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ت بیمه
یژه نامه صنع

و
 رسانه ها، زمینه ساز 
توسعه بیمه در کشور

 سیدعبدا... حسینی
توس��عه هر پدیده ای درجامع��ه، منوط به 
بسترسازی مناسب فرهنگی برای آن است، صنعت 
بیمه نیز، از این امر مس��تثنی نیست. ضریب نفوذ 
بیمه ای درکش��ور؛2/1 درصد بوده اس��ت و این 
حکای��ت از عدم توس��عه یافتگ��ی صنعت بیمه 
دارد. امروزه در بس��یاری از کش��ورهای توس��عه 
یافته هزینه های مربوط به بیمه درصد مهم و قابل 
توجهی از کل هزینه های افراد و یا سازمان ها را 
تشکیل می دهد. اما در ایران، بیمه درصد پائینی از 
هزینه های افراد را تشکیل می دهد به گونه ای که 
اگر سهم اجباری نظیر بیمه های درمان و شخص 
ثالث را از آن کسر کنیم، هزینه سرانه بیمه در کشور 
بسیار اندک است. بیمه درایران هیچ گاه نتوانسته 
اس��ت رتبه قابل توجه ای در بین کشورهای دنیا 
بدس��ت آورد. واقعیت این است که بیشتر مردم، 
بیمه را فقط در بیمه های درمانی و شخص ثالث 
یا بیمه تامین اجتماعی خالصه می کنند و همچنان 
نقش این مهم در جامعه ناشناخته است. در حالی 
که بیمه یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصادی 
کشور اس��ت و در کشورهایی که تنوع و ریسک 
آن ها زیاد اس��ت، بیمه به عنوان ابزاری مناس��ب 
برای مدیریت ریسک بنگاه ها و فعاالن اقتصادی 
شناخته می شود. یکی از اصلی ترین عوامل عدم 
توسعه صنعت بیمه در کشور،کافی نبودن آگاهی 
مردم، در مورد خدمات بیمه ای اس��ت.  با توجه 
به جایگاه بیمه در توس��عه اقتصادی و اجتماعی 
کشور و خریدن خطر برای آحاد جامعه، بی شک 
مستلزم وجود زیر س��اخت هایی برای گسترش 
در سطح جامعه اس��ت، که در این مسیر جایگاه 
فرهنگ به عن��وان عاملی برای درونی کردن بیمه 
ب��رای افراد جامع��ه مطرح می ش��ود. از آنجا که 
خدمات بیمه عینی نیس��ت، و آشنا سازی مردم با 
این خدمات نیازمند ارائه اطالعات تفصیلی است، 
فعالیت های تبلیغات حرفه ای شرکت های بیمه 
برای گسترش آگاهی مردم کافی به نظر نمی رسد. 
هرچ��ه دس��ت اندرکاران امر بیم��ه در خصوص 
فرهنگ س��ازی و ارتقای سطح فرهنگ تالش و 
سرمایه گذاری کنند، صنعت بیمه بیشتر بارور شده 
و نق��ش خود را در جامع��ه و اقتصاد موثرتر ایفا 
م��ی کند.  فرهنگ بیمه در حقیقت همان تصویر 
خوشایندی اس��ت که از فعالیت  های بیمه  ای در 
ذه��ن بیمه گذاران نقش می  بن��دد و در این میان 
پایبندی ش��رکت  های بیمه به تعهدات در مقابل 
مش��تری و وفاداری به وعده ها، نقش اساسی ایفا 
می کند.عالوه بر شرکت های بیمه، سایر نهادها و 
سازمان های فرهنگی از جمله رسانه های جمعی 
نیز الزم است در این عرصه حضور مؤثر و مداوم 
داشته باشند. باید بپذیریم که منافع بیمه در اصل 
به منافع ملی باز می گردد و داش��تن پوشش های 
بیمه ای به نوعی از سوخت ملی جلوگیری می کند 
و موجب رشد و توسعه همه جانبۀ کشور می شود.
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