرهای گروهی و انفرادی است ک ، بیمهاجتماعی، توافقی جمعی
 نقش و های انفرادی از بیمهتوجهی  های عمر یا زندگی به عنوان بخش مهم و قابل بیمه. باشد برخوردار می

 پوشش هدفهاست که با  های عمر آن گروه از بیمه بیمه. نمایند مهمی در این نظام ایفا میاه جایگ
نان در مقابل حوادثی نظیر مایت از آها و مخاطرات احتمالی در دوران کهنسالی افراد و ح ریسک
مد در اوعه ابزارهای کارافتادگی و کاهش توان کسب درآمد در دوران پیری از مجم  ، ازکاربیکاری

گردد، اما با   بروز شدت فقر در جوامع محسوب مییری ازجهت تقویت بنیه اقتصادی خانوارها و جلوگ
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 است وجود مشکالتی و فقیر جامعه حاکی از درآمد های کم  ویژگی گروه وضعیت واین حال بررسی
ها را همواره از دستیابی به مزایای   این گروهاص اجتماعی و اقتصادیهای خ  شرایط و ویژگیدلیلکه به 

ها و خصوصیات  طالعات انجام شده در زمینه ویژگیاساس مبر. سازد ها محروم می این نوع بیمهناشی از 
 عمدتاً مشتمل بر زنان ها گردد که این گروه  مالحظه میمعهدرآمد جا های کم  و گروهارهاخانو
د که یا باشن رسمی می های غیر  و یا افراد شاغل در بخشروزمزد، کارگران بدون مهارت و سرپرست بی

ها خودداری ن آنمودن ها از بیمهاستفاده از شرایط خاص آن  با سوءارفرمایشانفاقد کارفرما بوده و یا ک
  . اند های عمر محروم بوده  از حداقل پوشش بیمهجامعه معموالً این گروه از تاً و نهایاند نموده

ترین ابزار در جهت حمایت  های عمر خرد به عنوان مهم ن شرایط باید اشاره نمود که بیمهدر ای
های پیری و کهنسالی در مقابله با آثار کاهش درآمدها و فقر   در سالبه ویژه این گروه از جامعه از

  . توجهی برخوردار هستند ارهای آنان از اهمیت و جایگاه قابلخانو
  

  های خرد  یات کشورهای منتخب در زمینه بیمهتجرب. 6
با .  در ادبیات بیمه مطرح شدند1990 هستند که به تدریج پس از دهه نوینای  های خرد پدیده بیمه

 امر وجود  خاصی که در اینهای های خرد و نیز چالش  بیمهتوجه به تخصصی بودن مدیریت و اداره
در . تواند برخی مسائل را روشن سازد های خرد در چند کشور منتخب می دارد بررسی تجربه بیمه

استراتژی توسعه که استراتژی توزیع مجدد را به عنوان هستند  هند و فیلیپین کشورهایی ،این میان
  . اند اشتههای خرد د ی را در زمینه بیمهتجربه موفقو  خود انتخاب نموده

  

  های عمر خرد  تجربه هند در توسعه بیمه. 6-1
های خیریه از قدمت  دولتی و چه از سوی بیمارستانغیرهای  یمه خرد در هند چه از سوی سازمانالگوی ب

توجهی  قابل ای گسترش های اخیر این الگوهای بیمه  در سال،با این حال. رخوردار استبسیار باالیی ب
نیز ناشی های مالی خرد است و تا حدی  دی به دلیل گسترش و توسعه فعالیترش تا حاین گست. اند داشته

های خود را به  ای مجاب شدند تا فعالیت های بیمه اساس آن شرکتت قانونی است که براز برخی الزاما
 مواجه است، اماهایی  حدودیتاگرچه هنوز بخش مذکور با م. ور گسترش دهندبخش روستایی این کش

 میلیون هندی از 10تا  5ر تنها بین ضکه در حال حا برآورد شده است، بطوریباالیی برای آن القوه توان ب
ها تا سال  برآوردها حجم بازار هدف این بیمهاساس برخی اما بر ،مند هستند های خرد بهره خدمات بیمه

  .  میلیون نفر برآورد شده است250 در حدود 2008
دهد  ای ارائه شده به افراد فقیر را نشان می مام محصوالت بیمه لیستی از تدهمطالعات انجام ش

ها د آن درص55ای ارائه شده به فقرا در هند   خدمت بیمه80ت انجام شده از بین اساس مشاهداکه بر
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 نوع ریسک را ها سه درصد آن18 درصد آنها دو ریسک و 20 کردند که تنها یک ریسک را بیمه می
، اما با این حال گرفتند شده قرار می های بیمه اع مخاطرات در دامنه ریسکچه انواگر. اند بیمه کرده

 12حدود (دی های عمر بودند و درصد محدو ات ارائه شده در هند از نوع بیمه درصد خدم52
 عمر ارائه شده به فقرا قراردادهای خود را های بیشتر بیمه. های سالمت بوده است از نوع بیمه) درصد

نوع بیمه عمر ارائه  42 از بین ،عالوه بر این. کردند  ساله تنظیم می20 تا 3زمانی بین برای یک دامنه 
را بیمه ) ...از قبیل حوادث طبیعی و ( نوع آن در واقع تنها مخاطرات خالص 23 فقرا هشده در هند ب

در . شوند ع بازنشستگی را نیز شامل می منافنظیر محصول دیگر انواع خدمات دیگر 19. کردند می
عمر نحوه پرداخت حق بیمه به این های عمر و چه غیر ای چه از نوع بیمه بیشتر محصوالت بیمه

 و در این ندک ای پرداخت می بار در سال و در یک زمان حق بیمهصورت است که مشتری تنها یک 
 نکته جالب توجه در هند این  این،عالوه بر. گردد ی تلقی م بیمه شدهها صورت از سوی شرکت

سه ای خرد بخش عمومی  های بیمه بیمه خرد بخش خصوصی نسبت به شرکتهای  شرکتت که اس
وز بیمه دولتی هنهای  رغم این موضوع شرکت علیاما ،کردند ارائه میتری  برابر محصوالت متنوع

به عقیده کارشناسان هندی . در هند را در اختیار دارندای خرد  سهم بزرگتری از کل خدمات بیمه
  . باشد ای به فقرا می ولتی در هند در ارائه خدمات بیمههای د ل این امر سابقه بیشتر شرکتا دلیتنه

صورت ترکیبی با خدمات مالی ای خرد ب  درصد از خدمات بیمه66نکته مهم و جالب توجه اینکه 
شدند و یا  های تخصصی در این زمینه ارائه میشد که این خدمات یا توسط برخی نهاد خرد ارائه می

بررسی . کردند  خدمات مالی خرد را نیز ارائه میتخصصی که برخی ازهای غیر توسط برخی سازمان
 درصد از 17 بیمه عمر و  درصد از تقاضاها برای بیمه خرد از نوع59تقاضا در هند نشان داده است که 

ی دریافت حق های بیمه خرد در هند انواع الگوها  شرکت،عالوه بر آن. مت بوده استهای سال نوع بیمه
  . کردند ارائه می... ، ساالنه وبصورت ماهانهبیمه را 

طور کلی  شده در این زمینه ببا توجه به مشاهدات انجام شده در هند و نیز برخی تحقیقات انجام
  درنخست اینکه .های عمر خرد در آن برشمرد آمیز بیمه سترش موفقیتتوان دو دلیل عمده را برای گ می

های بیمه خرد مشاهده  الگوهای اخذ حق بیمه از سوی شرکتپذیری باالیی در  افتجربه هند انعط
پذیری حق بیمه  ، لذا انعطافافراد فقیر نامنظم و نامطمئن استبا توجه به اینکه جریان درآمدی . شود می

  . برای فقرا جذاب و به صرفه باشدای دمات بیمهشود که خ باعث می
سسات مالی خرد و یا با همکاری آنها محصوالت ؤ هند در قالب مگران خرد در  بیمهاغلب ،همچنین
بیت آن را  جذاای با خدمات مالی با ترکیب خدمات بیمهسو  نهادهای مالی خرد از یک. کنند خود را ارائه می
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مالی خرد سسات ؤها و م کردن بین بیمه ارتباط برقراربه دنبال ، و از سوی دیگردکنن برای مشتریان بیشتر می
  . کند نظر ماندگاری خود را حفظ میمورد لذا صنعت ،یابد ی عملیاتی صنعت بیمه خرد کاهش میها ینههز

  

  ای  های بیمه ای خرد با الگوی مبتنی بر تعاونیه تجربه فیلیپین در بیمه. 6-2
های  طوری که بنگاه، بدهد تشکیل می درصد اقتصاد فیلیپین را 75 نصف تا رسمی تقریباً بخش غیر
، کارگران ع کاربسته به محل و نو. دهند ز کل اقتصاد فیلیپین را تشکیل می درصد ا90و خرد کوچک 

در بین شاغالن بخش . های مختلف مرتبط با کار هستند رسمی در معرض ریسک شاغل در بخش غیر
 به ، این حالبا.  معرض مخاطرات بیشتری قرار دارندهای شاغل در این بخش در  زنان و بچهرسمی غیر

ثری از ؤه حمایت مر نیست ک دولت فیلیپین قادهای عمومی های متعدد در بودجه دلیل مواجهه با کسری
ها   و دولترسمی فیلیپین به وجود آمده است  حمایتی در بخش غیرءیک خال لذا آورد، این قشر به عمل

ن شکاف کردن ایرای پرتوانند ب بین الگوهای حمایتی مختلفی که میدر . ء نیستندکردن این خالقادر به پر
های خرد  یمهاساس تحقیقاتی که مرکز ببر. اند توجهی داشته نقش قابلهای خرد   بیمهبکار گرفته شوند
  نهاد مالی3،  تعاونی12 وجود دارند که شامل های خرد در فیلیپین کننده بیمه عرضه 17 انجام داده است

 واحد 17های بیمه خرد در این  ن است که برنامهتوجه ای کته قابلن. خرد و دو انجمن حمل و نقل هستند
ها و اصول آماری خاص علم بیمه در آنشود  ای اجرا نمی  بیمهاساس اصول پیشرفتهکننده بر عرضه

با این حال این . لی ندارند اکثر آنها ظرفیت باالی ما،از سوی دیگر. شود رفته نمیکار گبصورت پیشرفته ب
  . جود تقاضا از سوی اعضاء آنها استوند که دلیل اصلی آن وش  عرضه میهمچنانهای خرد  بیمه

. دنشو های تعاونی اجرا می  و انجمنها  در قالب صندوقای بیمه خرد اکثراًه در فیلیپین برنامه
ای   فیلیپین مجوز انجام فعالیت بیمه انجمن تعاونی از سوی بیمه18 تعداد 2004، در سال ثالعنوان م به

خدمات بیمه ود در ارائه های مالی خود از پتانسیل و سود موج در کنار سایر فعالیت تا بتوانند گرفتند
 است در  توانسته1کننده بیمه خرد در فیلیپین ترین انجمن تعاونی عرضه موفق. برداری کنند خرد بهره

 8000این انجمن حداقل . توجهی کسب کند های قابل های خرد موفقیت زمینه اداره مدیریت بیمه
این امر باعث . بیمه عمر و بازنشستگی را بپذیرندصورت اجباری بایست ب میدارد و اعضاء عضو 
  . نامساعد تا حدود زیادی مرتفع شودشود که مشکل انتخاب  می

CARD این امر تا حد . توجهی پایین نگهدارد طور قابلهای اجرایی خود را ب  است هزینهنستهتوا
 این ،عالوه بر آن. بزارهای خرد مالی صورت گرفته استا زیادی از طریق ترکیب بیمه با دیگر

تهیه کرده انجمن با استفاده از سیستم اطالعات مدیریت خود یک بانک اطالعاتی از سوابق اعضاء 

                                                            
1. CARD 
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عث کاهش مشکالت  این امر با.های آماری از آنها استفاده نماید ت تا بتواند در تجزیه و تحلیلاس
و جهت اجتناب از ریسک از جهت حفظ پایداری مالی  CARD  عالوه بر آناطالعاتی شده است،

های اخذ   در مکانیزماین،عالوه بر . ده استهای اتکایی نیز استفاده کر های بیمه مجدد و بیمه مکانیزم
  . شود  میمشاهدهپذیری قابل قبولی   نیز انعطافCARDبیمه در  حق

  

 بیمه خرد در ایران . 7

 در ،به عنوان مثال. های خرد در کشور انجام شده است ت گسترش بیمه نیز اقداماتی در جهدر ایران
های اجتماعی توجه شده  های خرد در قالب بیمه  برنامه چهارم توسعه به بحث بیمه قانون91ماده 
مندی از خدمات بهداشتی   و به منظور تعمیم عدالت در بهره این ماده"ج"اساس بند بر. است

. گردد مناطق شهری تعریف و اجرا میعادل  مییان و عشایررمانی روستا، خدمات بیمه پایه ددرمانی
 قانون 96 در ماده ،همچنین. باشد ه سنواتی در طول برنامه چهارم میمین اعتبار این برنامه از بودجتأ

های اجتماعی در   دولت به افزایش پوشش بیمهتماعیمین اجه چهارم جهت استقرار نظام جامع تأبرنام
ثر و عملیاتی برای گسترش ؤ م هنوز اقدامی،با این وجود. عشایر مکلف شده استروستاها و 

تواند در جهت  ر بیشتر میهای خرد در کشو کارکرد بیمه.  انجام نگرفته استهای خرد در کشور بیمه
 تا های خرد مسئله عدم توجه به بحث بیمه. شدبیمه خرد بالیای طبیعی و یا بیمه اعتبارات خرد با

به اعتبارات ) های خرد بهترین مشتریان بیمهعنوان  به(های کشور  اشی از عدم توجه بانکحدودی ن
 خرد برای رفع کارگیری اعتبارات با بتواند یها م ، بانکدلیل پیوستگی بانک و بیمهبه . باشد خرد می

  . های خرد جلب نمایند  توجه افراد و جامعه را به بیمهدرآمد نیاز خانوارهای کم
  

  های سیاستی  و توصیهگیری  جهنتی. 8
 هاتوان آن که مینامه دارند  در ارائه بیمهعناصر مشترکی و هند با توجه به مطالبی که بیان شد فیلیپین 

همانطور که این دو عامل .  دانستدر این دو کشورهای خرد  دالیل موفقیت بیمهترین  مهمرا یکی از 
 ها و نیز توسعه سیستم توزیع در ترکیب با دیگر پذیری حق بیمه عبارتند از انعطافاشاره شد 

  . های خرد هستند  این دو مورد الزمه موفقیت بیمه،عدر واق. محصوالت و نهادهای مالی خرد است
طور صحیح و وز بها هن الحسنه است در بانک تبارات خرد که بیشتر در قالب قرضدر ایران، اع
 به این نوع یافت اعتباراتهای خرد که برای در ضیان بیمهترین متقا  بنابراین مهم،شود مناسب اجرا نمی

 ربه دو کشور بحث شدهمانطور که در مورد تج. تقاضای خود را از دست خواهند دادنامه نیاز داشتند  بیمه
ای  های موفقیت در این رشته بیمه الت و نهادهای مالی خرد از الزمههای خرد با دیگر محصو ترکیب بیمه
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با توجه . ر بین نهادهای مالی خرد توجه شود به ارتباط بیشتبایست میراین در مورد ایران نیز  بناب،بوده است
  :شود ای خرد راهکارهای زیر پیشنهاد میه گسترش بیمهبه مفاد قانون برنامه چهارم در جهت 

  در روستاها و عشایرحرکت در راستای افزایش خدمات بهداشتی درمانی ‐

 افزایش خدمات اجتماعی توسط دولت ی تخصیص بیشتر اعتبارات برا ‐

 سسات مالی و اعتباری خرد ؤگسترش م ‐

  تعامل بیشتر نهادهای مالی خرد در کشور  ‐
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