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 شگفتارپی

 

تفورم اجتمفاعی   در تعریف  لیفی    پردازد.  حوزۀ بیمه به نام تورم اجتماعی مینوین پژوهشی  این گزارش به یکی از مفاهیم

و حتی نسبت به تورم نیفز   یابد میافزایش  یتوجه قابلبیمه با نرخ  های شرلتخسارات  های هزینهپدیده ایست له طی آن 

ناشی  های هزینهبیمه و بررسی راهکارهای مدیریت  های شرلتعییه  بررسی عیل افزایش شکایات و دعاوی .گیرد میفزونی 

دعفاوی  طفرح  افزایش شفکایات و   .در موضوع تورم اجتماعی است مطرحمباحث  ترین مهم ازجمیه  صنعت بیمه از آن برای

گری در صفنعت بیمفه جهفان بفده شفده       بر سودآوری فعالیت بیمه تأثیرگذاربه یکی از عوامل مهم  بیمه های شرلتعییه 

ری و ... را بر آن داشفته  ری  جنمرالز تحقیقاتی صنعت بیمه در جهان مانند سوییس ترین مهماز  یبرخ. این موضوع است

 شکایات و طرح دعاوی پردازند. فرایند ی برای لنترهیراهکارها ارائهبه تا با بررسی این پدیده 

توجفه بیشفتری    ۲۰۱۸از سفاه   مفهفوم نوین نیست اما محافل آلادمیک و صنعت بیمه به این  لغتیهرچند تورم اجتماعی 

مفهفوم تفورم اجتمفاعی     تعیفین   ابتفدا بفه   موجودبا بررسی منابع  شود میتالش  در این گزارش نموده است. بر این اساس

معرففی   اعی در صفنعت بیمفه  عوامفل گسفترش تفورم اجتمف     تفرین  مهمبر اساس تجارب جهانی  ازآن پس .شود میپرداخته 

بیمه برای پاسخ به ریسک تورم اجتماعی مبحث دیگر موجود در این گفزارش اسفت    های شرلتارائه راهکارهای  .شوند می

و بررسی تورم اجتمفاعی در بشفش انتهفایی ایفن گفزارش       گیری اندازهبرای صنعت بیمه مفید واقع شود. مده  تواند میله 

 مفید واقع شود. تواند میشده است له در انجام مطالعات لاربردی تورم اجتماعی در ایران  تشریح

در تهیفه گفزارش از ابعفاد     لفه و فاطمه امیری  زینب فرازمند ها   سرلار خانمو عبداهلل لطفی سجاد فرازمند انجناب آقایز ا

له با نکات ارزشمند خود  دلتر محسن ابراهیمیضی نقش داشتند و از ناظر محترم جناب آقای مشتی  مالی  حقوقی و ریا

 لنم. تشکر میی گزارش لمک نمودند  ارتقا به

 

 

 کردبچه حمید

 بیمه پژوهشکدهرئیس 
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 خالصه مدیریتی

 طفرح اسفت.   بیمه های شرلتبرای اخذ خسارت از عییه  توجه به مقدار طرح شکایات و دعاوی تورم اجتماعیمفهوم اصیی 

 تنهفا  نفه زیرا طرح شکایات و دعفاوی  ؛ سودآوری فعالیت بیمه گری در سطح جهان است مهم لاهشاین امر یکی از دالیل 

را  هفا  هزینفه برای جبفران   نامه بیمهتا قیمت  لند میرا مجبور  ها آن بعضاًبیمه گران افزایش یابد   های هزینه شود میباعث 

بیمفه گفری را تهدیفد     هفای  فعالیفت ؛ لذا تورم اجتماعی هم از طرف درآمد و هم از طفرف هزینفه  سفودآوری    لاهش دهند

 .لند می

مجامع حرففه   موردتوجه تازگی بهاهمیت بسزای وضعیت شکایات و دعاوی )تورم اجتماعی(  این موضوع  رغم عیی

شار یک گفزارش وضفعیت شفکایات و دعفاوی عییفه      با انت ۲۰۲۰است. انجمن ژنو در ساه  قرارگرفتهو جهانی صنعت بیمه 

ود. در این گزارش با بررسی تعداد شکایات و مبالغ شکایات روند رو به اففزایش مطالبفخ خسفارات    صنعت بیمه را بررسی نم

عییه صنعت بیمه در سطح جهان تشریح شد و اهمیت توجه به موضوع تورم اجتماعی مطرح شد. بفر ایفن اسفاس در ایفن     

 ور گزارش مذلور به معرفی تورم اجتماعی و بررسی ابعاد آن پرداخته شده است.گزارش با مر

عوامل گسترش تورم اجتماعی و راهکارهای پاسخ بفه ریسفک تفورم اجتمفاعی      ترین مهمدر این گزارش همچنین 

مفالی   تفأمین و نحفوۀ    صفالح قفانونی   ماهیت قوانین  نگرش قضات و مراجع ذی دهد میمطالعات نشان بررسی شده است. 

؛ عوامل شیوع تورم اجتماعی در صنعت بیمفه هسفتند   ترین مهم مالی دعاوی از سوی ششص ثالث تأمینخصوص  دعاوی به

بیمه برای مواجهه با ریسفک تفورم    های شرلتاما پس از بررسی عوامل ایجاد و شیوع تورم اجتماعی بهتر است راهکارهای 

های بیمه در دعاوی حقوقی )با افزایش شفافیت  لاهش هزینفه دعفاوی و    سیاست شرلتاصالح  اجتماعی نیز معرفی شود.

هفای   خصوص ریسک تفورم اجتمفاعی(  ارائفخ نفوآوری در طفرح      سازی  ارزیابی و پایش ریسک )به ی مدهها وهیش...(  بهبود 

 تفرین  مهفم ن بفازار  هفای بیمفه بفه ایف     هفای موجفود در شفرلت    ای و استفاده از پتانسیل بازار سرمایه در انتقاه ریسک بیمه

 .اند شدهی قیمداد بیمه در برابر تورم اجتماع صنعتراهکارهای 

تورم اجتماعی و الزامات بررسی تورم اجتماعی در صنعت بیمه لشفور بفر اسفاس     گیری اندازهپس از بررسی مده 

 لشفور  صنعت بیمخ اجتماعی در  وضعیت تورم موردنیاز های دادهآوری جمع  ضروری است با رسد مینتایج گزارش به نظر 

  پفایش وضفعیت ابعفاد مفالی     بیمه و مقام ناظر در صورت صالحدید های شرلت  شود میهمچنین پیشنهاد  ؛شود مششص

در دستور لار خود قرار دهنفد. امیفد اسفت بفا انجفام تمهیفدات ففو          و تورم اجتماعی را  صنعت بیمه حقوقی های پرونده

سفودآوری فعالیفت بیمفه گفری در صفنعت بیمفخ        ارتقا یافته وشکایات و دعاوی قضایی بیمه از حیث  های شرلتشفافیت 

 لشور بهبود یابد.

  



  

5 

 

 تورم اجتماعی: مبانی و مدل

 

 فهرست مطالب

 7 .......................................................................................................................................................................................................................................................مقدمه .1

 8 .......................................................................................................................................................................................................................قیتحق ینظر نهیشیپ .2

 9.......................................................................................................................................................................................یتورم اجتماع  یتعار .۲.۱

 11...................................................................................................................................................................و مطالبه خسارات در سطح جهان یدعاو بیترل .۲.۲

 13..........................................................................................................................................................................روند مطالبه خسارات کی. تفک۲.3

 15 ......................................................................................................................................................................خسارت خبه مطالب یاداعتم یلرونا و ب .۲.4

 16 ..................................................................................................................................................................یکننده تورم اجتماع نییتع یها عناصر و مؤلفه .3

 16 ..................................................................................................................................................................................................................یگذار قانون ختوسع .3.۱

 ۱6............................................................................................................................................................................شبه جرم  ینظر در تعر . اختالف3.۱.۱

 ۱6..............................................................................................................................................................تی. گسترش دامنه شموه مفهوم مسئول3.۱.۲

 ۱7.....................................................................................................................................................................................از لرونا یناش تی. عدم قطع3.۱.3

 17 ...................................................................................................................................................................................انیشال یجسورانه ولال یکردهایرو .3.۲

 ۱7................................................................................................................................................ .......................مولالن هیو توج رانهیگیپ یابی. بازار3.۲.۱

 ۱۸..............................................................................................................................................................ها داده یابیو ارز یفری. جیسات مشاوره ل3.۲.۲

 ۱۸....................................................................................................................................ها شرلت تیدر جهت گسترش مسئول یدعاو یریگی. پ3.۲.3

 ۱۸...................................................................................................................................................یبرگرفته از عیوم رفتار دیجد یدادگاه ری. تداب3.۲.4

 18..............................................................................................................................................................یصالح قانونیمراجع ذ نگرش رییتغ .3.3

 ۱۸............................................................................................................................................................................................ها شرلت هیعی یری. سوگ3.3.۱

 ۱9......................................................................................................................................................................یاجتماع یعدالت ینسبت به ب ی. آگاه3.3.۲

 ۱9..........................................................................................................................................................................عصر اطالعات بر تفکر قضات تأثیر. 3.3.3

 ۱9...................................................................................................................................................................................................... اثر افراد نسل هزاره3.3.4

 19.........................................................................................................................................................ششص ثالث یاز سو یدعو یمال تأمین .3.4

 ۲۱...............................................................................................................................................................................................................بیو معا ای. مزا3.4.۱

 ۲۱....................................................................................................................... ششص ثالث یاز سو یدعاو یمال تأمین ی. عیل گسترش جهان3.4.۲

 22................................................................................................................................................یبه تورم اجتماع مهیب یها واکنش شرکت .4

 ۲۲.....................................................................................................................................................................................................................یمش ی. اصالح خط4.۱

 ۲۲....................................................................................................................................................................................یگر و افشا تیشفاف قی. تشو4.۲

 ۲۲........................................................................................................................................................ ..........................یحقوق یرضروریغ یها نهی. لاهش هز4.3

 ۲3 .......................................................................................................................................................................................یدعو انیدفاع در جر ایپو تیری. مد4.4

 ۲3............................................................................................. .............................................................................یتورم اجتماع سکیو مواجهه با ر یابی. ارز4.5

 ۲4..................................................................................................................................... ...................................بالقوه دیجد یها سکیر ییشناسا .4.5.۱

 ۲4..........................................................................................................................................................................................سکیر یساز بهبود مده .4.5.۲



 
 مدلتورم اجتماعی: مبانی و 

 6 

 

 ۲5 .......................................................................................................................................................................................................مهیب یها در طرح ی. نوآور4.6

 ۲5 ..........................................................................................................................................................................................هیسرما یسک به بازارهایانتقاه ر. 4.7

 25 ........................................................................................................................................و روش برآورد آن یتورم اجتماع یاضیمدل ر .5

 ۲5 ................................................................................................................................................................................................................................مده حی. تصر5.۱

 ۲6........................................................................................................................................................................................بر ترازنامه یمبتن ی. بررس5.۱.۱

 ۲6..................................................................................................................................................................................سکیبر ر یمبتن هیسرما دی. ق5.۱.۲

 ۲7.................................................................................................................................................................................................نامه مهیب یگذارمتی. ق5.۱.3

 ۲۸................................................................................................................................................................یتورم اجتماع سکیر یمجموع تی. ماه5.۱.4

 30...................................................................................................................................................................................و نقد مده تیمحدود. 5.۲

 31 ...................................................................................................................................................................................نهاداتشیو پ جینتا .6

 3۲............................................................................................................................................................................................یآت قاتیتحق یبرا ییشنهادهای. پ6.۱

 3۲................................................................................................................................................................................................................یلاربرد یشنهادهای. پ6.۲

 34 ............................................................................................................................................................................................منابع و مآخذ .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

7 

 

 تورم اجتماعی: مبانی و مدل

 

 مقدمه .1

تفورم  تشریب صنعت بیمه است؛ شبحی به نفام تفورم اجتمفاعی.     در حاههای بیمخ امریکا  یک شبح  اظهارات شرلت طبق

مطفرح   ۱975داران در سفاه   در نامخ وران بافت به سهام بار نیاول ۱اصطالح تورم اجتماعیاجتماعی پدیدۀ جدیدی نیست. 

 هفا  افزایش قیمت حق بیمفه  آن بشش از تورم اجتماعی معادهطبق یکی از تعاری  جدید  . بیمه رایج شددر صنعت شد و 

 .(۲۰۲۰  ۲)او ناشی شده استتر مسئولیت و تعاری  گسترده منصفه ئتیهاز عوامل مشتی  اجتماعی نظیر احکام له  است

ریسفک   افزایش خسارات پرداختی صفنعت بیمفه اسفت.   مفهوم اصیی در تورم اجتماعی  طرح شکایات و دعاوی و درنتیجه 

بیمفه را   هفای  شفرلت  ولار لسبمشتی   های بشش. این ریسک های سنتی بیمه تفاوتی عمده دارد تورم اجتماعی با ریسک

 (.۲۰۲۰)او   دهد می قرار تأثیرتحت  شدت به

صفورت   . بفه شفود  مفی صورت نگاشتی از رخداد به پرداخت در نظفر گرفتفه    شکل خود به نیتر سادهبیمه در  عرضه

امفا تفورم   ؛ مانفد  یمگر پابرجا باقی  نامه تا زمان پرداخت واقعی به بیمه ور بیمهداین نگاشت از زمان ص شود میسنتی فرض 

عییفه   3شفود احکفامی سفنگین    موجفب  دتوان می. تورم اجتماعی لند میاین فرض را با چالش مواجه  پابرجا بودناجتماعی 

بیمفه   هفای  شفرلت خسارات  های هزینهیا تغییر عط  به ماسبق تعری  رخدادها موجب شود   صادر شود بیمه های شرلت

 قرار گیرد. تأثیرتحت  شدت به

محاففل دانشفگاهی و صفنعت     موردتوجفه هرچند تورم اجتماعی عبارت جدیدی نیست تا چند ساه اخیر چنفدان  

  امفا در  نزدیک به صفر بفوده اسفت   ۲۰۱7تورم اجتماعی تا ساه  خنیدرزم برگزارشده یها تعداد لنفرانسبیمه نبوده است. 

اففزایش نقفش   (. ۲۰۲۰مفورد شفده اسفت )او      75 بفر  بالغ ۲۰۱9لنفرانس رسیده و در ساه  ۲9این تعداد به  ۲۰۱۸ساه 

چند دهخ اخیر  تغییرات نرخ بهفره   مالی از سوی ششص ثالث در تأمینی اجتماعی  افزایش تعداد ولال و گسترش ها رسانه

 تورم اجتماعی در سطح جهان باشد. شدت گرفتنسایر دالیل  ازجمیهو قدرت بازار 

در در مطالعفات دانشفگاهی و    نفدرت  به این پدیده  و پیشروی عوامل توسعخ تورم اجتماعی اهمیت موضوع رغم به

انجفام شفده    ای حرففه از نشستین مطالعات  (۲۰۲۰  4گزارش انجمن ژنو )پین. بررسی شده است صنعت بیمه جهانسطح 

تورم اجتماعی  سازی مدهاست له به  ای مقاله( نیز نشستین ۲۰۲۰پیرامون طرح موضوع تورم اجتماعی است و تحقیق او )

همچنفین در حفد اطفالع    . دهنفد  مفی ؛ لذا این دو تحقیق مبنای اصیی طرح موضوع تورم اجتماعی را تشکیل پرداخته است

بفر مبنفای    شفود  میلذا در این تحقیق  تالش  ؛شود میدر ایران یافت  پیرامون تورم اجتماعی ای مطالعه ندرت بهنگارندگان  

مده ریاضفی  سپس   تحییل شود. به لحاظ نظری ابعاد مشتی  آنابتدا ریسک تورم اجتماعی و تحقیقات فو  و سایر منابع 

                                                           
1
 Social inflation 

2
 Oh 

 گیرند.در امریکا معموالً احکام بیش از ده میییون دالر را احکام سنگین در نظر می 3
4
 Pain 
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چگفونگی  بررسفی  توصفی  تفورم اجتمفاعی و      تحقیفق  ایفن  هفدف  .شفود  میگیری و بررسی تورم اجتماعی توصی  اندازه

 اثرگذاری ریسک تورم اجتماعی بر صنعت بیمه و آثار ناشی از آن است.

ضفمن بررسفی تعفاری      . در ایفن بشفش  شفود  مفی پرداخته  یتماعتورم اج ینظر یابتدا  به مباندر ادامه گزارش 

بفا بررسفی رونفدهای حفالم بفر فضفای        ازآن پسی شود. ساز شفافمفهوم این پدیده  شود میمشتی  تورم اجتماعی تالش 

 ی گفزارش بفه معرففی مفده    . بشش بعفد شود میو عالئم گسترش تورم اجتماعی بررسی  حقوقی و اجتماعی جهان  عوامل

مفدیریت ریسفک تفورم     یبفرا بنفدی مطالفب  پیشفنهاداتی     با جمفع   . در بشش پایانیپردازدمی اجتماعیگیری تورم  اندازه

 .شود می ارائه ریسک تورم اجتماعی در صنعت بیمه خنیدرزم یآت قاتیانجام تحقاجتماعی و 

 

 تحقیق نظری پیشینه .۲

بفه  تحقیقی آلادمیک در مورد این پدیفده   توان می ندرت بهو  بررسی تورم اجتماعی یکی از موضوعات نوین تحقیقاتی است

. بر اسفاس  مرتبط دانست هنجارهای اجتماعی در بازارهای مالیبا ادبیات  توان میتورم اجتماعی را   نیباوجودا آورد. دست

  به بررسفی  یتحقیقات. شاخه اوه مرتبط دانستدو شاخخ تحقیقاتی  به توان می تورم اجتماعی را اتیادب( ۲۰۲۰مطالعخ او )

در ایفن حفوزه بفه     اتتحقیق ازآغ( با ۱99۸) ۱  اشالیفر و ویشنیسایینز. الپورتا  پردازدمی قوانین و بازارهای مالی روابط

به رشد بیندمدت )سفیوین   توان می موضوعاتاین  ازجمیهاند. ی نهادی در موضوعات مشتی  پرداختهها طیمحبررسی نقش 

(  ۲۰۰6  4؛ الپورتففا  لففوپز د سففایینز و اشففالیفر ۲۰۰4  3گییففزر  الپورتففا  لففوپز د سففایینز و اشففالیفر ؛ ۱9۸7  ۲و پیکففوس

)آچسفتون و   گذاران هیسرما(  انتظارات ۲۰۰5  6ی )لرنر و شوارگذار هیسرما(  ۲۰۱9  5ی اقتصاد )لم  و اسپالتریپذ رقابت

فرهنگ  بگر    تأثیر  بر تحقیقاتی نیزشاره لرد. شاخخ دوم ( ا۲۰۰9  ۸داران )لیین و زر ( و فعالیت سهام۲۰۱9  7همکاران

)جنایولی  پورتفا و لفوگز د    نقش اعتماد بر سرمایه اجتماعی( و ۲۰۱3  9)سپوالر و والزیانگ رشد و توسعه اقتصادی

 ( متمرلز شده است.۲۰۲۰  ۱۰سیالنز

در نظفر گرفتفه   مفرتبط   نیز بازارهای بیمه هعرض سمت هایاصطکاک ادبیاتبه  را تورم اجتماعی پیرامونتحقیق 

و اففراد جریفان پیفدا     هفا  پفروژه در یک اقتصاد بدون اصطکاک  سرمایه نقدشونده است و به سفمت سفودآورترین    .شود می

                                                           
1
 La Porta, Lopez-de Silanes, Shleifer, and Vishny 

2
 Selvin and Picus 

3
 Glaeser, La Porta, Lopez-de Silanes, and Shleifer 

4
 La Porta ,Lopez-de Silanes, and Shleifer 

5
 Kempf and Spalt 

6
 Lerner and Schoar 

7
 Acheson  et al. 

8
 Klein and Zur 

9
 Spolaore and Wacziarg 

10
Gennaioli, Porta, Lopez-de Silanes,and Shleifer 
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)برانرمیفر و ایسفنباخ و    یابنفد  مفی مالی مالحظات نقدشوندگی و توزیع ثفروت اهمیفت    های اصطکاکاما در حضور ؛ لند می

  ۲لفویجن و یوگفا  تعیین شفود ) ممکن است لمتر از قیمت الچوئری  ها نامه مهیبدر این شرایط قیمت  .(۲۰۱۲  ۱سانیکوف

 و سودآوری فعالیت بیمه گری با چالش مواجه شود. (۲۰۱5

از سفرمایخ فیزیکفی اسفت     آمفده  دست بهولار  و بازده لسب انداز پسمفهوم اصیی اصطکاک مالی  تفاوت بین بازده 

رویکفرد   در .انفد  شفده بررسی تحقیقاتی  لیی در قالب دو رویکرد اصطکاک مالیهای اقتصاد لالن  مدهدر  (.۲۰۱۸  3)هاه

 هفا  شفوک است له  مسئیهتمرلز اصیی در این رویکرد بر این . شود میپرداخته بازارهای اعتباری  یها نقصاناوه به بررسی 

رویکفرد دوم   (.۲۰۱۲داشته باشند )برانرمیفر و ایسفنباخ و سفانیکوف      بیندمدتآثاری  توانند میهرقدر هم له گذار باشند  

بفا خفروا از    توانند میاعتبار گیرندگان  این رویکرد  به دلیل اینکه بر اساس. یافتتوسعه  5و موور 4لایوتالی و موور توسط

هفای   مقفداری سفرمایه بفرای جبفران هزینفه      بایفد لنند  اعتباردهندگان  حذف از پروژهی ارزشمند خود را ها مهارتپروژه  

هفا را   ی اسفت و هزینفخ فعالیفت   مفال افزایش اصطکاک  معادهاین درخواست وثیقه  ؛ اماورشکستگی در اختیار داشته باشند

عنفوان  تفورم اجتمفاعی را بفه     ریسفک ( ۲۰۲۰او )  همگام با مباحث نظری ففو   (.۲۰۱۸  6)دانکن و نوالن دهد میافزایش 

)روی آوردن  نشان داد تغییرات هنجارهای اجتمفاعی  . نتایج این مدهنمودبیمه  های شرلتتابع زیان  وارد اصطکاک نوعی

بفرای مطالعفه    منفد  عالقفه مشاطبفان   دارد.ی قابل توجفه  ریتأثهای بازار بیمه    بر رفتار قیمت و فعالیتبه مطالبخ خسارت(

( و ۲۰۱۲بفه برانرمیفر و ایسفنباخ و سفانیکوف )     تواننفد  مفی مفه  بی های فعالیتبیشتر ادبیات اصطکاک مالی و ارتباط آن با 

 ( مراجعه نمایند.۲۰۱5لویجن و یوگا )

آن بفر سفودآوری    تفأثیر اصفطکاک مفالی و    ایجفاد  یهفا  خاسفتگاه عنوان یکفی از   نظر به اهمیت تورم اجتماعی به

ی بروز و توسعخ پدیفدۀ  ها نهیزم(  به توصی  مفهوم و ۲۰۲۰  7  در ادامه بر اساس گزارش انجمن ژنو )پینبیمه های شرلت

 .شود میتورم اجتماعی پرداخته 

 تعاریف تورم اجتماعی .2.1

)شفورای تحقیقفات    لنفد  یمتعری  مسئولیت  های هزینهرشد ریسک و  به مفهوم  تورم اجتماعی را ۸شورای تحقیقات بیمه

گفران   های خسارت بیمفه  هزینه شوند می موجبعوامیی است له  لییخ در تعری  لیی تورم اجتماعی ناظر بر (.۲۰۲۰بیمه  

ایفن   ازجمیفه . شود می ها هزینه طی  متنوعی از تورم اجتماعی شامل افزایش درنتیجه؛ افزایش یابند بیش از تورم اقتصادی

                                                           
1
 Brunnermeier,. Eisenbach, Sannikov 

2
 Koijen & Yogo 

3
 Hall 

4
 Kiyotaki & Moore 

5
 Moore 

6
 Duncan& Nolan 

7
 Pain 

8
 Insurance Research Council 
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  رجحان ریسفک   فناوری  قوانین  نگرشو بروز تغییرات در  مواد اولیه مرتبط با نشدۀ ینیب شیپ هایبه هزینه توان میموارد 

 اشاره نمود.تحوالت جمعیتی و سیاسی  و

تفورم  »سفنتی   طفور  بفه را  این فزونی قابل توجفه مطالبفخ خسفارت حتفی نسفبت بفه تفورم       لارشناسان الچوئری 

 بفر های پزشکی  از افزایش مبالغ رسیدگی به خسارت و هزینه تواند می العاده فو این تورم  اما؛ گیرند میدر نظر « العاده فو 

ناشفی نشفده باشفد.     ها آناز افزایش تعداد شکایات و طرح دعاوی و احکام ناشی از  الزاماًو  باشد شده ناشیگران  بیمه عهدۀ

 تواننفد  مفی ن )تورم( هایی چنین شاخص؛ شوند میمرسوم تورم اقتصادی لحاظ  های شاخصهای پزشکی  در  هزینه همچنین

را در نظفر   خسفارت  یمفدع پزشکی  تغییر مبالغ درمان و افزایش طوه عمر اففراد   های حوزه فناوری لامل پیشرفت طور به

 لافی نیست. ها آناستفاده از شاخص تورم برای بررسی تغییرات شکایات  طرح دعاوی و بار مالی ناشی از  جهیدرنت؛ بگیرند

؛ زیرا ایفن تغییفرات   گذاری و دعاوی است این پدیده ناظر بر تغییرات حوزه قانوندر تعری  جزئی تورم اجتماعی  

 مفثثرترین  ازجمیفه  .قرار دهند تأثیررا تحت  ها آناز  مطالبخ خسارات درنتیجه مقدار گران و مسئولیت بیمه دامنخ توانند می

  تغییفر تفاسفیر   غرامفت محفور   قفوانین : افزایش اشاره نمود توان میبه این موارد گذاری و رویه قضایی  تغییرات حوزه قانون

و  مفاهیم شفبه جفرم و قصفور   تغییرات   خسارت یمدعصالح قانونی نسبت به محق بودن حقوقی  تغییر نگرش مراجع ذی

های غرامت لارلنان  مسئولیت مفدیران و لارلنفان     گذاری ریسک و قیمت پذیرش. چنین مالحظاتی صدور احکام سنگین

اففزایش  روند شدید برای اشاره به  عموماًتورم اجتماعی  .دهد میقرار  تأثیررا تحت ئولیت لیی و عمومی قصور پزشکی  مس

 (.۲۰۲۰  ۱سیبرتز) رود یمخسارت بیمه گران به لار  بیضرا

 ای شفدت و ضفع    دوره صفورت  مسئولیت و به دامنهتغییرات  باتعری  جزئی  یاتعری  لیی  باتورم اجتماعی چه 

گیری تورم اجتماعی شوند. برای مثفاه  در   شکل موجب توانند میهم اتفاقاتی جزئی و خبرساز  حتی اوقات برخی. گیرد می

هفای متعفددی پیرامفون       بحفث ۲۰۱۰نشت نفت در خییج مکزیفک در سفاه    و ۲واتر هاریزون پی انفجار دلل حفاری دیپ

 ماسفبق  بهمعطوف  و حتی قانون یطیمح ستیزهای اقتصادی و  خسارت حوزهمسئولیت حفار شامل مسئولیت نامحدود در 

دامنفخ  هفای قضفایی و طفرح دعفاوی      رویفه  وقفوانین و مقفررات   تغییفر  های پیشرو   ریسک با تغییرات جهیدرنت ؛مطرح شد

 .لند میو مقدار تورم اجتماعی تغییر پیدا  لند میمسئولیت نیز تغییر 

 

                                                           
1
 Sieberts 

2
 Deep Water Horizon. 



  

11 

 

 تورم اجتماعی: مبانی و مدل

 

 سطح جهان در ترکیب دعاوی و مطالبه خسارات .2.2

است. شمار دعفاوی  و تهدید صنعت بیمه در سطح جهان مشاهده شده ظهور دوبارۀ تورم اجتماعی  بر یمبناخیراً شواهدی 

است. تعفداد دعفاوی سفنشی اورا  بهفادار بفین       رشد چشمگیری داشته ۱خصوص در قالب دعاوی سنشی به های اخیر ساه

میففانگین تعففداد  دو برابففرآمریکففا  بففیش از  متحففدۀهففای فففدراه و ایففالتی ایففاالت  در دادگففاه ۲۰۱9و  ۲۰۱7هففای  سففاه

تعفداد دعفاوی سفنشی     دهد می نشان تری جدیدها ینظرسنجاست.  بوده های سنشی مطروحه پنج ساه قبل آن دادخواهی

مفورد بفه    4/4به ترتیب از  ۲۰۲۰تا ساه  ۲۰۱۱موضوع جدید از ساه  های آمریکایی و دعاوی با مطرح شده توسط شرلت

% در دوره زمفانی  3له نرخ دعاوی در آمریکا در مقایسه با میفانگین رشفد    است یدر حالاند. این  مورد افزایش داشته ۱/۱5

تعفداد   درنتیجفه ؛ (۲۰۲۰درصد رشد داشفته اسفت )پفین      9/۸تنها  ۲۰۱9  در هفتمین ساه پیاپی در ساه ۲۰۱۸-۱997

 در حاه رشد بوده است. شدت بهیسه با سایر دعاوی دعاوی سنشی امریکا در مقا

  در انفد  داشفته را مفالی   احکفام بیشترین  ۲۰۱9تا  ۲۰۰۱های  ای امریکا له بین ساه بیمه های بیست شرلت داده

عنفوان   میییفون دالر  بفه   ۱۰هفای تجفاری بفیش از     ارائه شده است. در این جدوه  احکام بیمه مسئولیت اتومبیل ۱جدوه 

به خود اختصاص داده اسفت. بیشفتر    را مواردبا شصت حکم سنگین  بیشترین  AIGاند. شرلت  تعری  شده احکام سنگین

 هستند. تیمسئولی بیمه ها گروهترین  ها از بزرگ این شرلت

 2019ا ت 2001های  مالی باال بین سال ارزش بای آراشرکت دارای بیشترین  20فهرست  - 1جدول 

 مقدار کل )میلیون دالر( تعداد کل احکام سنگین شرکت

AIG 6۰ ۱5۸6.۸7 

Zurich ۲3 734.۰3 

Chubb ۲۲ 493.77 

Travelers ۱9 3۸۲.4۲ 

Liberty Mutual ۱۸ 5۰۱.3۸ 

Great American Insurance 9 ۱57.۲۱ 

The Hartford 9 3۱۱.۰6 

Berkshire Hathaway Inc. ۸ ۱3۸.۰7 

Old Republic Insurance ۸ ۲9۰.۲۸ 

Nationwide 7 ۱3۸.۰9 

Allianz 6 ۱3۸.47 

                                                           
1
 .گروهی طرح دعوی لنند طور بهدهد له  دعوی له به گروهی از افراد با منافع مشترک این امکان را میدعاوی سنشی:  
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Progressive 6 ۱7۱.7 

W. R. Berkley 6 ۱3۸.۸ 

Arch Capital 5 ۱45.7 

AXA SA 5 ۱99.۱۱ 

Fairfax Financial 4 93.۰۸ 

IAT Insurance 4 49.۰5 

Protective Insurance Corp. 3 ۱94.4۸ 

State Farm 3 5۱.74 

Kemper 3 ۱۰7.74 

 (2020او ) :مآخذ

حکفم   5۰در لنار رشد تعداد دعاوی  ارزش احکام نیز با افزایش همراه بوده اسفت. بفرای نمونفه  میفانگین ارزش     

دالر در سفاه   میییون 3/54به  ۲۰۱4میییون دالر در ساه  7/۲7صدمات جسمی امریکا از  دعاوی شالی در دارایسنگین 

اند رشد بیشتری داشفته اسفت. طبفق       شمار شالیانی له احکام سنگین دریافت لردهباوجوداینیافته است.  افزایش ۲۰۱۸

هفای   نه بفین سفاه  نسفبت بفه میفانگین سفاال     ۲۰۱9میییون دالر در ساه  ۲۰ بیش از   شمار دعاوی۱سرچ گزارش وردیکت

نففر  یک  در دعاوی دارای  میانگین ارزش مالی احکام 3. طبق گزارش آدویسن۲% رشد لرده است3۰۰ نیز ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۱

 (.۱و در دعاوی مربوط به آزار و اذیت جنسی سه برابر شده است )نمودار  دو برابربیش از  تیفات 

 : میانگین ارزش مالی احکام دعاوی آمریکا بر اساس زمان1نمودار 

 .منبع: انجمن ژنو 

                                                           
1
 VerdictSerach. 

2
 https://distinguished.com/blog/2020/07/umbrella-liability-insurance/ 

3
 Advisen. 
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تفوجهی داشفته    رشد قابفل در امریکا خسارات پرداختی صدمات جسمی ناشی از تصادفات خودروهای سنگین نیز 

  ند(. ارزش مالی ایفن احکفام  هست میییون دالر ۱۰هستند )احکامی له بیش از « سنگیناحکام »است و مستعد رسیدن به 

(. ایفن  ۲۰۲۰یافتفه اسفت )او     افزایش ۲۰۱9و  ۲۰۱۸های  به یک میییارد دالر در ساه ۲۰۱۱میییون دالر در ساه  3۰۰از 

بفه همفراه   های بیمه  شرلت تر را برایهای سنگیناعماه هزینهو  باشدشکایت و طرح دعوی  رواابه معنی  تواند می هاآمار

 .داشته باشد

. اسفت  در اقصی نقاط جهان قابل مشاهدهخسارات سنگین  به ها توجهو  ها خسارت افزایش شمار دعاوی  پرداخت

برای مثفاه  در فرانسفه     به موارد قبیی افزوده شده است. جدیدی« عناوین خسارت»اروپایی حتی  لشورهایدر گروهی از 

در اسفترالیا عفالوه بفر دعفاوی      اسفت.  طفرح شفده  مزندگی قربانیان  دراز آزبست و اختاله  ناشیدعاوی خسارت اضطراب 

. دادخواهی سنشی اورا  بهفادار بفا   اند بودهت همراه اخسار مبالغصدمات ششصی  دعاوی سنشی اورا  بهادار نیز با افزایش 

های فدراه استرالیا هستند. لانفادا نیفز شفاهد اففزایش طفرح دعفاوی از سفوی         های دادگاهترین نوع دادخواهی % عمده34

 مطالبه خسارات فرامرزی بوده است. برایگذار  های سرمایه گروه

. امفروزه  شفود  مفی موضفوعی رو بفه گسفترش محسفوب      همدر اروپا داران  لنندگان و سهام دعاوی سنشی مصرف

دعفاوی مفرتبط را ادغفام و از طفرح      لفه  لننفد  میبسیاری از لشورهای اروپایی سازولارهایی برای دادخواهی سنشی ارائه 

اسفت.   قرارگرفتفه  مورداسفتفاده  وففور  بفه چنین سازولارهایی در قالب دادخواهی جمعفی   .لند می جیوگیری ها آنجداگانخ 

انگیزه طرح دعفاوی سفنشی را     طرح دعاوی حقوقی نیابتیمجاز دانستن با  بششنامه اتحادیه اروپا در زمینخ غرامت جمعی

لننفدگان   حامی حقفو  مصفرف   های سازمانچون مهصالحی  های ذی  دوچندان لرده است. این بششنامه همچنین به نهاد

طرح دعوی لنند  ولو اینکفه فقفط موضفوعاتی نظیفر حمایفت از عفدم افشفا          دهید انیزله به نیابت از افراد  دهد میاجازه 

 .۱لننده مطرح شوند مصرف ی و ایمنیسالمت بهاطالعات  تعدی 

 

 خسارات تفکیک روند مطالبه .2.3

آن را  تفوان  نمی   امااستتورم اجتماعی  گیریاندازهمالی خسارات  راهنمای نسبتاً مناسبی برای  وتعداد دعاوی لل اگرچه 

 ها آنبیکه بسیاری از  شوند میاز طریق نظام قضایی فیصیه داده ن الزاماًگران بیمه همخ خسارات شاخصی لامل قیمداد لرد.

تغییفرات ماهیفت   ارزش دعاوی ممکن است فقط بفه دلیفل    . همچنین تغییرات تعداد وشوند میوفصل  خارا از دادگاه حل

تفورم اجتمفاعی نباشفد.     دهنفده  نشفان رخ داده باشفد و   ها و شالیان عییه نوع مسئیه دعوی و وضعیت مدعی ازجمیهدعاوی 

عیت ایفن تففاوت در شفدت خسفارات      با تعداد خسارات همشوانی ندارد. الزاماً احکام ارزش مالیپرواضح است له تغییرات 

همچنفین  تغییفر ترلیفب دعفاوی در      است و در خسارات شدیدتر  شالیان تمایل بیشتری به طرح شکایت و دعوی دارند.

                                                           
1
 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0222_EN.html 
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دادرسفی نیفز بفر     زمان مدتطوه زمان )مانند فزونی دعاوی مسئولیت لاال نسبت به دعاوی قصور پزشکی(  در لنار تفاوت 

 میانگین ارزش احکام صادره مثثر است.

گفران مقفداری از حفق     بیمهبیمه دارد.  های شرلتبر  یتوجه قابلاز عیل  افزایش مطالبه خسارت اثرات  نظر صرف 

مقفداری ذخیفره    نشفده  ینیب شیپو برای جبران خسارات  گیرند میدر نظر  انتظاریخسارت  افزایشپوشش  ها را برای بیمه

هفای   بینفی  از پفیش  بیشفتر و این رشفد   دارندهای سنگین رشد چشمگیری  خسارت در شرایطی لهحاه  .گیرند میدر نظر 

خسفارت   تفأثیر گفران امفواه    طفور لفه بیمفه    ؛ لذا همانشوند میگران دچار مشکل  گذاری باشد  بیمه در هنگام قیمت قبیی

شفکایات   و ارزش مفالی  ت تعداداثرات ناشی از تغییرا باید نیز  بیمه گران مسئولیت گیرند میوهوایی را در نظر  تغییرات آب

 ( را بررسی لرده و مدنظر قرار دهند.تورم اجتماعیخسارات ) و مطالبه

هفا   سفاه  توانفد  مفی تورم اجتماعی له توجه شود  شود میضرورت توجه به تورم اجتماعی هنگامی بیشتر مششص 

 های بیمه مسفئولیت و  بودن طرح مدت یطوالنپایدار باشد و لاهش ذخیره و افزایش قیمت پایدار را به همراه داشته باشد. 

نرخ تورم در  ضرب حاصل  سرانگشتی ای قاعدهعنوان  . بهشود میلندی رسیدگی به مطالبات بزرگ منجر به تشدید این امر 

ارزش  ۀنشفد  ینف یب شیپف  افزایش% 5  مثاه عنوان به؛ نمایدبینی  را پیش تأثیراین  تواند میهای پرداخت حق بیمه  تعداد ساه

 شفود  مفی باعفث   چشمگیری تأثیر% شود. چنین 4۰تقریبی  مقداربه  ها هزینهباعث افزایش  تواند میساه  ۸در طوه  احکام

 تورم اجتماعی قرار گیرد. تأثیرتحت  شدت بهگران  مالی بیمه گریسودآوری و توان

بفا تحفوالت اقتصفادی آمریکفا و      هفا  آنای بیندمفدت آمریکفا و نسفبت     هفای بیمفه   مسئولیت طفرح  خساراترشد 

در بفازۀ  هفای بیمفه آمریکفا     ارائه شده است. مجموع خسارات مسئولیت عمده طرح ۲های تورم اقتصادی در جدوه  شاخص

 است. داشتهتولید ناخالص داخیی اسمی رشد  مشابه باًیتقر ۲۰۱9تا  ۱975زمانی 

 یتورم اقتصاد یها ای و شاخص بیمه یها بر اساس رشته کایآمردر  تیت مسئولاخسار ةمطالب انةی: رشد سال2جدول 

 درصد 9/6 مسئولیت عمومی

 درصد 5 قصور پزشکی

 درصد 6/5 خطر چندگانه

 درصد 9/5 مسئولیت خودروهای سنگین

 درصد 4 غرامت لارلنان

 درصد 3/6 مسئولیت خودروهای ششصی

 درصد 6 تولید ناخالص داخیی اسمی

 درصد 6/3 لننده قیمت مصرف

 درصد 5/5 های پزشکی هزینه
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 درصد ۸/3 های اشتغاه هزینه

 درصد 3/4 میانگین دستمزدها

 .2020 منبع: پین، 

خاصیت بازگشت به میانگین های بیمه مسئولیت  له آیا افزایش خسارات طرح آید می به وجود سثاهدر اینجا این 

خسفارات   تغییفرات  بفرعکس  بیکفه  .لنفد  مفی ن دیف تائایفن حقیقفت را    درمجمفوع هفای سفری زمفانی     یا خیفر. داده  را دارد

. اگرچفه  ایفن نکتفه موضفوع عجیبفی      ندارنفد بازگشت به میانگین خاصیت و  هستندمسئولیت اغیب پایدار نشدۀ  بینی پیش

هفا و ذخفایر را    نامفه  گفران بیمفه   و بیمفه  شوند میتدریج ظاهر  نشده به  بینی دعاوی پیش تأثیرت له سا الزم به توجهنیست  

انباشفت خسفارات ناشفی از تفورم اجتمفاعی پفس از گذشفت مفدت          درنتیجفه ؛ لننفد  میی با خطرات جدید تعدیل لند به

)لفامیو و   قفرار دهفد   تأثیربیمه را تحت  های شرلتپایداری سودآوری  تواند میاین امر  .شود میظاهر  باره یکی توجه قابل

 .(۲۰۱9  ۱برمودز

بایفد تعفدیل    تورم اجتماعی از طریق ارزشیابی پرداخت خسفارات مشفابه   معتقدندبرخی از لارشناسان الچوئری  

زیفرا تغییفرات تعفداد    ؛ ای لمک نماید ممکن است در حذف روند زمینهنیز  تعداد مطالبخ خساراتی تغییر تأثیر. حذف شوند

های تورم اقتصادی  شاخص سخیمقا تواند میاین امر همچنین  تجاری رخ داده باشد. های چرخهدعاوی ممکن است به دلیل 

رجفوع لنیفد بفه    ) سفت ینی دعاوی خسارات در دسترس عموم ییتفصهای لیی و    دادهمتأسفانه باوجوداینرا تسهیل لند. 

بیمفه نیفز نشفان     هفای  شرلتبررسی انجام شده در پژوهشکدۀ بیمه  پژوهشکده قوه قضائیه و . (۲سایر منابع و ۲۰۲۰پین  

 .3آمار و مستندات منسجمی در مورد تعداد و ارزش شکایات و دعاوی عییه بیمه گران وجود ندارد دهد می

 

 اعتمادی به مطالبة خسارت کرونا و بی .2.4

ی نسفبتاً پایفداری را بفه    ها بیآسو  درآمده است برای تششیص توانایی بیمه مسئولیت جدی آزمونی منزلخ بهویروس لرونا 

نشفان   ۲۰۲۰دوم سفاه   ماهفه  سفه در  آمریکفا  بیمفه وارد ساخته است. بررسی لارگزاران گران بیمهآیندۀ مطالبات خسارت 

و بفه  رمطالبه خسارت ویفروس لرونفا    آهنگ رشد دعاوی و اند چندان موفق نبودهخود های بیمه در دعاوی  شرلت دهد می

بفه   ولار های وقفه لسب پوشش خسارت برای مثاه .اند گیری ویروس لرونا موقت و موضعی همه تأثیراتبوده است.  افزایش

تصفویب و تفسفیر قفوانین و قراردادهفا      فرایندله  اما درصورتی؛ اند شده به آن اشاره شده  محدود ها نامه بیمهله در  مواردی

در سفطح   بیمفه  هفای  شفرلت و سفودآوری   یت  ویفروس لرونفا فضفای مسفئول    نیز مدنظر قرار گیفرد ها  پذیرش این ریسک

 .دهد میقرار  تأثیرتحت  شدت بهرا المییی  بین

                                                           
1
 Camino-Mogro & Bermúdez 

2
 https://ar.casact.org/tipping-the-scales-measuring-the-impact-of-social-inflation/ 

 .۱4۰۰پژوهشکده بیمه  تابستان  3



 
 مدلتورم اجتماعی: مبانی و 

 16 

 

بینفی لننفد.    مستمر نوسانات تورم اجتماعی را ارزیابی نمفوده و رونفد آن را پفیش    طور بهگران باید    بیمهپاسخدر 

ای  هفای زمینفه   . البته  شناخت محفرک شودی زمانی شدت و مبالغ خسارات استفاده ها یسرهای  داده باید از بدین منظور 

 اجتماعی نیز باید مدنظر قرار گیرد. های تورم روند تشدیدله 

 

 اجتماعی تورم کننده نییتع یها مؤلفه و عناصر .3

لفه در طفوه زمفان تغییفر      دهفد  مفی اجتماعی  سازمانی و رفتاری رخ   ای از عوامل اقتصادی تورم اجتماعی در اثر مجموعه

روندهای حقوقی  فرهنگ دادخواهی دعاوی و صدور احکفام دادگفاهی سفنگین در ایفن     نظیر . بعضی از این عوامل لنند می

های پیشفروی  ای برای مدیریت ریسک های زمینه رو  نظارت بر محرک . ازاینافزاید میتورم اجتماعی لشورها  برشدتمیان 

 .شوند میتورم اجتماعی توضیح داده  برشدتعوامل مثثر  ترین مهمدر ادامه برخی از . گران ضرورت دارد بیمه

 گذاری توسعة قانون .3.1

است. در حقیقت  قفوانین در طفوه زمفان بفه نففع       مانده یباقنشورده  از اواخر قرن بیستم دستدر امریکا تعری  شبه جرم 

 انجام دادنفد بیمه مسئولیت تضامنی لردن محدودیت  برای اتیلم اقدام ها لم . تعدادی از ایالتاند شده  اصالحها  عییه مدعی

مسفتقیم   مسفتقیم یفا غیفر    طفور  بفه . در لشورهای دیگر نیز قوانین شود هاعییه متناسب محکومیت مدعی ها غرامت مقدارتا 

آمیز جیوگیری شفده و   دعاوی صدمات اششاص  از طرح دعاوی بیهوده یا توهین موردلم در  ای اصالح شده تا دست گونه به

نقفش مهمفی در    ۱شود. برای نمونه  در انگییس  قانون لمک حقوقی  تعیفین مجفازات و لیففر مجفرمین     خسارات محدود

 یمفدع قابفل تعیفق بفه     مفه یحفق ب و  هفا  هزینهخصوص شروط این قانون در زمینخ  لاهش خسارات ناموجه داشته است. به

 .شود میموارد توصی   ترین مهمدر ادامه تعدادی از بازنگری شد.  خسارت

 در تعریف شبه جرم نظر اختالف  .3.1.1

برخی لشورها نظیر امریکا به سوی اصفالح   است. المیل بینقانونی  های نظامتعری  شبه جرم یکی از موارد اختالفی در 

افزایش  اما این اصالح موجب؛ اند لردهی ایالتی و ... حرلت ها دعاوی از طریق دادگاه پیگیری تسهیل وشبه جرم  قانون

 .شود می گران های بیشتر از بیمه خسارت برای دریافتاحکام موجب طرح دعاوی بیشتر  این ناشی ازخسارات 

 مسئولیت مفهومگسترش دامنه شمول   .3.1.2

لم تالنون مشفشص نیسفت.    با رشد احکام غرامت دست  های قضایی و تفاسیر حقوقی دستورالعمل بین تغییراتارتباط 

. مطرح شده استهای قضایی با احکام سنگین  ( بین حوزه-۰٫۲حالت ضریب همبستگی لوچکی ) نیتر نانهیب خوشدر 

                                                           
1
 Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012. 
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تفاسیر قانون بر تفورم اجتمفاعی بفه دلیفل      وقوانین  تأثیروجود تفاسیر مشتی  از قانون و تفاوت در احکام موجب شده 

 ی و ... با ابهام همراه باشد.نگر یجزئاغرا  در آثار تفاسیر  

 ناشی از کروناعدم قطعیت  .3.1.3

BI)ولار  لسب و وقفه  ولار لسب تعطییی الثر دعاوی مرتبط با لرونا حوه خسارت
۱
. دیدگاه لیی این است لفه  است (

 تفأثیرات شفیوع لرونفا     بفاوجوداین  .سرعت رفع شود ولار باید به پوشش بیمه خسارات وقفه لسب در مورداعتمادی  بی

خسارات  تواند میاز عدم فعالیت اقتصادی نیز در بیندمدت  ناشیرلود اقتصادی  و ی خواهد داشتتر یطوالنتر و  عمیق

 یمفدع طیبانه شود. عالوه بر ایفن  اففراد    جعیی و فرصت منجر به رواا مطالبخ خسارات و بیمه مسئولیت را لاهش دهد

را  طفوالنی مفدتی  به امید دریافت خسارت بیشفتر اقفدامات حقفوقی    ممکن است له در مضیقه مالی هستند   یخسارت

هفای   لرونا قائل شفدند و مصفونیت   خنیزم درهایی  ولارها  معافیت منظور حمایت از لسب لنند. برخی لشورها به  دنباه

 .۲اند گرفتهحقوقی بیندمدتی در نظر 

 

 رویکردهای جسورانه وکالی شاکیان .3.2

 . بفه به جد پیگیفر امفور حقفوقی مولالنشفان هسفتند      ها آنولالی شالیان نقش مهمی در لسب حقو  مولالنشان دارند. 

اففزایش تفورم   پتانسیل زیفادی بفرای     بردند میبه لار  له تدابیری و با پردازند میروندهای قضایی  موردتوجیه مولالن در 

در  (.۲۰۲۰)سفیبرتز   عیم و فناوری را در دعاوی خفود دارنفد    لارگیری بهولالی برجسته منابع لافی برای  دارند. اجتماعی

 .شود می مرورتورم اجتماعی  براقدامات مثثر ولال  ترین مهم ادامه برخی از

 بازاریابی پیگیرانه و توجیه موکالن .3.2.1

بفا نظفام دعفاوی     شده تضییع ها آنآن دسته از افرادی له حق  شدهولال و تبییغ خدمات حقوقی موجب  تعدادافزایش 

ایفن اقفدامات    خازجمیف هم به لار گرفته شود.  جدیدی نیز بازاریابیهای  بیشتر آشنا شوند. همچنین  اقدامات و تکنیک

های حفامی بیمفاران خفاص  ارائفه      یا تشکیل گروه رسان اطالعی ها تیسا وباندازی  به موارد زیر اشاره لرد: راه توان می

یفا متعیفق بفه     بفه نظفر دولتفی    ...های اجتماعی و و شبکه ها تیسا وباندازی   مشاوره به صدمات و تصادفات و حتی راه

 های فعاه حقوقی هستند. حمایت مالی شرلت نهاد له در اصل تحت مالکیت یا مردم های سازمان

                                                           
1
 Business Interruption 

2
 https://www.genre.com/knowledge/blog/will-the-covid-19-liability-shields-protect-your-business-from-customer-

lawsuits-en.html  
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 ها جلسات مشاوره کیفری و ارزیابی داده .3.2.2

شفامل   آشفنایی مولالن با روندهای دادرسی و همراهی ولیفل و مولفل لمفک نمفود. ایفن       آشنا لردنشیوع لرونا به 

و از این امر برای پیشبرد اهداف خفود اسفتفاده    های صوری تشصص داشتند گاه مشاوران و ولالیی بود له در حوزه داد

 از شیپف و لش  و افشفاگری  مدیریت خسارات  دعاوی مشابه از منظر نحوه سوابقولال همچنین با ارزیابی . نمودندمی

 تواننفد  مفی ها و تفدابیری   داشتن چنین داده اریدر اختبا  . ولاللنند میی برای پیشبرد هرچه بهتر دعاوی تالش دادرس

 میزم به پرداخت خسارت لنند.بیشتر خاطی را  های بیمه شرلت

 ها پیگیری دعاوی در جهت گسترش مسئولیت شرکت .3.2.3

مجرمانه  اعماهها   جرم با اشاره به شبه لنند می سعیگسترش دامنه شموه دعاوی تالش برای ولالی شالیان عالوه بر 

هفا   را یکسان جیوه دهند. برخی از لارشناسان به افزایش طرح دعاوی در مورد محرمانگی و امنیفت داده  مجرمانه ریغو 

هفای بفا درآمفد     له به دنباه پرونده دانند یمولالیی  از سویاین دعاوی اغیب  و طرح لنند میهای اخیر اشاره  در ساه

 باعث تحریک جامعه برای مطالبخ خسارت شود. تواند میخود  نوبخ به درآمدلالن هستند. این 

 تدابیر دادگاهی جدید برگرفته از علوم رفتاری .3.2.4

ایجاد  ها انسانگیری  نحوۀ تصمیم در موردتری  اعصاب و عیوم رفتاری درک دقیق ها  پیشرفت عیوم تحییل داده در لنار

است. ولالی بفا دلسفوز جامعفه     ساخته متأثردادرسی توسط ولال را  پیشبردنحوۀ طرح دعاوی و  این دانش .لرده است

محفالم را بفه    لننفد  مفی هفای بیمفه  تفالش     دادن شفرلت و سیب آرامش لننده جیفوه  طیب منفعت ومردم  دادن جیوه

 شود. صادر ها آنعییه  لرده و احکام مالی سنگینی قیتشوهای بیمه  شرلت« مجازات»

 

 صالح قانونیتغییر نگرش مراجع ذی .3.3

با سازولار نظام عدالت مدنی )و لیفری(  جامعه نقش مهمی در آشنایی نیز در لنار اقدامات ولال  باورها و رفتارهای قضات

هفا بفا تکامفل سفاختارها و      بر نتیجه دادرسی مثثر باشند. این نگفرش  تواند میصورت صریح و چه  چه به نگرش. اعماه دارد

عامیی برای سنگین شدن احکام قضایی باشد. در ادامه برخی از ایفن   توانند میو  لنند میتدریج تغییر  هنجارهای جامعه به

 .شوند میعوامل مرور 

 ها سوگیری علیه شرکت .3.3.1

ی منففی  هفا  دگاهیف داسفت. یفک از    تغییر لردهو در طوه زمان جدیدی نیست  پدیدۀهای بزرگ  اعتمادی به شرلت بی

بایفد   هفا  شفرلت  .پردازنفد  مفی به اصوه به لسب درآمفد   زدن ضربهبا  ها شرلتهای بیمه این است له این  عییه شرلت
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هفا  اسفتفاده از    های مقابیه با سوگیری عییه شرلت یکی از راه منفی انجام دهند. های دیدگاهاقداماتی برای مقابیه با این 

 ولارها است. لنندگان به لسب های افزایش وفاداری و اعتماد مصرف راه

 عدالتی اجتماعی آگاهی نسبت به بی .3.3.2

های بزرگ با صدور احکام سنگین هم ارتباط نداشته باشد  در ترلیفب بفا عوامفل محیطفی و      اگر سوگیری عییه شرلت

 توانفد  مفی درآمفدها و ثفروت در جامعفه     شود. آگاهی مراجع قضایی از نابرابری واقع مثثر تواند مییر نگرش عمومی تغی

 های بیمه باشد.های بزرگ نظیر شرلت در صدور احکام عییه شرلت ها آنمشوقی برای  منزلخ به

 عصر اطالعات بر تفکر قضات تأثیر .3.3.3

 بفر  توانفد  مفی ایفن اطالعفات    .نظرات متنوع دسترسی دارنفد  اخبار و نقطههای ارتباطی جدید قضات به  به لط  فناوری

 بعضفاً  اخبفار  حجم انبفوه مششص نیست  وجود  ها رسانهاخبار  وسقم صحت . عییرغم اینکهتأثیرگذار باشد قضاتدیدگاه 

همچنفین   باالتری قرار گیرند. تیلواوهای مستند در  یا ساختگی نسبت به گزارش های شفاهی استداله شود میموجب 

لف  انتظفار    و لنفد  مفی تففاوت   ها در مورد احکام سنگین  افراد جامعه را نسبت به احکام سنگین بی رسانه زیاد گزارش

نگری جامعه نسفبت بفه    های اجتماعی نیز موجب تشدید منفی . شبکهبرد میباال را  ها غرامتو  ها دادگاه از احکام جامعه

 .دهد میقرار  تأثیردیدگاه قضات در مورد غرامت مطیوب را تحت  رفته هم یرو. این عوامل شوند میهای بزرگ  شرلت

 اثر افراد نسل هزاره .3.3.4

شگرفی بر نگرش قضات داشفته باشفند. بسفیاری از لارشناسفان اهمیفت زیفادی بفرای         تأثیر تواند می نیز عوامل نسیی

لفه   شفود  مفی  اند  میزان اهمیت آن وقتفی مشفشص   قائل (۲۰۰۰تا  ۱9۸۰های  های نسل هزاره )افراد متولد ساه ارزش

انفد و نسفبت بفه     اند. نسل هزاره در محیطی آرام رشفد یافتفه    بسیاری از قضات و ولالی فعیی اعضای نسل هزاره مبدانی

نتظارات های قبل  ا دارند. این افراد در مقایسه با نسل« ارزشمندی»و « قربانی شدن»های قبل  تعری  متفاوتی از  نسل

بیشفتری بفر شفواهد عیمفی      دیتأل های قبل در مقایسه با نسل ها آن های بزرگ دارند. محورتری از شرلت لننده مصرف

 را متقاعد لرد. ها آن توان میدارند و لمتر بیشتری ی رأاستقاله  این نسل همچنین. دارند

 

 مالی دعوی از سوی شخص ثالث تأمین .3.4

TPLF)ثالث  مالی از سوی ششص تأمینطرح 
۱
مفالی دعفاوی از طریفق     تفأمین های قبیفی   جایگزین بسیار لارآمد طرح (

در ایفن روش  . داشفته باشفد  تفورم اجتمفاعی    بفر عظیمفی   تفأثیرات  توانفد  مفی  ایفن طفرح   .گردش مالی داخیی بوده اسفت 

بفا   یهفا  تدادخواسف  عمفدتاً ( تفک منظفوره  گذاری یا صفندو  دعفوی    سرمایه تأمینصندو   عمدتاًگذاران بیرونی ) سرمایه

                                                           
1
 Third-party Litigation Funding. 
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به مقدار توافق شده و عواید حاصفل از دعفوی بسفتگی     تواند می سوددر این روش  .دهند میزیاد را پوشش  بالقوه خسارات

 های پیگیری دعوی را پوشش دهد. مالی هزینه لننده تأمینله خسارتی دریافت نشود   داشته باشد و درصورتی

بفرای لمفک بفه مفدیران      ۱99۰در اسفترالیا و در اواسفط دهفه     بفار  نینشستصورت نوین   مالی دعاوی به تأمین

و در لشفورهای   اففت یگسفترش   جیتفدر  بفه  مالی دعاوی از سوی ششص ثالفث  تأمینها شکل گرفت. حوزه قضایی  شرلت

لارگیری ایفن طفرح در دعفاوی     به مقدار. شداسترالیا  آمریکای شمالی و انگییس در حوزه دعاوی سنشی مشتی  نیز انجام 

حتفی در  هفای ایفن طفرح     محفدودیت اسفت.   داده شده شینما ۱هایی از اروپا و آفریقای جنوبی در شکل   ی در بششسنش

عنفوان نمونفه  در سفنگاپور و     لشورهایی له دخالت ششص ثالث در دعوی ممنوع است  در حاه برطرف شفدن اسفت. بفه   

مالی دعوی در موارد حکمیت صادر شده است و این احتماه وجود دارد لفه اتفاقفات مشفابهی     تأمینلنگ مجوزهای  هنگ

 رخ دهد.نیز هایی از خاورمیانه  در هند و بشش

 

 مالی دعاوی به دست اشخاص ثالث تأمین: دامنه 1شکل 

 
 .2020منبع: پین، 

ی مالی دعاوی  اطالعفات  ها لننده نیتأمبرخی از  چرالهمالی دعاوی لاری بس مشکل است.  تأمینبازار  گسترۀبرآورد 

مالی دعاوی  تأمین. برآوردها حالی از آن است له حجم لنند میرا اعالم ن ساالنخ خودگذاری  سرمایه و مقداری سرمایه

مالی در حاه شناخته شدن است. طبفق بررسفی اخیفر  حفدود      تأمینمیییارد دالر است. این نوع  ۱3در جهان بیش از 

درصد بود و لاربرد آن  3/5۰ برابر ۲۰۱۸وی داشتند. این آشنایی در ساه امالی دع تأمین% ولال آشنایی بسیاری با 7۰

 .(۲۰۲۰)پین   یافته است % افزایش۱۰5به مقدار  ۲۰۱7به نسبت ساه 
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 مزایا و معایب .3.4.1

جامعفه را قفادر   . ایفن طفرح   شفود  مفی مثبت محسوب  یتحول یطورلی به مالی دعاوی از سوی ششص ثالث تأمینطرح 

هفای   له دعاوی طبق رویه شود میهای دعاوی خود را پوشش دهند؛ درنتیجه این تصور ایجاد بتوانند هزینه تا سازد می

 .شود میقضایی و نه بر اساس توان مالی طرف دعوی رسیدگی 

و صدور احکام لارآمد و منصففانه   دهدمالی از سوی ششص ثالث  ممکن است تعارض منافع بالقوه را افزایش  تأمیناما 

اساس و یا مغرضفانه شفود و    طرح دعاوی بی موجب تحریک سودجویان برای تواند میقرار دهد. این روش  تأثیررا تحت 

. برای مثاه  حتی در شرایطی له شفالی طفی   دگذار تأثیرنحوۀ پرداخت خسارت  و ها بر رویه دادگاه میرمستقیغ طور به

تفری  به دنباه پرداخفت خسفارت سفنگین   ممکن است مالی  لننده نیتأم  رسیده باشدمصالحه بدوی به منافع بسیاری 

خصفوص در دعفاوی    لننده مفالی بفه   تحریک لند. از طرف دیگر وجود تأمین بیشتر مطالبخ خسارت برایباشد و فرد را 

هفا مجبفور بفه     عییفه  ود حتی در شرایطی له میزان خسارت تعیین شده منصفانه نباشد  مدعیباعث ش تواند میسنشی 

 توافق شوند.

تفورم   اففزایش مشفو  طفرح دعفوی و     شیازپف  شیبف خصوص در باب دعاوی سنشی اورا  بهادار   مالی دعاوی به تأمین

نفد  النفون  شفرلت    داد مفی تر تنها برخی از دعاوی را پوشفش   لنندگان مالی پیش تأمین له درحالی. شود میاجتماعی 

منابع مالی الزم برای پیگیفری   نیازا شیپ  ولالیی له یهیوس نیبد .دهند میدعوی را پوشش  انواع خخدمات حقوقی هم

 متمفوه هفای    عییه در مقابل مدعی و دعاوی بیشتری را پیگیری لنند توانند مید النون نتعداد اندلی از دعاوی را داشت

 پیروز شوند.

 مالی دعاوی از سوی شخص ثالث تأمینعلل گسترش جهانی  .3.4.2

به دنیا منتقفل شفود    ها آندانش فنی و تدابیر  شوند میلنندگان مالی با اقدام برای جیب همکاری ولالی موجب  تأمین

وی از امفالی دعف   تفأمین رو   ته استفاده شود. ازاینها و لارفرمایان از ولالی برجس و در طرح دعاوی سنشی عییه شرلت

بفا عینفک    چنانچهاست.  شده سوی ششص ثالث یکی از عوامل لییدی محرک سرایت تورم اجتماعی در بازارهای بیمه

و بفه دنبفاه    لنند میلنندگان مالی دعاوی با نرخ نامششصی  سرمایه گردآوری    تأمینشودنگاه گذار به موضوع  سرمایه

لننفدگان   تفأمین هستند.  مالی تأمینهای نوآورانه نوین برای  مالی دعاوی و طرح تأمینبرای  یهای قضایی جدید حوزه

 اند. ه مالی موجب گسترش هر چه بیشتر مطالبات و طرح دعاوی مشتی  در سطح لشورهای گوناگون شد
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 اجتماعی تورم به بیمه های شرکت واکنش .4

هفای تفورم اجتمفاعی     گران را در معرض تهدید قرار داده است. ازآنجالفه برخفی از محفرک    تورم اجتماعی سود بیشتر بیمه

. عالوه بر ایفن  حتفی اگفر تفورم     شوند میهای قضایی منتقل  های بیمه و حوزه به طرح خود خودبهماهیتی ساختاری دارند  

بفرای   گفران  بیمفه  ازیف موردن ذخیفرۀ و حجم مطالبات ناشی از آن و  ظارمورد انتطعی نبودن زمان ق  داجتماعی دائمی نباش

 ترین مهمدر ادامه برخی از  نکات مهمی هستند له بیمه گران باید مدنظر قرار دهند. ازجمیه پوشش ریسک تورم اجتماعی

 .شوند میاقدامات بیمه گران در پاسخ به تورم اجتماعی بررسی 

 مشی خطی اصالح .4.1

سوی احکام منصفانخ )دارای توجیه مالی منطقی برای  تالش لنند با ایجاد تغییراتی  ساختارهای قانونی را بهگران باید  بیمه

قاضیان باتجربه تشکیل شود له در زمینه دعفاوی   باتشصصی  یهای طرفین( سو  دهند. برای مثاه  باید تالش شود دادگاه

آن روی  تأثیرساختن تغییرات نامطیوب تورم اجتماعی و  برجسته ای پیچیده تبحر داشته باشند. با مسئولیت مالی یا حرفه

 ها بود.مشو  اصالح رویه توان میو دسترسی به بیمه  قیمت

 گری تشویق شفافیت و افشا .4.2

لننده  . اطالعات تأمیندینما یملمک صدور احکام منصفانه به   شفافیتوی از سوی ششص ثالث با افزایش امالی دع تأمین

مفالی   تأمینبین طرفین طرح  هاخالقی در مورد قرارداد منعقد هرگونه تعارض منافع و یا نگرانی تواند میمالی ششص ثالث 

شففاف  گذاری اطالعات را پوشش دهفد.   ششص ثالث را شفاف لند. مقدار افشاگری موردنظر باید هزینه ناشی از به اشتراک

 بسیار ارزشمند باشد. تواند میها نیز  جزئیات روابط میان شالیان و ولال ازجمیه نقش واسطهلردن 

ترتیبفات طفرح    گیری ایالتی امریکا قوانینی در جهت مطیع لردن طرف دیگفر دعفوی از   بسیاری از مراجع تصمیم

داماتی بفرای الفزام شفالیان بفه     اند. در سایر لشورها هم مسئولین اقف  مالی دعوی از سوی ششص ثالث تصویب لرده تأمین

. بششنامه اتحادیه اروپا در باب اقدامات نیفابتی بفرای   اند دادهانجام  مالی دعوی از سوی ششص ثالث تأمینافشای اطالعات 

 تفأمین منبفع  »منظور ایجاد اطمینان از نبود تعارض منافع  مطیع لفردن دادگفاه در مفورد     لنندگان به منافع مصرف تأمین

 وپا را الزامی نموده است.در ار« مالی

 های غیرضروری حقوقی کاهش هزینه .4.3

هفای   ناپفذیر اسفت. ایفن امفر هزینفه      به لزوم اثبات قصور در بسیاری از دعاوی  نقش ولال در مصالحه امری اجتنفاب  باتوجه

 ماًیمسفتق را تقبل لند  حاه یا شرلتی له از آن طیب خسارت شده  ها آنباید  یک ششصآورد له  توجهی را به بار می قابل

. گسفترش  شوند می ها هزینهصورت غیرمستقیم مجبور به پرداخت  داران و مشتریان شرلت به پردازد یا سهام را می ها هزینه
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د. بفدین  نشفو  خسفارت ترغیفب   مطالبفخ به مشارلت در دعفوی و   خسارت انیمدعله  شود میاند باعث طرح دعوی سنشی

و اقفدامات غیرضفروری لاسفته     هفا  هزینفه و از تحمیل  شوند میها دیگر برای دعاوی مشابه متحمل هزینه ن ترتیب  شرلت

 .شود می

 مدیریت پویا دفاع در جریان دعوی .4.4

نیز برآیند  بازهم امکفان بهبفود نتفایج     لنند میایجاد  ها آنبرای  هایی له ولال های بیمه از پس چالش له شرلت درصورتی

در مدیریت دعاوی مفثثر باشفد.    تواند میهای جدید و ارزیابی داده  استفاده گسترده از فناوری. دعاوی مسئولیت وجود دارد

عمیکفرد قضفات  شفالیان  ولفالی شفالیان        دربفارۀ ها و طرح دعاوی  حاوی اطالعات سرشاری  اطالعات مربوط به دادگاه

ی نسفبتاً مناسفب در مفورد    نشف یب تفوان  مفی هفای اجتمفاعی نیفز     هفای شفبکه   ستند و غیره است. با بررسفی داده مدارک م

هفا و   بفه لمفک سفوابق اطالعفات دعفاوی  دادگفاه       گفران   . در لنار این سوابق اطالعات بیمهافتی دستهای بزرگ  مصالحه

بالقوه را شناسایی لرد و بررسفی   برداران لاله توان میهمچنین  .باشد لننده لمک تواند میهای اجتماعی نیز در میان  شبکه

 ها یا ولال به لار گرفته شوند. لرد له در مراجعه به یک قاضی یا دادگاه بهتر است له لدام شرلت

منابع  افتهنی ساختیافته و  های ساخت چنین رویکردی بدون چالش نشواهد بود. از لحاظ عمیی  ترلیب داده قطعاً

مشکالتی را به همراه داشته باشد. در مقایسفه بفا    تواند میهای فناوری اطالعات قدیمی  حاصل از سیستمداخیی و خارجی 

مدت اثرگذار بر دعاوی مسفئولیت بسفیار دشفوار اسفت. عیفت ایفن امفر         بیمه امواه  ارزیابی و ارائخ برآورد عوامل عمدۀ بیند

هایی همچون درخفت   های آتی و استفاده از تکنیک ست پیشرفتامید ا باوجوداین؛ استارزیابی داده دعاوی لم لارگیری  به

 ی در مدیریت دعاوی مثثر واقع شود.لاو متنگیری و  تصمیم

 انجفام دففاع در دادگفاه    در توانفد  مفی نیفز   بیمفه  هفای  شرلتاز طرف ولالی  یشناس روان هایتالتیکاستفاده از 

هفا )نفه واگفذاری مسفئولیت(  قبفوه سفشتی        به پذیرش بششی از مسئولیت توان می ها کیتالتاثربشش باشد. ازجمیه این 

صالح در مورد خسارات منطقی اشاره لفرد. نپفذیرفتن مسفئولیت یفا      مراجع ذی متقاعد لردنهای دعوی و  برخی از جنبه

احتماه صدور احکام سنگین افزایش  درنتیجهشود ولالی شالیان ابتکار عمل را در دست گیرند و باعث  تواند میخسارات 

 یابد.

 ارزیابی و مواجهه با ریسک تورم اجتماعی .4.5

  همفه  نیبااناشی از تورم اجتماعی و تعیین سهم ناشی از این عامل امری دشوار است.  ۱ردگیری و برآورد ریسک مسئولیت

 و شدت تفورم اجتمفاعی   توالی دعاوی پیشرو گری خود را تقویت نموده تا از تشدید وی باید فرایند بیمهطورلی بهگران  بیمه

 لاسته شود.

                                                           
1
 liability exposure 
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 های جدید بالقوه شناسایی ریسک .4.5.1

های نوظهور نیز تا زمفانی لفه    . برخی ریسکاند ناشناختهنیستند و  تصور قابلمتبیور نشوند  له یتا زمانها  برخی ریسک

نیفز دشفوار    ها آن آثاربینی  پیش شود میشواهد داشت. این امر موجب نوجود  ها آن پیرامون چندانیدانش   اندرخ نداده

ساه بعد شفواهد   5۰بینی لرده بود اما تا  عوارض آزبست را پیش ۱9۲۰تحقیقات پزشکی در ساه  عنوان نمونه شود. به

هفای   گفران بایفد تفالش لننفد بفر پایفه اطالعفات فعیفی  داده         اساس  بیمفه  معتبری در جریان دعاوی اثبات نشد. براین

ا از ر هفا  آنای برای دعاوی ایجفاد لننفد لفه     دهنده هشدار های پیش های دیجیتاه سیستم های اجتماعی و شبکه شبکه

ممکفن  تغییرات تورم اجتماعی آگاه لند. استفاده از یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی در شناسایی خطفرات نوظهفور   

احتمفاه تشفشیص صفدمات     بررسفی  بفه های آماری لارگیری ارزیابی مفید واقع شود. بررسی تحقیقات عیمی با بهاست 

هفای   گیفری  گری و تصمیم وجب افزایش تجربه افراد در بیمه. چنین اقداماتی مپردازند میاحتمالی و دعاوی ناشی از آن 

 های نوظهور دارد. متقابل ریسک روابطحیاتی در ارزیابی  یله نقش شود میمدبرانه 

 سازی ریسک بهبود مدل .4.5.2

گری تجربفی   های بیمه   لارشناسان الچوئری باید مدهشود میبهتر  روز روزبهها ها و قدرت تحییل ازآنجاله لیفیت داده

تفری در   هفایی تحییفل جفامع    . اگرچه  چنین مده۱تری طراحی لنند له تحوالت جدید دعاوی را پوشش دهندپیچیده

گویای وقایع آینده باشفند. بیمفه حفواد      توانند میقطعی ن طور به  لنند میارائه  پیشینی شدید ها تورم تغییراتمورد 

بفرای   توانفد  مفی  . این انباشت خسارتته شدن خسارات هستندمدت  بسیار مستعد انباش در مقایسه با بیمه امواه لوتاه

هایشفان    گران برای برآورد مسفئولیت  پنهان بماند و در اثر یک اتفا  یا تغییر قانون ظاهر شود. بیمه ها شرلتها در  ساه

 بالقوه را بررسی لنند. هایریسک این شدت و ارتباط باید موردنیازذخیرۀ و 

 اسفتفاده  ۲نگفر  های مواجهه با ریسک آینفده   مدهاز مسئولیت  آتیبا تحوالت  بیشترآشنایی  برایگران  برخی بیمه

هفای مواجهفه       مدهلنند میعمل یابی تغییرات گذشته  برون خیبر پاگر سنتی له  بینی های پیش  . برخالف مدهلنند می

-طفرح دهنفده دعفاوی از رویکفرد     ی افزایشای و سازولارهای احتمال عوامل ریشه از سازی نگر برای مده با ریسک آینده

هفا و محفرک ریسفک مربوطفه مثفل حفوزه لیفی         نبودن داده دسترس در  . تعداد باالی معیارهالنند میاستفاده  محور

ش را با چالش همفراه لفرده اسفت. در مقابفل  تعفدادی از محققفین رویکردهفای احتمفالی را         رو  این ازدعاوی استفاده 

ارزیفابی   بهترشفدن اتفاقفات و  -ی خسفارت هفا  مجموعفه داده تر شدن  باعث جامع تواند میرویکرد  این. دانند یممناسب 

 های احتمالی حدالثری خسارات شود. سناریو ازگران  بیمه

                                                           
1
 https://www.the-digital-insurer.com/blog/insurtechpraedicat-and-insurtech-making-the-world-a-safer-place/  

2
 Forward-looking Exposure Models. 
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 های بیمه نوآوری در طرح .4.6

برای مواجهفه بفا ریسفک تفورم اجتمفاعی اسفتفاده نماینفد. چنفین          توانند می گران از راهبردهای نوآوری محصوه نیز بیمه

هفا شفوند یفا بفا      نامفه  باعفث جیفوگیری از انباشفت بیمفه     توانند می؛ شوند میهایی عموماً منجر به تغییرات متعددی  نوآوری

هفا را تغییفر    هتنها نحفوۀ رسفیدگی بفه پرونفد     اثربششی ولالت افزایش دهند؛ این امر نه  ای از مدارک مجموعه لردن فراهم

هفای خفاص     های مفرتبط بفا ریسفک   نامهسوی تعری  بیمه دهد. حرلت به تغییر تواند میها را نیز  بیکه نوع پرونده دهد می

هفای   طفرح  توانند میگران  در مدیریت ریسک تورم اجتماعی سهم مهمی داشته باشد. بیمه تواند میتغییر دیگری است له 

لارفرمایفان و    گذاری لنند. برای نمونه  در بیمفه مسفئولیت   ها قیمت ماهیت پویای ریسکبیمه مسئولیتشان را متناسب با 

صورت روزشمار و بر اساس نوسانات قیمت سهام تعیین نمفود. ایفن    نامه را تا اتمام مدت آن به قیمت بیمه توان می لارلنان

 پیشگیری شود. زائدطرح دعاوی  ها تنظیم شوند و از ها متناسب با ریسکنامهقیمت بیمه شود میامر باعث 

 انتقال ریسک به بازارهای سرمایه .4.7

 پذیر است. عالوه بر اورا  قرضه حفواد  عالوه بر مکانیزم سنتی بیمه )اتکایی(  انتقاه ریسک به بازارهای سرمایه نیز امکان

ای و سایر ابزارهای مفالی بیمفه    ابزارهای سرمایخ اقتضایی لنند میها ترلیب  های شرلت و سایدلارها له ریسک زیآم فاجعه

سفازی مواجهفه بفا ریسفک و      ای لمک نمایند. این افق به پیشفرفت مفده   های بیمه به مواجهه ریسک شرلت توانند مینیز 

. نظفر بفه اهمیفت    لنفد  مفی تفر   ها راحت ریسک گذاری ی و قیمتسازیلمگذاران را در  لار سرمایه ودارد خساراتی بستگی 

 .شود میی این پدیده پرداخته ساز مدههای بیمه در ادامه گزارش به در مدیریت ریسک شرلت سازی تورم اجتماعی مده

      

 آن برآورد روش و اجتماعی تورم ریاضی مدل .5

 تصریح مدل .5.1

نسفبت  ( ۲۰۲۰او ) بار نینشست. اند پرداختهبه این موضوع  اندلیسازی تورم اجتماعی موضوعی نوین است و مطالعات  مده

با نقد مفده  اصفالح    ازآن پسو  شود میتوصی   اختصار بهدر ادامه این مده  .است اقدام لرده تورم اجتماعیسازی  به مده

 .شود میمده در صنعت بیمخ لشور پیشنهاد  یریلارگ بهالزم برای 

را در ابتفدای دوره   نامفه بیمه گیری در مورد قیمت ( آن است له شرلت بیمه تصمیم۲۰۲۰فرض اصیی مده او ) 

تفورم اجتمفاعی   برای ی ا دورهیک مده تک  درنتیجه ؛شود میو در پایان دوره مشموه شرایط ذخیره قانونی  دهد میانجام 

 اعمفاه  قابفل  لنفد  مفی صورت دینامیک تغییر  به ها آنتوزیع زیان تابع هایی له  . مده حاصل برای انواع ریسکشود میایجاد 

ریسک تورم اجتمفاعی  معفاده آن بشفش از تغییفر      شود می  فرض همچنین در این مدهدارد.  عمومیت جهت نیازااست و 
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 .دهفد  میمسئولیت رخ  تر گستردهنظیر افزایش آرا  محالم و تعاری   اجتماعیگر است له به دلیل عوامل توزیع زیان بیمه

 اجتماعی در ابتدای دوره بستگی دارد. تورمگر از ریسک  نامه به تشمین بیمه قیمت بیمه لذا در این مده

هفای   . هزینفه رسفاند  یمفروش  به Pنامه را به قیمت  بیمه Q(P)گر تعداد  بیمه شود میدر این مده فرض   النون

 𝐴0. دارایی و ذخیره قانونی در ابتدای دوره به ترتیب با شوند می بازاریابیهای اداری و  هستند و شامل هزینه 𝐶ثابت برابر 

 Sدر دوره مشفابه و ارزش الچفوئری هسفتند.     هفا  دارایفی دهنفدۀ بفازده   نیز به ترتیب نشان Vو  R. شود میمششص  𝐿0و 

ها در نظر گرفته شفده اسفت. همچنفین بفه      نامه نامه است له برای مطالبخ خسارات آتی بیمه ذخیره قانونی هر بیمه گرنشان

Sدلیل تمرلز بر بیمه خسارت و امواه  = V شود می در نظر گرفته. 

یفک متغیفر تصفادفی بفا      و شود مینمایش داده  �̃�با  . این ریسکدر طوه دوره وجود داردریسک تورم اجتماعی 

بهترین تشمین شرلت بیمه از ریسک تورم اجتماعی در نظر گرفت. بعفد از در   توان میرا  𝐹𝑋است.  𝐹𝑋تابع توزیع تجمعی 

مقدار ذخیره  را از شرلت بیمه تغییر یافته    �̃�𝑉به  V  به دلیل آنکه ارزش الچوئری از اجتماعینظر گرفتن ریسک تورم 

S  به�̃�𝑆  شود میاز طریق روابط زیر تعیین  نامه بیمهبا معرفی متغیرهای مده  نحوه قیمت . دهد میتغییر. 

 بررسی مبتنی بر ترازنامه .5.1.1

 صورت زیر خواهد بود: به ۱در پایان دورۀ  بیمهجدید  دارایی شرلت  نامخ مهیبپس از فروش 

(۱) 𝐴1 = 𝑅𝐴0 + 𝑃𝑄 − 𝐶 

𝐿0  مقدار ذخایر برابر ۱دورۀ در شروع  =  𝑆𝑄 و مقفدار   شفود  مفی   ریسک تورم اجتماعی شناسفایی  ۱. در طوه دوره

 :آید می به دستاز طریق معادلخ زیر  دورهذخایر در پایان 

(۲) 𝐿1̃ = 𝑅𝐿0 + �̃�𝐿0 

 :شود میی نسبت به ذخایر قانونی تعری  ها ییداراارزش  مازاد صورت بهنیز  شرلتسرمایه قانونی 

(3) 𝐾1̃ = 𝐴1 − 𝐿1̃ 

 :آید می به دستو حل معادالت فو   رابطخ زیر برای تغییرات سرمایخ قانونی شرلت  بندی جمعبا 

(4) 𝐾1̃ =  𝑅𝐾0 + (𝑃 − �̃�𝑆)𝑄 − 𝐶 

 

 قید سرمایه مبتنی بر ریسک .5.1.2

 :شود میصورت زیر تعری     قید سرمایخ مبتنی بر ریسک بهقانونی سرمایه بودنبا توجه تصادفی 
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(5) Pr(𝐾1̃ > 𝐾
∗) ≥ 𝛼 

𝐾∗ نقطه بحرانی سرمایه قانونی است و  ۀدهند نشانα  است. ایدۀ این تنظیمفات   ۱احتماه مربوطه است له نزدیک به

ای قرار داشته باشفد. بفر اسفاس روابفط      با احتماه بسیار زیاد باالتر از یک مقدار منطقه باید قانونیآن است له سرمایه 

 نوشت: توان میفو  

(6) (𝑃 − 𝑆𝐹𝑋
−1(𝛼))𝑄 ≥ 𝐾∗ + 𝐶 − 𝑅𝐾0 

𝐹𝑋
−1(𝛼)  قانونی برای رسیدن به سطح  ذخایر مقدارحداقلα  با تابع توزیع𝐹(0)  دهد میرا نشان  ۱در پایان دوره  . 

 نامه بیمهگذاری قیمت  .5.1.3

 :شود میصورت زیر تعری   ( به𝛱1شرلت بیمه )ی ا تک دورهبیمه ابتدا سود  قیمتی ابی نهیبهبرای 

(7) 𝛱1̃ = (𝑃 − �̃� )𝑄 −  𝐶 

ارزش شرلت یا ارزش فعیی عواید آتی حدالثر شفود؛ بفا    له لند میی تعیین ا گونه بهرا  P نامهقیمت بیمهبیمه  شرلت

 نوشت: توان میصورت زیر  گر را به مسئیه حدالثرسازی شرلت بیمه  ایدورهتکنرخ تنزیل  عنوان به M درنظرگرفتن

(۸) 𝑚𝑎𝑥 𝐸(𝑀𝛱1̃)  

 :محدودیتبا 

(9) (𝑃 − 𝑆𝐹𝑋
−1(𝛼))𝑄 ≥  𝐾∗ + 𝐶 − 𝑅𝐾0 

𝜆 با تعری  ≥  برای ضرایب الگرانژ خواهیم داشت: 0

(۱۰) 𝜄 =  𝐸(𝑀1𝛱1̃) +  𝜆( (𝑃 − 𝑆𝐹𝑋
−1(𝛼))𝑄 − (𝐾∗ + 𝐶 − 𝑅𝐾0)) 

 

 :آید می به دستصورت زیر  نامه به قیمت بیمه Pضرایب الگرانژ بر اساس  اوهمرتبه  شرطبا استفاده 

(۱۱) 

𝑃 = 𝑉𝐸[𝑀�̃�](1 −
1

𝜖𝐷
)−1

(

 
1 + 𝜆(

𝑆𝐹𝑋
−1(𝛼)

𝑉𝐸[𝑀�̃�]
)

1 + 𝜆

)

            

 :شود میتقاضا است و با استفاده از معادلخ زیر محاسبه  لششمعاده  𝜖𝐷معادلخ فو 

(۱۲) 
𝜖𝐷 = −

𝜕 log 𝑄

𝜕 log 𝑃
 

�̃�اجتماعی ) تورمعدم وجود ریسک  = 𝜆( و برابری 1 =  نامه به مقدار زیر تنزه یابد: قیمت بیمه شود میموجب  0
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(۱3) 
𝑃 = 𝑉(1 −

1

𝜖𝐷
)−1 

ای در یک ضفریب اسفت لفه بفا     هزینه حاشیه ضرب حاصلنامه در معادلخ فو   است قیمت بیمه مششصله  طور همان

 لشش تقاضا رابطخ معکوس دارد.

𝜆در حالتی له  =  :آید می به دستوجود داشته باشد  قیمت از معادلخ زیر  اجتماعیو ریسک تورم  0

 

ای مثثر است له بر اساس بهترین تشمین شرلت از ریسک تورم  عنی هزینه حاشیهم به  𝑉𝐸[𝑀�̃�]صورت شهودی  به

دم راسفت   هفا  آنله با حضفور   هستندیکی از انواع ریسک تورم اجتماعی  سنگینآمده است. احکام  به دست اجتماعی

 .لند میحجم بیشتری خواهد داشت و قیمت نیز به تبع آن افزایش پیدا  �̃�توزیع

𝜆له  حالتیدر  ≥ صفورت زیفر خواهفد     به گیرد میتورم اجتماعی قرار  تأثیرله تحت  قیمتباشد آن بشش از  0

 بود:

(۱4) 
𝑉𝐸[𝑀�̃�] (1 + 𝜆 (

𝑆𝐹𝑋
−1(𝛼)

𝑉𝐸[𝑀1�̃�]
)) =   𝑉𝐸[𝑀�̃�] + 𝜆𝑆𝐹𝑋

−1(𝛼) 

. بشش دوم سمت راست معادلخ فو  نیفز مقفدار ذخیفره قفانونی     دهد میای مثثر بیمه را نشان  حاشیه هزینخبشش اوه 

 .دهد میرا نشان  𝛼الزم برای رسیدن به سطح 

 ریسک تورم اجتماعی جمعیماهیت   .5.۱.4

هفای   ی برای توصی  نحوه والنش شرلتلاربردیک چارچوب تجربی  شود مییک مرحیه پیشبرد مده پیشین موجب 

  اوه در تعفدیل  .شفود  مفی بر مده پیشین اعمفاه   تعدیلآید. در این مرحیه دو  به دستبیمه به ریسک تورم اجتماعی 

ریسفک تفورم    گیری در مورد قیمفت در دورۀ دوم بفه   له تصمیم صورت نیبد؛ شود میای تعری  صورت دو دوره مده به

های مشتیف  در   و شرلت مناطقتفاوت ریسک تورم اجتماعی میان  در تعدیل دوم نیزاجتماعی دوره اوه بستگی دارد. 

. در شفود  میافزوده  ها آن. سایر مفروضات مده مشابه قبل هستند و فقط اندیس شرلت و منطقه به شود مینظر گرفته 

 :دیآ یدرمصورت زیر  این شرایط تابع هدف مسئیه به

(۱4) 𝑚𝑎𝑥  𝐸(𝑀𝛱2̃)  

نیز به جای  ۲در طوه دوره در نظر گرفته شده است و در معادلخ  ها دارایی  بازده ها داراییبه جای لل نیز  ۱در معادلخ 

 انگریف ب 4معادلخ  درنتیجهقانونی محاسبه شده است؛  رهیذخشرلت در طوه دوره بر  های فعالیتلل ذخیره قانونی  اثر 

 صورت زیر تعری  شده است: به سازی بهینه  محدودیت مسئیه رو نیازاتغییرات سرمایخ قانونی قابل تفسیر است. 

(۱4) 
�̂� = 𝑉𝐸[𝑀�̃�](1 −

1

𝜖𝐷
)−1 
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(۱5) (𝑃𝑡,𝑗𝑠 − 𝑆𝐹𝑋𝑡,𝑗𝑠
−1 (𝛼))𝑄𝑡,𝑗,𝑠 ≥ 𝐾

∗ + 𝐶𝑡 − 𝑅𝐾𝑡−1 

 :شود مینیز با استفاده از رابطخ زیر محاسبه  نامه مهیباساس قیمت  براین

(۱6) 

∀𝑗, ∀𝑠:  𝑃𝑡,𝑗,𝑠 = 𝑉𝐸[𝑀𝑋𝑡,𝑗,�̃�](1 −
1

𝜖𝐷
)−1

(

 
 
1 + 𝜆(

𝑆𝐹𝑋𝑡,𝑗,𝑠
−1 (𝛼)

𝑉𝐸[𝑀𝑋𝑡,𝑗,�̃�]
)

1 + 𝜆

)

 
 

 

𝑃𝑡,𝑗,𝑠 نامه شرلت  نشانگر قیمت بیمهj  در منطقهs   دورۀو t  .اسفت𝑋𝑡,𝑗,�̃�       نیفز ریسفک ادراک شفدۀ تفورم اجتمفاعی

توزیفع لگفاریتمی طبیعفی بفا      𝑋𝑡,𝑗,�̃� شفود  میفرض  مده است. برای لاهش پیچیدگی t دورۀو   sدر منطقه  jشرلت 

دارد. با این پارامترها هرچه انحراف معیار بیشتر باشد  ریسفک ادراک شفدۀ تفورم     𝜎𝑡,𝑗,𝑠 معیارو انحراف  صفرمیانگین 

 :با ها از ریسک تورم اجتماعی برابر است تشمین تمام شرلت اوهدوره  نتیجه دراجتماعی نیز بیشتر خواهد بود. در

∀𝑗, ∀𝑠:  𝑋1,𝑗,�̃� = 𝑋1 = 𝑙𝑜𝑔𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(0. 𝜎1)  

قبل  تشمین جدیدی از ریسک تورم اجتمفاعی را شفکل    ۀدور مقادیر واقعیبر اساس  sاز منطقه  j شرلتدر دورۀ دوم 

 قرار گیرد: دیگر مناطقها یا  در شرلت داده رخوقایع  تأثیرممکن است تحت  ها . همچنین یادگیری شرلتدهند می

(۱7) ∀𝑗. ∀𝑠: 
  𝜎2.𝑗.𝑠

= 𝜄1  (∑∑𝑋1.𝑗′.𝑠′

𝑠

𝑠′≠𝑠

𝑗

𝑗′≠𝑗

) + 𝜄2  (∑ 𝑋1.𝑗′.𝑠

𝑗

𝑗′≠𝑗

) + 𝜄3  (∑ 𝑋1.𝑗.𝑠′

𝑠

𝑠′≠𝑠

) + 𝜄4𝑋1.𝑗.𝑠  

ای  شرلتی و ویژه اسفت. ضفرایب    اجزای سمت راست معادلخ فو  به ترتیب نماینده ریسک تورم اجتماعی میی  منطقه

𝜄1  تا𝜄4 نمایفد.  ها به احکفام سفنگین لمفک مفی     به لسب بینش در مورد ماهیت تورم اجتماعی و نحوۀ والنش شرلت

ای بفودن ریسفک تفورم     میفی و منطقفه   بفودن ضفرایب   دار یمعن از صنعت بیانگر احتماه باالی برآمدههای اولیه حدس

ممکفن  نیفز  احکام سنگین در یک منطقه برآورد شرلت از تورم اجتمفاعی در منطقفخ دیگفر     نیباوجودا. استاجتماعی 

   گیرد.قرار  تأثیرتحت است 

ای و میی است )خاصیت  ی از عوامل ویژه  شرلتی  منطقها مجموعهاز  متأثراجتماعی  تورمبه اینکه ریسک  باتوجه

 :شود میزیر تصریح  صورت مده بودن تورم اجتماعی(  مده تورم اجتماعی به جمعی

(۱۸)   ∆𝑃𝑡.𝑗.𝑠 = 
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 𝜄0 + 𝜄1  (∑ ∑𝑋𝑡.𝑗′.𝑠′

𝑠

𝑠′≠𝑠

𝑗

𝑗′≠𝑗

) + 𝜄2  (∑ 𝑋𝑡.𝑗′.𝑠

𝑗

𝑗′≠𝑗

) + 𝜄3  (∑ 𝑋𝑡.𝑗.𝑠′

𝑠

𝑠′≠𝑠

) + 𝜄4𝑋𝑡.𝑗.𝑠

+ Γ′𝑍𝑡 + 𝜖𝑡+1.𝑗.𝑠 

 

تعفداد )یفا    𝑋𝑡.𝑗.𝑠اسفت.   tو در زمفان   sدر منطقفخ   jنشانگر متوسط تغییر قیمت برای شرلت  𝑃𝑡.𝑗.𝑠∆در معادلخ فو 

نیز نشانگر متغیرهای لنتره است له شامل نرخ سود و رشد تولیفد ناخفالص داخیفی     𝑍𝑡مجموع( احکام سنگین است. 

صفورت   و مثبت باشد ولفی ففرض صففر بفه     دار یمعن 𝜄1 شود میدر صنعت گمان زده  موجوداست. بر اساس گفتارهای 

 . شود یمبرابری لییه ضرایب با صفر تعری  

 توانفد  مفی هفا   قیمفت مواجفه باشفیم  ثابفت ففرض لفردن قیمفت        گمشفده هفای   با داده له درصورتیالزم به ذلر است 

خطفی بفا متغیرهفای    مرتبط با شرلت یا صنعت نیز به دلیفل مسفئیخ هفم    یها نیگزیجاباشد. استفاده از  لننده منحرف

مفیفد واقفع شفود.     توانفد  می. در این شرایط استفاده از پنل نامتوازن شود میجدی مواجه  یها چالشبا  احتماالًمستقل 

-ش و جفایگزینی متغیفر وابسفته بفه    رو ازایفن اسفتفاده  ( بهتر است مده ففو  بفا   ۲۰۲۰رو  بر اساس پیشنهاد او ) ازاین

 تشمین زده شود. ۱هنجارشده با میانگین صفر و انحراف معیار 

 محدودیت و نقد مدل .5.2

 گفر تنهفا   فرض شده توزیع زیان بیمه اساس نیبراها لنار گذاشته شده است.  نامه شرایط بیمهسایر در این مده امکان تغییر 

له ممکفن   . درحالیلند مینمود پیدا  نامه بیمهو این تغییرات در قیمت  لند میبر اثر تغییر در ریسک تورم اجتماعی تغییر 

ریسفک تفورم   ها یا شرایط به مفدیریت مواجهفه بفا     سایر محدودیت تغییری استفاده از تغییرات قیمت با جا بهگر  است بیمه

(  تحقیقفات  ۲۰۲۰. عفالوه بفر او )  آیفد  می به وجودرو  بین این مده ریاضی و پدیدۀ مدنظر واگرایی  بپردازد. ازاین اجتماعی

با تغییر سفطح بفازده    تواند می گر ( بیمه۲۰۱۸) ۱ه لویجن و یاگااند. برای نمونه در مد مشابه نیز به این مسئیه توجه داشته

گفر در مفده تفورم اجتمفاعی      بیمفه  لنتفره  قابفل اسفتفاده از متغیرهفای    ؛ لفذا تضمین شده  به مدیریت ریسک اقدام نماید

 پیشنهادی ممکن است در رفع محدودیت مده اثربشش واقع شود.

امکفان اسفتفاده از ابفزار حجفم      فراهم بفودن و  ۱3۸۸ایران تا ساه ها در لشور  نامه نظر به محدودیت قیمت بیمه

 گیرند میرا در بر  ها نامه بیمهاستفاده از متغیرهایی له قیمت و حجم فروش بیمه   های شرلتفروش برای مدیریت ریسک 

صفادره  بیمخ  از حق شود میپیشنهاد   رو ازاینمفید واقع شود؛  مده تورم اجتماعی صنعت بیمه لشور ایرانممکن است در 

( هماهنفگ  ۲۰۱۸. این رویکرد با منطق حالم بر مده پیشنهادی لویجن و یاگا )شوداستفاده  نامه بیمهبه جای قیمت  یا ...

 است.

                                                           
1
 Koijen & Yogo 
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در  نامفه  بیمفه با ساختار اخذ مربوط به قراردادهای بیمه در ایران  همچنین بررسی ساختار اخذ خسارت و شکایت

ابتدا اششاص   در ایران های اتومبیل برای دریافت خسارت بیمه( متفاوت است. 2020ده او  لشور امریکا )مبنای تعری  م

بفه   تواننفد  مفی های بیمه مراجعه نمایند و در صورت عدم توافق در مورد میزان خسفارت   به واحد خسارت شرلت توانند می

شرلت اعتراض نموده و شرلت بیمه موظ  خواهد بود ارزیابی خسارت را بفه ففرد دیگفر واگفذار نمایفد. در صفورت عفدم        

 نامخ نییآ) ها آنو صاحبان حقو   شدگان مهی  بگزاران مهیاز حقو  ب تیحما نامه نییآحصوه توافق در این مرحیه بر اساس 

 تفأمین یکفی از طفرفین همچنفان    رضفایت   له یدرصورتزی شکایت نمایند. به بیمه مرل تواند می( طرفین دعوی 7۱شماره 

ی هفا  شفورا مراجعه نمایند. در این شرایط عموماً ابتفدا بفه    قانونی صالح ذیبه مرجع  توانند می  طرفین در مرحیخ بعد نشود

شفکایات در سفاختار بیمفه    وفصل  . نظر به حلشود می  به دادگاه رجوع عدم صیحو در صورت  شود میحل اختالف مراجعه 

 عنوان متغیر مستقل مفید واقع شود. در مده تورم اجتماعی به متغیر شکایات نیزاحتماه دارد استفاده از  مرلزی

 

 نتایج و پیشنهادات .6

شفد. هرچنفد    بررسفی نوین پژوهشی صنعت بیمه در سطح جهان  یکی از موضوعات عنوان در این گزارش تورم اجتماعی به

 ۱975داران برلشایرهاثاوی در ساه  ی جدید نیست و سابقخ آن به هشدار وران بافت خطاب به سهاما دهیپدتورم اجتماعی 

با مفهوم تورم  برگزارشدههای  لنفرانس تعداد چنانکه اند. به این موضوع توجه نشان داده تازگی به  محافل عیمی گردد میباز

توجه محافل پژوهشی نسبت به این موضوع برانگیشته  ۲۰۱۸نزدیک به صفر بوده است اما از ساه  ۲۰۱7تا ساه اجتماعی 

. بفر اسفاس گفزارش سفوئیس ری     افزوده شفده اسفت   ساه به ساهمرتبط با تورم اجتماعی  یها لنفرانسو تعداد  شده است

 رشفد رو بفه   تفورم رونفدی  حفذف   باحتی  ۲۰۱9منتهی به ( افزایش مطالبخ خسارات و احکام سنگین طی سالیان ۲۰۱9)

 تورم اجتماعی قیمداد لرد. گسترش خعنوان نشان به توان میاین موضوع را  .داشته است

هفا   به افزایش قیمت طرف کیازی احتمالی ها خسارتهای بیمه برای جبران  شرلت شود میتورم اجتماعی موجب 

 شفوند  مفی  موجفب رفتفه   هفم  . این عوامل رویذخایر را افزایش دهند مقادیرو از طرف دیگر بنا به الزامات قانونی  آورند یرو

 قرار گیرد. افزایش مطالبخ خسارت و احکام سفنگین  تأثیرتحت  در صنعت بیمه گری بازده درآمد و بازده فعالیت بیمه مقدار

هفای   است؛ لفذا تفورم اجتمفاعی  سفودآوری فعالیفت      ها های شرلت به معنی افزایش هزینههمچنین  بیمه های شرلتعییه 

 .دهد میقرار  تأثیرتحت  ها نهیهز درآمد و هم از طریق تأثیرگری را هم از طریق  بیمه

و  گیفری  شفکل  سفاز  نفه یزمنظر به اهمیت و نوین بودن موضوع پژوهش در این گفزارش ابتفدا تعفاری  و عوامفل     

 شفوند  مفی  موجفب عفوامیی لفه    لییفخ  عنفوان    لیی تفورم اجتمفاعی بفه   تورم اجتماعی توصی  شد. با ارائه تعری گسترش

تورم اجتماعی در سطح جهان بررسی شد. نظر به ساختار قفانونی   شیوع  افزایش یابدگران  های مطالبخ خسارت بیمه هزینه

را برای رواا تورم اجتمفاعی داشفته و    ها لیپتانسترین  و گسترش فرهنگ شکایت در لشور امریکا  این لشور یکی از بزرگ
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 بررسفی  ایفن لشفور   درتورم اجتماعی مرور وضعیت  ؛ لذااغیب تحقیقات پدیدۀ مورد بررسی در این قیمرو انجام شده است

 شد.

صالح قفانونی و   ماهیت قوانین  نگرش قضات و مراجع ذی عوامل شیوع تورم اجتماعی عوامل ترین مهمدر توصی  

عوامفل توصفی  شفدند.     تفرین  مهفم عنفوان   به مالی دعاوی از سوی ششص ثالث تأمینخصوص  دعاوی بهمالی  تأمیننحوۀ 

هفای   شفد. اصفالح سیاسفت شفرلت     تشریح اجماه بههای بیمه در پاسخ به ریسک تورم اجتماعی  سپس راهکارهای شرلت

سفازی  ارزیفابی و پفایش     ی مفده هفا  وهیشف بیمه در دعاوی حقوقی )با افزایش شفافیت  لاهش هزینه دعاوی و ...(  بهبفود  

ای و استفاده از پتانسیل بازار سفرمایه در انتقفاه    های بیمه خصوص ریسک تورم اجتماعی(  ارائخ نوآوری در طرح ریسک )به

های بیمفه در برابفر تفورم     ابزارها و راهکارهای شرلت ترین مهمعنوان  های بیمه به این بازار به های موجود در شرلت ریسک

 ماعی  مرور شد.اجت

هفای   به اهمیت محاسبه و پایش ریسک تورم اجتماعی و ارتباط آن با سودآوری شفرلت  با توجه نیز در بشش بعد

گیفری تفورم اجتمفاعی توصفی  شفد. سفپس پفس از بررسفی          ی انفدازه هفا  مدهبیمه  نشستین و شاید یکی از معدودترین 

لارگیری مده در ایران ارائه شد. امید است بفا   ی  پیشنهاداتی برای بها های منطقه به تفاوت ها و نقد مده  باتوجه محدودیت

 های الزم  در تحقیقات آتی تصویری مناسب از وضعیت تورم اجتماعی در ایران ارائه شود. آوری داده پایان جمع

 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی .6.1

 :شود میپیشنهاد  تحقیقبر اساس نتایج 

 معرففی شفده در ایفن تحقیفق     وضعیت تورم اجتماعی در ایران بر اساس مده ریاضفی ضروری   های دادهآوری با جمع 

 ؛شودبررسی 

 و  حقفوقی  چندجانبفخ مفالی    به وضعیت تورم در لشور و احتماه خیزش تفورم اجتمفاعی  بفا انجفام مطالعفات      باتوجه

تورم اجتماعی از بعد حقفوقی بررسفی و   ی الزم برای مقابیه با پدیدۀ ها یریشگیپبینی و  متناسب  پیش یشناخت جامعه

 اجرایی شود.

 پیشنهادهای کاربردی .6.2

 :شود میپیشنهاد  گزارشبه نتایج  باتوجه

 و مشاطبفات   در اختیفار پژوهشفگران   ایدورهی هفا  گفزارش های الزم برای بررسی وضعیت این پدیده بفرای ارائفه    داده

 روزرسانی شود.شود و در یک پایگاه داده به یآور جمع صنعت بیمه لشور

  عنوان یکی  تورم اجتماعی را به حقوقی و های پروندهوضعیت ابعاد مالی  در صورت صالحدید  پایش تواند میمقام ناظر

 مدنظر قرار دهد؛ یی نظارتها دستورالعملاز 
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 عیاز حیفث تفورم اجتمفا    خصفوص  بفه   حقوقی  الزامات افشای اطالعات در ایفن حفوزه   با بازنگری الزامات گزارشگری 

 فراهم شود.نیز داران  از طریق نظارت سهام ها شرلتوضعیت  شفافیت زمینخبازنگری و اصالح شود تا 
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