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.  استبیمه ابزاری برای جهانی بهتر 
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وبیمه ژنشعار انجمن 



های اجتماعینابرابری:  مسئلهطرح 

اجتماعيمسئلهاجتماعيهاینابرابر•

شدربهرووجدیبیمارییکبعنوانجهانتاریخسراسردرطبقاتيشكاف•

.هداشتحضور

کرونامدتوالنيطوبینيپیشقابلاقتصادیواجتماعيتأثیراتواقلیميتغییرات•

.شدخواهدتشدید

اثباتوتاکیدازنیازبيوروشننابرابریکاهشبراجتماعيهایبیمهتاثیر•

غیریاقیممستتاثیرنابرابریکاهشبرگوناگونقوطربهنیزتجاریهایبیمهاما•

دارندمستقیم
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و تاب آوری اجتماعياقتصادیرشد ؛نابرابری
کارهاوکسبودولتهاهایاولویتبیمه،صنعتازحمایت

فقرکاهشبرایهبیمپتانسیلوفراگیربیمهازایفزایندهطوربهنیزالملليبیننهادهای

.کنندميحمایت

ایدب.استشدهفراهمعموميوخصوصيبخشجدیدهایمشارکتبرایتازهزمینه

دلمذاتي،جامعهبیشترآوریتابباهمراهاقتصادیرشدتضمینومحافظت

.گرددبیمهتجارتي

این.دارندمتقابليتأثیراقتصادیرشدونابرابریکهدهدمينشانالملليبینمتعددمطالعات•

ظتمحافمتوسططبقهازهمتواندميکهکندميبیانرابیمهخاصمحصوالتوروشهاگزارش

قاتطبوپذیرآسیباقشاربهاجتماعي،نابرابریکاهشبرایابزاریعنوانبهچنینهموکند

کندارائهخدماتجامعهفرودست
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نابرابریبرکاهشتأثیرات مثبت صنعت بیمه
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منفيتأثیر،اجتماعينابرابریهایجنبهمهمترینازیكيبیمه،صنعتتخصصيموسساتنظراز•
.استجوامعواقتصادپذیریانعطافوثباتبرآن

پایدارتوسعهبرایاقتصادتوانایينابرابریکالن،زاویهاز•

.پویاتراقتصادوترایمنجامعهداشتنبرایابزاریوها¬نابرابریاینتعدیلوسیلهبیمه•

مخاطرهوریسکبرابردرحفاظتوخانوارهاآوریتابوتحملتوانخرد؛زاویهاز•

برابردرکمترپذیریآسیبپویاتر،وپایداراقتصادیرشدبهکمک:بیمهصنعتمثبتتأثیرات•
،ماليهایبحران

.سیاسيخشونتواجتماعيهایناآراميخطرکاهش•

هزارهدرکارهاوکسبوزندگيضرورتبیمهصنعتروشنآثارومنافعبهتوجهرو،ایناز•

.استسوم
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رینابرابتکنیک ها و رویکردهای سنجش 

گیرهمهوجهانی روندیکدرآمدنابرابریافزایشکهدهدمینشانهاداده•

-سیاستکشبدونگیرد،قراربررسیموردکشوریسطحدربایدبلکهنیست،

.هستندتغییرایجادبهقادربابایندرداخلیهای

هبنسبتظهورحالدروتوسعهحالدرکشورهایدرمعموالًدرآمدنابرابری•
چین،دراخیرهایالسنابرابریافزایشبیشتریناست،بیشترپیشرفتهکشورهای

.استافتادهاتفاق....روسیههندوجنوبیآفریقای

ودرآمدوثروتهایدادهبزرگهاینمونهاساسبر(2018)شوراکسودیوید•
اینمیانرینابرابمحاسبه شدهمیزانکهدریافتندجینیضریبباگیریاندازه

اللاستدآن ها.دهدمیتشکیلراجهانیدرآمدنابرابریدوسومحدوداٌکشورها
وکشورها،ثروتودرآمدمیانگیندرتغییراتحاضر،قرنابتدایازکهکنندمی

.استدادهکاهشراجهاندرنابرابریجمعیت،اندازههمچنین



8

رابریرویکرد مناسب برای سنجش ناب

ونقلومالیاتاعمالازقبلبزرگسالفردهردرآمد(2018)همكارانوآلواردو•
ويخصوصبخشدربازنشستگيطرح هایمزایایشاملکهدولتانتقاالت
.مي زنندتخمینرااستعمومي

براییاستيسعمدهتغییراتونابرابریدرتغییراتبینهمبستگيمطالعهاین•
یشتربمانندرانابرابری»گیرندمينتیجهآناناست،دادهنشانراکشورهااین

تغییریاشدنجهانيپیامدقطعيومكانیكيبه صورتتواننمياقتصادیهایمدل
.«کردتصورآوریفن

افزایشکهدهندمينشان(2017)همكارانواتكینسونهاییافتهباهمسوآنان•
رینابرابها،آنمحاسباتطبق.نیستجهانيعموميروندیکدرآمدنابرابری

اگر.ستاماندهثابتنسبتاً،آفریقاصحرایجنوبوبرزیلخاورمیانه،دردرآمد
جنگزاپسدورانطلبيبرابریمرحلهازهرگزمناطقاینباالتر،سطوحدرچه

.نكردندعبور
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یرویکرد مناسب برای سنجش نابرابر

برآوردهایمحققانازفزاینده ایتعداد(2014)پیکتیکتابانتشارازپس•

.داده اندارائهثروتتمرکزمدتبلندروندهایازتازه ای

کشورهایدرثروتمندتروباالتر10ودرصد1ثروتسهمداده هایبررسی•
:کهاستاینازحاکیپیشرفته

بلقابه طورپیشقرنیکازغربیاروپایدرثروتنابرابری•
درثروتنابرابریمی رسدنظربهمقابل،در.استکمترتوجهی
.استشتهبازگپیشقرنیکسطحبهتقریباًروسیهومتحدهایاالت

ربیغاروپایکشورهایکهاستاینواگراییایناصلیدلیل•

جهانیجنگآستانهدرکهاندبودهقدرتمندمتوسططبقهرشدشاهد
.نداشتوجوددوم
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نابرابریپیشران های 



آوری دیدگاه ریسک و تاب

بیمهتأثیرکانالازاجتماعي،نابرابریبربیمهتاثیرهایجنبهترینمهمازیكي•
.استجوامعآوریتابواقتصادیثباتبر

درثباتابوپایدارتوسعۀجهتاقتصادظرفیتبرنابرابری،کالنسطحدر•
اثردرهادارایيدادندستازوماليهایزیانکاهشوبالقوههمواررشدِمسیر
.گذاردميتأثیرها،شوکبروز

افزایشوپویااقتصادیرشدکاهشواسطۀبه(هانابرابریازناشي)اثراتاین•
خطرتيحوشدهماليهایبحرانمقابلدرباالترپذیریآسیببهمنجرناپایداری،

.کندميفراهمراسیاسيفشارواجتماعيهایناآرامي

ودرآمدتوزیعتعدیلبهکهراهكارهایيومحصوالتبهتوجهرو،ایناز•
1.رودميشماربهبیمهصنعتویژهمزایایجزءکند،کمکثروت

1
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ننابرابری و تاب آوری سطح کال
د نابرابری و رش
اقتصادی 

مي دهدنشانتحقیقات•
رتأثیدرآمددرنابرابری

آمارینظرازومنفي
رشددرمعني داری
میان مدتدراقتصادی

.دارد

استممكنهم چنین•
رانابرابریدیگرانواع
نظرازمثال،برای

فرصت هایاآموزش
.کندتشدید

ان نابرابری و احتمال بحر
های مالی

ایگستردهیمجموعه•
-مينشانشواهداز

درآمدهایکهدهند
ونپاییطبقاتثابت،

مسیردرمتوسط
شدتوبروزاحتمال

.دهستنماليبحران های

ات  نابرابری و احتمال منازع
خشونت آمیز

زیادهاینابرابری•
واعتماداستممكن

ازرااجتماعيانسجام
رازمینهوببرندبین

منازعاتبرای
باعثکهخشونت آمیز

مي شوند
ومصرف کنندگان
آسیبسرمایه گذاران

.دآورنبه وجودببیند،

تخاب  نابرابری و کیفیت ان
ی سیاست گذاری های عموم

درتواندمينابرابری•
یهاگذاریسیاستانتخاب
نیزضعیفعمومي

.باشدتاثیرگذار

-مينابرابریمثالبرای•

واکنشبهمنجرتواند
 هایسیاستبرابردرشدید

آزادسازیوزدایيمقررات
هکنندتقویتاقتصادی

تتقویسببوشودرشد
رطرفداکهکسانيموضع

بیشتردخالتوسهم
اقتصاددرعموميبخش
.بشودهستند
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نابرابری و تاب آوری سطح کالن
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الننابرابری و تاب آوری سطح ک
باعثودارداجتماعينابرابریزمینهدرپیامدهایيکالنسطحتا ب آوری•

ومحصوالتتامي شودبیمه گذارانبرایتجاریهزینهآمدنبه وجود
وگستردهنابرابریکاهشدرکهکنندطراحيطوریراخودراه حل های

.باشدداشتهنقشدرآمدیتفاوت های

نابراینب.داردارتباطآنتوسعهوبیمهبازاررشدبامهم،نشانهاقتصادیرشد•
باذال.دارنداقتصادیرشدمتعادلوپایدارروندهایبهزیادیعالقهبیمه گران

تتحعمده،سازمانيسرمایه گذارانبه عنوانبیمهشرکت هایاین کهبهتوجه

بارتبطمخطراتهرگونهکاهشبه دنبالبایستيهستند،ماليهایبحرانتاثیر
.باشندماليبازارثباتبراینابرابری

برسمعكوبه طورومضرتجاریواقتصادیرشدبرایسیاسيثباتيبي•

بیمه گران
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ح خردنابرابری، دسترسی نابرابر به مراقبت، حمایت و تاب آوری سط

:شودميمرتبطعاملسهبهمعموالسالمتنابرابری

دیابت،سرطان،آسم،متفاوتنرخنظیر،درتبعیضوتفاوتآشكارترینواولین1.

است؛غیرهوقلبيهایبیماری

وپزشكيوژیتكنولمتخصصین،کلینیک ها،ها،بیمارستانبهشاملدرماندرتفاوتدومین2.

واستغیره

.مي شودشاملرارفاهبرایسوم3.

.داردممستقیارتباط«ناکارآمد»درمانيبیمهبامليسطحدرنابرابریتوسعه،حالدرکشورهایدر•



رایبکارهاوکسبوخانوارهاافراد،توانایيبرنابرابریآوری،تابمنطقمنظراز•

نداشتنیایابیمههایحمایتبهنابرابردسترسيمیزاناساسبرناگهاني؛وقایعبامقابله

.گذاردمياثر،(ماليسوادنتیجهدرمثال)آنبهنسبتکافيآگاهي

المتسپیامدهایوزندگيبهامیدضمنيمعانيبا«سالمتنابرابری»آنبارزنمونه•

کشورهاینفقیرتریدرطبیعي؛بالیایخطراتمقابلدرهاحمایتبهنابرابردسترسي•

مانديمباقيایبیمهپوششبدونطبیعيبالیایبارفاجعههایزیانواقعيمعنيبهکهدنیا

.%50زیر(حمایتيشكاف)سهماینباال،درآمدباکشورهایيدرکهصورتيدر
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از نگاه خردآوریدیدگاه ریسک و تاب



سطح خردنابرابری، دسترسی نابرابر به مراقبت، حمایت و تاب آوری

تغییراتهایپیامدسخت ترینتأثیرتحتتوسعه،حالدرکشورهایدرجمعیتقشرفقیرترین•

.دارندریکمتمقابله ایتوانایيوداشتهقرارتأثیراتمعرضدربیشترکهچرااستاقلیمي

درآمدیگروه

خسارات کلی 

برای سال( به میلیارد دالر)

2019

خسارت بیمه شده

برای سال( به میلیارد دالر)

2019

شکاف حمایتی بیمه

وان خسارات بیمه نشده به عن)

(کلیضررهایسهمی از 

%105.354.648.1کشورهای با درآمد باال

%27.60.996.6کشورهای با درآمد متوسط باال

%27.20.697.8کشورهای با درآمد متوسط پایین

%3.40.0299.3کشورهای با درآمد پایین

2019درآمدی های مختلفشکاف حمایت بیمه در برابر فجایع طبیعی  برای کشورهای گروه
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اهش دهد؟که نابرابری را تشدید می کند کموقعیت هاییبیمه چگونه می تواند 

پوششتتحطریقازرااجتماعينابرابریغیرمستقیمشكلبهمي تواندبیمه•

راطمتوسطبقهخانوار هایوافراداستممكنکهشرایطيوموقعیتدادنقرار

راهستندثروتودرآمدیهرمپاییندرکهافرادیفقریابردهفروفقردر

.دهدکاهشکند،طوالني



آمدو درباز توزیع ثروت برای ابزاری بیمه اجتماعی 

دان عنوان ابزاری برای باز توزیع ثروت و درآمد از ثروتمنتوان بهاز بیمه اجتماعي مي•

نابرابری های  خصوصي در قدم اول برای رفعاگرچه بیمه. به نفع فقرا استفاده کرد

: تاجتماعي طراحي نشده است؛ اما ارتباط آن با توزیع درآمد و ثروت آشكار اس

غل آور اصلي یا اخراج از شوقتي فجایعي مانند مرگ زودرس یا از کارافتادگي نان

چنین  . دهنددهد، خانوارها درآمد یا  توانایي تامین مالي خود را از دست ميرخ مي

دهدميافراد را تحت تاثیر قرارها و پیامدهای ناگوار بیش از همه فقیرترینشوک

19



بیمه های  بازرگانی مکمل بیمه های اجتماعی  
ازتماعياجنابرابریکاهشبرایاجتماعي،هایبیمهطرحبامقایسهدربازرگانيبیمه های•

.اندنشدهطراحيوبرنامه ریزیثروتودارایيانتقالوتوزیعطریق

.استریسکانتقالوبحرانمدیریتبازرگاني،بیمهاصليوذاتينقش•

پوششراهموثرتریناستممكنمستقلعموميطرح هایتوسعهحالدرکشورهایدر•

.نباشدفردیریسک های
استاجتماعيیبیمهسیستم هایبرایعمدهمحدودیتیکپایینمالیاتيپرداختظرفیت.

باشد؛نداشتهوجوددولتيبرنامه هایبهاطمینانياستممكنثانیا

قرارماليعمدهریسک هایمعرضدرکهفقرایيدستبهمعموالکشورهاایندرعموميیارانه هایثالثا
.رسدنميدارند،

•.
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بیمه های  بازرگانی مکمل بیمه های اجتماعی  
مثالهس.کندسازمان دهيراافرادازریسکانتقالبایستيعموميبخشچرااینكهاقتصادیدیدگاهاز•

:مي شودذکرزمینهایندرمكرربه طور

رکودمانند.گذارندتاثیرميجامعهازعمده ایبخش هایبروهستنددشوارومتنوعآن ها:اجتماعيهایریسک

بزرگ؛مقیاسدرطبیعيبالهایواقتصادی

پرخطررفتارهایدردرگیرهستند،بیمهاین کهبهعلمبابیمه شدهافرادکهمي شوندظاهرزماني:اخالقيمخاطرات

مشوق هاوکریسکاهشبینتوازن هایيایجادبرای(عمومي)دولتيبخش.هستندبیشتریدرمانبه دنبالیامي شوند

کند؛تحملراخطراتوریسک هااینبتواندتااستبازرگانيبیمهبازاربهنسبتبهتریموقعیتدر

درکهرایافراداساساًبازرگانيهایبیمهکافي،اطالعاتوجودعدمبه خاطرکهمي افتداتفاقزماني:نامساعدانتخاب

ریسکابافرادپوششازحاصلبیمهحقتصاعدیافزایش.کنندميجلبخودسمتهستند،باالیيخطرمعرض

اعدنامسانتخابمشكلبیمهکردناجباریبا.مي داردبازریسکبازدارندهمجموعهبهشدنملحقازراپایین

.شودجبرانباالخطراتبرایپایینخطرمعرضدرافرادفردیپرداخت هایایجادبامي تواند
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رابری رابطه میان توسعه بازار بیمه شخصی و ناب
درآمد اهشکدرعموميطرح هایمكملمي تواندبازرگانيوشخصيبیمه هایکهاستدرکقابلشهودیبه طور•

باشنددرآمدوثروتنابرابریگسترشازممانعتوشدنفقیرترریسک

درشهر25داده هایازاستفادهبادرآمدتوزیعبررااجتماعيبیمهسیستم هایتاثیر(2002)همكارانوخان•
ي شوند،مگنجاندهدرآمددربیمه ایپرداخت هایوقتيکهرسیده اندنتیجهاینبهوکرده اندبررسيسوئد

حقهکمي دهدنشانپرداختنوعبرحسببیشترحلیلتوتجزیه.استکمتردرصد15جینيضریب
.دارددیدرآمنابرابریدررابازتوزیعياثربیشترینناتوانافرادومعلولینبازنشستگيبیمه های

افته هایی.کردندکمي سازیرانابرابریوبازارتوسعهوشخصيبیمهبینارتباط(2017)همكارانولي•
رادرآمدیتفاوت هایبتوانداستممكنعمربیمهکهدادنشانکشور13داده هایتحلیلبراساسآنان

کهعمربیمهاین روازدهد،کاهشدرآمدکمکشورهایبه جزکشورهااکثردرغیرعمربیمه هایازبیشتر
بسیارقشنمي گیردبردرراپیریسنینفقروموعدازپیشناتوانيرس،زودمرگمانندزندگيتهدیدات

رشدرببیشتریتاثیرغیرعمرهایبیمهمقابلدرمي کندایفااجتماعينابرابریکاهشدررامهمي
.دارنداقتصادی
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،  سالگی واقعی ناشی از بیماری قلبی عروقی ، سرطان30-70مرگ و میر  بین ( ٪)نسبت 
بر اساس مناطق  سازمان بهداشت جهانی2016داده ها از سال . دیابت یا بیماری مزمن تنفسی

(سازمان بهداشت جهاني)های رصد جهاني بهداشتداده: منبع

:نقش حمایتی بیمه براساس تعدادی از ریسک های اصلی خانوارها و افراد
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برایراجایگزیندرآمدهایکهداردوجودحمایتعمدهنوعچهارانفرادیبیمهقلمروازخارج•
تی،دولاجتماعیتامین:مي کندفراهممي برندرنجافتادگيکارازیاهنگامزودمرگازکهخانواده هایي

.احتیاطیپس اندازهایوکارگریحقوقجبران هایجمعی،بیمه

به1980سالدرGDPدرصد4/15ازOECDعضوکشورهایمیاندرعمومياجتماعيهزینه های•
ردنکمحدودباتوسعه یافتهجهاندربه ویژهدولت ها.استیافتهافزایش2018سالدردرصد20ازبیش
.آورده اندبه وجودراهایمحدودیتازکارافتادگيمزایایحیطه هایکاهشوجدیدمتقاضیانتعداد

ادهخانونان آورشدیدازکارافتادگيیازودهنگاممرگمتعدد،حمایتيمكانیزم هایاینبهتوجهبدون•
ازبسیاریردحتي.باشدداشتهوابستگانوبازماندگانبرایشدیدیاقتصادیوماليپیامدهایمي تواند

طفقوپاییننسبتاافتادگيکارازمزایایOECDدرآنگلوفونکشورهاینظیریافتهتوسعهکشورهای
.ردگیميبردررادیدهآسیبهایخانوادهبرایرازندگيپاییناستاندارهایازتوجهيقابلریسک

:نقش حمایتی بیمه براساس تعدادی از ریسک های اصلی خانوارها و افراد



غمبلبیمهاینکهچرا.استجذاباولنگاهدرزمانیعمربیمهارزشدیدگاهایناز•
انبازماندگازومي کندپرداختاصلينان آورمرگازپسخانوادهافرادهمهبهراخاصي

.کندحمایتزودهنگاممرگازناشيمالينامطلوبپیامدهایمقابلدر

ولیتمعلبیمه هایسطوح.مي دارندنگهپایینسطحدرراخودپوششهاینرخعمربیمه•
همقایسدرمعني دارکاهشیککههستندپاییندرصد20یاندازهبهنیزافتادگيکارازو
استدرصد15اکنونمدتطوالنيمراقبت هایهایبیمهبازاردرنفوذ.استقبلدههبا

.گذشتهسال10طيدرتغییریهیچبدون

راآنهزینه هایافرادازبسیاریزیرامي شودناشيعموميعمربیمهدانشفقدانازامراین•
.کنندميتلقيناچیزراعمربیمهخودارزشنتیجهدروگیرندميباالدست

:نقش حمایتی بیمه براساس تعدادی از ریسک های اصلی خانوارها و افراد



قیرفیامي شوندفقیرکهمي آوردبه وجودافرادبرایرااضافيمالحظهقابلریسکپیری•
.مي مانند

(کشور عضو36)OECDمیانگین نرخ فقر در سنین پیری در 

:نقش حمایتی بیمه براساس تعدادی از ریسک های اصلی خانوارها و افراد
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های  دولت یا نهادهای تامین اجتماعیپرداخت

پرداخت کارفرمایان پیشین

( خصوصیمستمری هاینظیر ) شخصی سرمایه هایو بازنشستگی

کار پس از بازنشستگی 

:نقش حمایتی بیمه براساس تعدادی از ریسک های اصلی خانوارها و افراد
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کلازتربیشبازنشستگيبرایتعیین شدهدارایي های•
کشورهاایندر.استOECDکشور8دراقتصاد
GDPزاباالیيسهمبه ویژهبازرگانيعمربیمهصنعت

.دارداختیاردررا

اینزابرخيدرکهگرفتنظردرنیزرااینبایدالبته•
بانیزکارگرانازبخشيحتيبسیاریکشورها

بازنشستگيواردآنبدونحتيیااندکدارایي های
هیچ نوعازدارند،کافيپس اندازاگرچهیاو.مي شوند
تنرفبینازریسکخصوصدرمراقبتيباحمایتي

.نیستندبرخوردارپس اندازهای شان
در 2002)کل دارایی در  بازنشستگی تأمین اجتماعی و بازرگانی 

(، در درصد تولید ناخالص داخلی2017مقابل 

:نقش حمایتی بیمه براساس تعدادی از ریسک های اصلی خانوارها و افراد



سهمهبونكنیمخرجکامالمرگازقبلرابازنشستگيدرآمدوثروتکهکنندميپیشنهادمحققان•
.کنیمتكیهآن هاازبعدتنهایيبهتامین اجتماعي

اصلدر.اشندبمتكيبازنشستگيپس اندازهایبهکهنیستمنطقياصالاینپائیندرآمددارایافرادبرای•
منتقلبیمهشرکت هایبهافرادازراعمرریسککههستندساده ایبسیارمحصوالتبازنشستگيمشوق های

.مي گیردشكلمشتریانازعمده ایگروه هایانباشتباریسکاینکهمي کنند

هردر.مي کنداهداراعمرطولدرآمدیجریاننوعیکمشتریبهسرراستدرآمدیمستمریمشوقیک•
محصوالتازبسیاریاما.مي شودپرداختکارطولدرکهکوچک تریحق الزحمه هایازایبهتبادل

مي دهندارائهارانباشتيفازنوعیکمثالبرایآن هاازبعضيوهستندپیچیده ترمعموالمستمریمشوق های
آندارمقکهمي شودپس اندازماليابزارهایدیگریاجانبهدوهزینه هایدرمشتریبیمهحقآنتوسطکه

.کندتغییرزمانطيدرمي تواند

:نقش حمایتی بیمه براساس تعدادی از ریسک های اصلی خانوارها و افراد



ارکجابه جایيوکاردادندستازریسکرس،زودمرگوافتادگيکارازوناتوانيبرخالف•
.استتازهنسبتاموضوعیکدرآمدیامنیتودرآمدتامینبرایتهدیدیکبه عنوان

شگرفيراتتغییتجربهحالدرجهانيارتباطاتوتكنولوژیكيپیشرفتخاطربهکاردنیای•
تكاملحالدرترجیحاتوسهمياقتصادهایمثالبرای)جدیدکاروکسبمدل های.است

نقش هاومشاغلازبعضي.استشدهکارجدیداشكالظهورباعثمجازی،کارهم چونکار
.مي کنندبروزتازهدیگرمشاغلازبعضيحالي کهدرهستندشدنمنهدمحالدر

47کهمي گویندآکادمیکتاریخارجاعپرمقاالتمهم ترینازیكيدر(2013)اوزبورنوفریل•
.هستند2030اواسطتااتوماسیونباالیخطردرآمریكایيمشاغلدرصد

دربارهصادداناناقتازبعضي.باشدچشم گیرمي توانداجتماعينابرابریبرایاتوماسیونپیامدهای•
مثالطمتوسمهارتبامشاغلآندرکههستند؛نگرانکارنیرویدوگانگيومشاغلقطبي سازی

.دمي کننپیدارشدپایینوباالمهارتبامشاغلحالي کهدرهستندکاهشحالدرتولید

:نقش حمایتی بیمه براساس تعدادی از ریسک های اصلی خانوارها و افراد
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ستدازاتوماسیونبه دلیلمي تواندکهرامشاغليانواعوتعداد(2017)مكینزی•
مشاغلدرصد60حدوددرکهمي رسدنتیجهاینبهومي کندارزیابيرابرود

(ازیسخودکار)اتوماسیونيبهمي توانندرافعالیت های شانسومیکحداقل
وودبخواهدکاردروسیعيتغییراتدهندهنشانخودشاینکهکنندتبدیل

.داشتخواهدبه همراهراکارگرانازبسیاریبرایبیكاریریسک

:نقش حمایتی بیمه براساس تعدادی از ریسک های اصلی خانوارها و افراد



بازآموزی،جملهازموجودبرنامه هایازخیلي•
هکافرادیبرایاندکيکمکبیكاری،بیمه های

جدیدشغل هایدروداده انددستازراخودشغل
.دارندقبليمشاغلبهنسبتپایین تریدستمزد

دریبیشترسهمونقشدستمزدهایبیمهاکنون•
ازودرآمدهاازحاصلهایریسکباچگونهاینكه
هایپیشرفتبخاطرهمشاغلدادندست

.تاسکردهپیداباشیمداشتهراتكنولوژیكي

باراکامریكاجمهوررئیس2016یژانویهدر•
امریكابرایراسراسریدستمزدیبیمهبرنامهاوباما

وهاینیرازحمایتبرایکهکردتاییدوپیشنهاد
.بودالزممتوسطدرآمدباکاری

مزدبیمه دست

2017آلمریاانجمن بیمه ژنو به نقل از : منبع

درآمدینابرابریکاهش●

مجدداشتغالفرایندتسریع●

کارگراناضطرابکاهش●

بازآموزیبهکمک●

خودکارکنندگيتثبیت●

یجستجوبرایهاانگیزهکاهش●

مخاطرات)باالتردرآمدباشغل

(اخالقي

سکریباکارگرانبرایجذابیت●

باال

ثروتوشمولیتخالء●

ها فرصت هاچالش

های عرضه بیمه دستمزدها و چالشفرصت

:نقش حمایتی بیمه براساس تعدادی از ریسک های اصلی خانوارها و افراد



بیمه فراگیر
است،متوسطیطبقهنیازهایبهمعطوفعمدتاًبررسي شدهبیمه ایهایراه حلحالي کهدر•

ومحرومر،آسیب پذیپایین،درآمدبابخش هایبهارائهبرایبیمهازجدیدیومتفاوتاشكال
.استیافتهتوسعهبیكار

محصوالتتادافرافقیرترینبرایخردبیمهازومي شودنامیدهفراگیربیمهمحصوالتيچنین•
سویزابه حالتاوهستندمتوسططبقهبهورودآستانهدرکهکسانيبرایجدیدخدماتو

.شودميشاملرااستنشدهکمكيآن هابهسنتيبیمه های

فراهمارریسكيازاجتنابمحصوالتکهاستیافتهتوسعهنسبتامفهومیکخردبیمه•
پایینمددرآباخانواده هایيوافرادبرایبازاریابيوتوزیعپوشش،قیمت،نظرازکهمي سازد
.مي دهدپوششراخردسطحتاب آوریمقوالتازبرخيواستشدهطراحي

دربلكهاصلي،بازرگانيهایبیمهدرتنهانهکهاستکسانيبهمعطوفبه ویژهبیمه هااین•
ولمغفنیزمي گیردبردررارسميبخشکارگرانوکارمندانکهاجتماعيبیمه ایطرح های
.مانده اند
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یرفراگبیمه هایازوسیع تریمفهومیکگسترش،تازه ترخردهایبیمههمهاز•

رقراکمکموردسنتيبیمه هایبه وسیلهتابه حالکهراکسانيهمهکهاست

بهحالعیندرپایین،بهمتوسططبقاتجملهازدهد؛ميپوششرانگرفته اند

.دهدميادامهنیزآسیب پذیرودرآمدکمجمعیت هایازحمایتومراقبت

کهاشدبگرفتهقرارجدیدشمولیتتعادلیکلبهدربیمهبازارمي رسدبه نظر•

اراستقراروتوزیعهزینه هایکهاستسیارو(آنالین)برخطهایروشحاصل

.مي آورندپایین

بیمه فراگیر



اعتبارات کشاورزیتصادفاتکلمنطقه
حوادث بهداشتزندگی

دارائیعمرزندگی

2.140.18بدون  داده0.74بدون داده4.361.870.60آسیا

5.771.160.101.440.793.134.090.41افریقا

8.553.40.373.321.274.905.370.37امریکای التین و کارائیب

(اجدیدترین داده ه)تحت پوشش بیمه خرد به عنوان درصدی از کل جمعیت خانوارهای 

بیمه فراگیر



کرونا و تشدید نابرابری ها

هانجکشورهایفقیرتریندرکهکردهبینيپیش2020سالدرژنوبیمهانجمن•

بدونهاشوکوحوادثفجایع،ازناشيهایخسارت(عمدهبخشیا)همهتقریباً

شكاف)سهماینباالدرآمدباکشورهایدرکهحاليدرمانندميباقيبیمه

.است٪50زیر(محافظتي

نابرابریآیندههایدههوسالهاتافعليهوایيوآبتغییراتشدهبرآورد•

.کردخواهدتشدیدرادرآمدکمکشورهایدراجتماعي

خسارتکهشوداضافههمکروناشیوعپاندميبایداقلیميتغییراتمشكلبه•

.کردخواهندتشدیدرااجتماعيهایچالشواقتصادیمشكالتآنها،ازناشي



آگاهی و مخاطره

دهای یكي از وظایف دولت، نها. طبقات پایین درک از مخاطره صحیحي ندارند•

.شهروندان است« سواد مخاطره»مدني و رسانه ارتقای 

غل زنان حاشیه نشینان و مشا)و جامعه بخش غیر رسمي اقتصاد حمایت از •

(غیر رسمي
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انبیمه گر: سیاستی برایتوصیه های 

حمایتیمکملرویکردهایبرایهمکاریوتعاملدولتیبخشبافعاالنههمکاری•
زاحمایتوسالمتزندگي،ارزشازشهروندانآگاهيافزایشوماليشدیدهایمحدودیتباپساکرونادوره

پیشنهاداردولتيبخشباهمكاریومشارکتازجدیدیاشكالتاکندميفراهمهابیمهبرایرامناسبيزمینهدرآمد،
.دهند

:کنیدتسریعرامحصوالتدرنوآوریبرایهاتالش•
واقتصادیهایشوکمعرضدرکههایيآنبه ویژهمشتریان،مختلفهایگروهبهبهترخدماتارائهبرای
.دهندميانجامسنتيمحصوالتکوچک سازیازبیشچیزینگرآیندهودوراندیشگرهایبیمههستند،آسیب پذیر

استرصدابلقشاخصیکتغییراتتوسطکهاستپارامترییاقابل اندازه گیریهایسیاستشاملنوآورانههایپاسخ
.دهدميانجامرابیمه گذاربهپرداخت(تعهدات)شفافیت،میزانبیشترینباو

؛بگیریدمتخدبهرافنّاوریغیررسمی،بخشکارگرانگرفتننظردربافراگیربیمهموضوعطرحبرای•
.یدنمازیادیکمکبیمه،محصوالتبهدسترسيومناسبقیمتجذابیت،ارتقایبهتواندميفناوری

:نابرابریکاهشباهدفایبیمهومالیسوادترویج•
-ادی، تقویت تابنتایج تجربي تحقیقات مختلف نقش سواد مالي در کمک به افراد فقیر درزمینۀ بهبود وضعیت اقتص

دهندآوری و کاهش فقر را نشان مي



برای سیاست گذارانسیاستیتوصیه های 

:پیشرفتهاقتصادهایدر

ریسکانتقالوکاهشسازوکارهایازاستفاده
-رحطرویبرفزایندهفشارکاهشبرایخصوصي

عمومياجتماعيتأمینهای

،19کوویدشیوعبهتوجهبافعلي،شرایطدر.
رانگبیمهباتاکنندتالشفعاالنهبایددولت ها

یدارپاارتقایزمینهدربیشتریهماهنگهایتالش
چنین.گیردصورتمتمرکزحمایتيهایطرح

اکمیتحومتقابلاعتمادبرمبتنيبایدهایيتالش
باشد(قراردادقطعیت)قانون

:توسعهحالدراقتصادهایدر

طریقازاجتماعیتأمیندرشکافکاهش
بخشباالیسهم:بازرگانیهایبیمه

مالیهایمحدودیتوکاربازارغیررسمی
کمدرآمد،کشورهایازبسیاریدر

ومالیتأمینبرایساختاریهایمحدودیت
.کندمیایجاددولتیهایطرحاجرای
بخشبرمبتنیخطرانتقالمعرفی

-حطردامنهگسترشبهتواندمیخصوصی
.کندکمک(کشورهاایندر)مراقبتیهای

شمولبهمنجرمقرراتوخطمشیها
بهمتعهدنظارتینهادهایبرخی؛مالی

ییعنمالی،شمولاهدافتحققپیگیری
ریبرابومناسبقیمتدسترسی،ارتقای
مالیخدماتبهدستیابیبرایهافرصت
بهدنبخشیتحققبرای.هستندبیمهازجمله
وهاانگیزهوجودتعهداتی،چنین

مهبیرشدتقویتبراینظارتیمشوقهای
.استضروریامریفراگیر



و پاندمی ها راهی برای کاهش شکاف های محافظتیاقلیمیتبیمه مخاطرا

ر یک حوزه نوظهور د... مخاطرات ناشي از تغییرات آب و هوا،بالیا و کرونابیمۀ •

های ابتكاری برای کاهش این اثرات طراحي صنعت بیمه است که در آن راه حل

.خواهد شد
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دیجیتالی و بهبود دسترسی به اینترنتمحرومیت های رفع 

ماليشمولناپذیرجدایيبخشبیمه•

دهایفرآینطریقازبتوانندجامعهدرآمدکمهایگروه،ایبیمههایفعالیتماليشمول•

پیدايدسترسمحصوالتيبهبیمه،محصوالتذاتيبخشکهاندازپسوخسارتجبران

ازناشيعواقببرابردرخوددارایيوزندگي،سالمتازسازدميقادرراآنهاکهکنند

.کنندمحافظتمختلفشوکهای

•
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شمول مالی و بیمه

ميتقویترامتوسطوکوچکهایبنگاهوخانوارهاپایداررشدوپذیریبیمه،انعطاف•

،کند

کند،ميکمکعموميهایسیاستتحققبه•

وکندميتقویتراگذاریهاسرمایه•

ماليبخشتوسعهترویج•

مناسبمحیطيومناسبدیجیتاليوماليهایزیرساختایجادنیازمندماليشمولبهبود•

ماليخدماتهزینهکاهشودسترسيافزایشمنظوربهجدیدهایفناوریازاستفادهبرای

ساختيزیرمحرومیترفعنیازمندخودجدید،هایفناوریازاستفادهامااست؛
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یکبهنشدتبدیلحالدرماليشمولمردم،رفاهافزایشوپایدارتوسعهبهدستیابيبرای
افرادترسيدسمعنایبهماليشمولجهاني،بانکتعریفطبق.استدولتهابرایکلیدیاولویت

(اهبیمهواعتباراتپساندازها،،هاپرداخت،معامالت)ماليخدماتومحصوالتبهمشاغلو
.کندميدهبرآورپایدارومسئوالنهشیوهایبهآنهانیازهایکهاستایصرفهبهمقرونومفید
رفاهافزایشوشدیدفقرکاهشبرایکلیدیعاملیکعنوانبهراماليشمولجهانيبانک

(1400همكارانونیاکانازنقلبه).شناسدميرسمیتبهعمومي
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ارتقا بهبود دانش بیمه ای ابزار کاهش نابرابری 



8


