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رگوالتوری یا تنظیم گری در یک صنعت، نقش اساسی 
در شکل دهی و بلوغ یک صنعت دارد و در عین حال 
ضامن دوام و تداوم کسب و کار در یک صنعت محسوب 
می شود. بیمه مرکزی از زمان شکل گیری تاکنون با لحاظ 
این دغدغه سعی کرده است تمام تالش خود را در جهت 
حفظ و حراست حقوق شهروندان و ذی نفعان زیست بوم 
بیمه کشور به کار گیرد، رقابت را ترویج و ریسک ها و 
پیامدهای مخاطره آمیز برای اعضای زیست بوم بیمه را 

مدیریت و کنترل کند. 
نگاه  رویکرد،  دو  تنظیم گر،  سازمان های  برای  همواره 
حداقلی و نگاه حداکثری به حوزۀ کنترل و تنظیم گری 
تنظیم گری،  دارد؛ یک سوی جریان  زیست بوم وجود 
و در  بدون محدودیت و کنترل می اندیشد  به فضای 
سوی مقابل، به فضای به شدت کنترل شده و سرشار 
از محدودیت معتقد است. این نگاه سرشار از کنترل و 
محدودیت، ناشی از دغدغه های سازمان تنظیم گر برای 
از  زیست بوم  یک  اعضای  و  شهروندان  ماندن  مصون 

ریسک ها و مخاطرات احتمالی است.
و  تنظیم گری  کنترل،  حوزۀ  به  حداکثری  نگاه  برای 
قانون گذاری می توان به واقعه مشهور »قانون پرچم قرمز« 
تنظیم گری  تاریخی در حوزۀ  داستانی  اشاره کرد که 
است. در حالی که جریان نوآوری در انگلستان در اواخر 
دهة 1800 میالدی با سرعت به پیش می رفت و صنعت 
پارلمان  بود،  خودروسازی در حال تحول و شکوفایی 
انگلستان در سال 1865 قانونی مصوب کرد که به »قانون 
پرچم قرمز« معروف شد و وسایل نقلیه خودران را ملزم 
کرد که سرعت شان نباید بیشتر از 10 مایل بر ساعت در 
جاده های اصلی یا 2 مایل بر ساعت هنگام حرکت در 
شهرها باشد؛ حداقل سه خدمه داشته باشند و یک نفر 
هم حداقل 60 یارد جلوتر از وسیله نقلیه پیاده حرکت 
کند و با یک پرچم قرمز به عابران پیاده و سایر وسایل 
نقلیه شامل درشکه های اسبی، هشدار دهد که خودرو 
در حال آمدن است! بیش از سی سال طول کشید تا 
این قانون در سال 1896 لغو شود و البته تبصره های این 
قانون  تا سال های بعد از این تاریخ، هم باقی ماند و سد راه 

نوآوران بریتانیایی شد. 
امروز »قانون پرچم قرمز« برای ما به مزاح شبیه است؛ 
اما یادمان نرود قانون گذار بریتانیایی با توجه به مخاطرات 

پیش آمده در مورد درشکه های اسبی و ... این قانون را 
مصوب کرد و همین دل نگرانی و نگاه محافظه کارانه اش، 
ایده های  رفتن  بین  از  و  نوآوری  فرایند  کندی  سبب 
بسیاری در زمان خود شد و شاید سال ها بعد، آیندگان 
هم مثال های متعددی از قوانین امروز ما برای شان شکل 
»قانون پرچم قرمز« باشد؛ بنابراین در قدم اول، الزم است 
قانون گذار برای فهم و درک فناوری های نوظهور و جریان 
تحول دیجیتال، از دانش، تجربه و نگاه محافظه کارانة 
خود در صنعت فاصله بگیرد و اجازه دهد در یک فضای 
کنترل شده، ریشه های ایده های جدید جوانه بزند؛ این 
نگرش سبب می شود زیست بوم نوآوری در یک صنعت 

شکل بگیرد و طی مسیِر رشد خود به بلوغ الزم برسد. 
مواجهه  در  که  تنظیم گری  سازمان های  تجربة  اگر 
سری  یک  شود،  بررسی  بودند،  موفق  نوآوری  با 
درس آموخته ها و نتایج حاصل می شود که می تواند مورد 

بهره برداری سازمان های تنظیم گر دیگر قرار بگیرد.
نخستین درس آموخته، پذیرش تغییر فرایند قانون گذاری 
امری  از  نوظهور،  فناوری های  و  نوآوری  جریان  برای 
و  قوانین  تغییر سبک  و  حداقلی  امری  به  حداکثری 
سیاست ها از مدل قوانین متمرکز بر فرم و شکل یک 
جریان نوآور، به مدل متمرکز بر نتایج، عملکرد  و شناخت 
و پوشش ریسک ها مترتب است. به جای آنکه قانون گذار 
و تنظیم گر به فرم و شکل یک نوآوری و وضعیت های 
قابل وقوع در آینده و تمامی پیچ و خم های یک جریان 
نوآور بیندیشد، فقط به نتایج نهایی، زیرساخت شناخت 
مسئولیت پذیری  و  ریسک  پوشش  طراحی  و  ریسک 
خودشان،  سهم  میزان  به  ریسک ها  در  درگیر  عوامل 
بیندیشد و خود را در یک فضای سرشار از تغییر و عدم 
این شناخت مدیر ریسک در هر  ثبات درگیر نسازد. 
جریان نوآور، سبب می شود نوآوران مختلف با پذیرش 
ریسک های مختلف، به جای دور زدن سازمان تنظیم گر 
یا متوقف کردن جریان نوآوری، به طراحی راهکارهای 
پوشش ریسک روی بیاورند و جلوۀ متفاوتی را از نوآوری 

و پذیرش مسئولیت ریسک، به زیست بوم عرضه کنند.
دومین درس آموخته، نگاه انطباقی به قوانین است. فرایند 
قانون گذاری با دورۀ عمر طوالنی باید جای خود را به 
فرایند قابل به روزرسانی و پاسخگو بودن تغییر دهد و 
سازمان تنظیم گر باید به پذیرش امر تغییر در فرایندها و 

قوانین خود واقف شود و با ایجاد زیرساخت پاسخگویی و 
به روز کردن قوانین و مقررات، این پذیرش را به زیست بوم 

نمایان کند.
سومین درس آموخته این است که تنظیم گر نیاز است 
با تقویت زیرساخت تحقیق و توسعه و رصد بازار خود، 
همراه با حرکت سریع جریان نوآوری شود و از ذی نفعان 
زیست بوم بازخورد بگیرد و با بررسی بازخوردهای حاصله، 
موانع قانونی را رفع کند و با برافراشتن پرچم های سفید 
به جای پرچم های قرمز، راه دستیابی به مدل های کسب 
و کار جدید و نوآور را همراه کند. رویکردهای انطباقی 
مذکور، در تدوین قوانین و مقررات، به آزمون و خطا 
اعتقاد دارند و بر روی طراحی گروهی قوانین و مقررات 
بازخورد  اخذ  فرایندهای  دارند؛  تأکید  استانداردها  و 
طراحی می کنند و با بهره گیری از سازمان های صنفی، 
قانون گذاری  سندباکس های  تخصصی،  کارگروه های 
زیست بوم  یک  جمع سپاری،  سیاست گذاری  فرایند  و 
یک  نقطه عطف  این  و  می کنند  خودتنظیم گر خلق 

زیست بوم در مسیر رشد و تحول به شمار می آید.
چهارمین درس آموخته، حرکت از سبک قانون گذاری بر 
اساس تجربه و شهود به رویکردی داده محور و منشعب از 
نتایج حاصله است. نگاه داده محور تجلی تمام عیار مفاهیم 
 )evidence( قدیمی راهبری زیست بوم بر اساس شواهد
به جای شهود )intuition( هستند. کارل اندرسن در 
کتاب خود »ایجاد سازمان داده محور«، تعریف جالبی ارائه 
می دهد: »داده محور بودن یعنی ایجاد ابزارها، توانمندی ها 
و مهم تر از همه فرهنگی است که بر اساس داده اقدام 
می کند«. با این تعریف کوتاه و ساده می توان فهمید که 

چه مسیری برای داده محور شدن باید طی شود.
پنجمین درس آموخته، تغییر افق نگاه تنظیم گر از زاویه 
محدود به چند کسب و کار برجسته صنعت به نگاه 
ملی و مشارکت و تطابق با نظام بین المللی است که 
سبب گستردگی و توسعة کسب و کار تمامی ذی نفعان 

زیست بوم می شود.
و در آخر با یادآوری مجدد »قانون پرچم قرمز«، پیشنهاد 
می شود این بار سازمان تنظیم گر صنعت بیمه، پیش قدم 
باال بردن پرچم های سفید به جریان نوآوری در صنعت 
بیمه شود و با لحاظ پنج درس آموختة مذکور، زمینه ساز 

رشد و تحول در صنعت بیمه کشور شود.

پرچم قرمز 
یا پرچم سفید؟ 

تحلیل
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مشاور ارشد توسعه کسب و کار 
فینتک و اینشورتک




