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چکیده
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مقدمه

امرویهبخشقابلتوجهیایاقتصادک ورهامربومبهعرضهخدماتروناروندریمینرههرای
مختلفاست.بخشخدماتبهعنوانیكیایبزرگترینبخرشهرایاقتصرادیایررانسرهمقابرل
توجهیدرتولیدناخالصملیدارد.صنعتبیمهنیزبهعنوانپ توانهمالیوروانرییكریایاجرزای
مهموت كیلدهندهبخشخدماتاست.بااینکهنزدیكبهیكقرنایرغایفعالیتهرایبیمره-
ایدرایرانمی رذرداماهنویاینصنعتنتوانسرتهجایگراهواقعریخرودرادربریناق رارمختلرف
جامعهپیداکندون رش مروردانتظرارشرادرنظراقاقتصرادیک رورایفرانمایرد  Izadi & Izadi,

 .)2012
یهررذاریهرارا
صنعتبیمهبهعنوانیكتضمینکنندهاساسی،وظیفهاطمینانبخ یدنبهسرما 
بهعهدهدارد.اهدافکالندولتبرایکاهشنیایبهوارداتکاالهایمصرفیوصرنعتیاییرك
سووافزایشتوانصا دراتغیرنفتیایدیگرسو،نیایمنردایرناسرتکرهتمراقدسرتانردرکاران
بخشهایتولیدیوخدماتیدرمحیییامرنبرهفعالیرتهرایاقتصرادیم ر ولشردهودرم ابرل
یسكهای ادمالیپ توانههایخوبیداشتهباشند  .)Izadi et al., 2012

ر
ن شورسالتاصلیصنعتبیمه،کاهشعدقاطمیناناست.اینکارکردصنعتبیمهبرایهر
رروهاجتماعیو تیاقتصادملیبهصورتخاصینمودپیداکردهکرهایرنجملرهمریتروانبره
امنیررتش ر لی،تررداوقدررمرردرترری،افررزایشسرریحرفرراهینرردری ،ف ر ثررروتملرری،توسررعه
سرمایهرذاریهاوایجاداعتااراشارهنمود.اییكسوامنیتوجارانخسارتسابافرزایشرشرد
اقتصادیمیشودوایدیگرسومؤسساتبیمهایایمحلخالص ریبیمرههرایدریرافتیاقرداقبره
سرمایهرذاریمیکنند؛لذاچنینصنعتیایهمانابتداقادربهانجراقسررمایهررذاریایمحرل ری
بیمهدریافتیبودهوموجربافرزایشرشردسررمایه،تولیردملریدرنهایرترشرداقتصرادیخواهرد
شد  .)Dahmardeh & Izadi, 2011
بهعنواننمونه،بیمهعمرسیحپسانردایهایشخصریرادرم ایسرهبرا رالتیکرهپرسانردای
اختیاریاستافزایشدادهوبهواسیهسرمایهرذاریاین یبیمههایپرداختشدهوانت رالایرن
پساندایهاکهبهوسریلهشررکتهرایبیمرهجمرعروریمریشروند،توسرعهبایارهرایسررمایهایو
سرمایهرذاریانجاقشدهومنجربهتوسعهاقتصادیمیررردد.بنرابراینبرا توجره بره صرنعت بیمره
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ک ورو افزایش تعداد بیمههای خصوصیدر ایرن عرصره ،بررسری موانرع و م ركالت و شرناخت
توییع اطالعات بایاردولتیوخصوصیصنعتبیمه و مسائل مربوم به رن ضرروری بره نظررمری-
رسد.

اثرات توسعه صنعت بیمه در اقتصاد
افزایش ثبات مالی

بیمهباپرداختخسارتبهرنهاییکهضرروییاندیدهاندبهاسرتحكاقوثاراتمرالیافرراد،
خانوارهاوسایمانهاکمكمیکند.شرکتهاییکهباخسارتهایبزرریمواجرهمریشروندکره
رنهارابیمهنكردهباشندممكناستاینخسارتمنجربهورشكستگیوتعییلریایرنشررکتهرا
هااریشخودراایدستمیدهندبلكهضررهایناشری

رردد.درچنینمواردی،نهتنهااینشرکت

ایورشكستگیمیتواندمنجربهبیكاریکارررانوکارفرمایان،ایدسترفتنفرصرتخریرداری
م تریانایرنشرکتهاو ذفدررمدمالیاتیدولتدراقتصادشود.بنابراینثاراتفرراهمشرده
توسطشرکتهایبیمهای صنعتبیمه)،افرادوشرکتهارادرخلریثرروتبراایرنتضرمینکره
مایتمیکند.

سرمایهرنهادرم ابلخیراتبیمهشدهاست،

جانشین و تکمیل کنندهای برای برنامههای تأمین اجتماعی دولت

بیمه،بهویژهبیمهعمرمیتواندجایگزینیبرایبرنامرههرایترأمیناجتمراعیباشرد.بنرابراینبرا
بیمههایعمرانفرادیف اربرسیستمهایتأمیناجتماعیکاهشیافتهوایطرفیاینبیمههابهافراد
اجایهمیدهندتابرنامههایامنیتیخرودرابراترجیحراتخرودتنظریمنماینرد.بنرابراینهزینرههرای
انفرادیباالتردربیمههایعمرباکاهشهزینرههرایدولرتدریمینرهبرنامرههرایبیمرههرایترأمین

اجتماعیدرارتاامخواهند.نكتهدیگرایناستکهباتوجهبهچالشهایمالیروبرهرشردیکره
سیستمبیمههایتأمیناجتماعیک ورهابارنمواجهاند،ن شجان ینیوتكمیلریصرنعتبیمرهبره

جایبیمههایتأمیناجتماعیبسیاربااریشخواهدبود .)Kazerouni, 2003
تسهیل تجارت و معامالت

تولیداتوخدماتتنهاهنگامیکه بیمهمناسربموجرودباشرد،تولیردوعرضرهخواهنردشرد.
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بهعاارتدیگرپوششبیمهایشرطیبرایواردشدندرچنینفعالیتهراییاسرت.سررمایهررذاران
سرمایهخودرایمانیبهپروژههایباریسركبراالاختصرايمریدهنردکرهسررمایهرنهراایبیمره
مناسایبرخوردارباشدوبنابراینمعامالتوتجارترارسترشمیدهند.درنتیجهمیتروانرفرت
بیمهفعالیتوتجارتجهانیراپایهررذاریمریکنردوبردونبیمره،تجرارتومعرامالتکراهش
خواهندیافت .)Izadi & Mohammadnia, 2011
تجهیز پساندازها

صنعتبیمهبرهچنردطریری،کراراییسیسرتممرالیراافرزایشمریدهرد.اولاینكرهبیمرهررران
هزینههایمربومبهرردروریپساندایکنندرانوواقدهندرانراکاهشمیدهند.بدینصورت
که،هزاراننفربهطورنسای یبیمهمیپردایندوسپسبیمهررانپرولرابرهعنروانواقدراختیرار
مؤسساتوشرکتهایسرمایهرذارقرارخواهندداد.بیمرهرررانمریتواننرداطالعراتالیقبررای
سرمایهرذاریسالموباکاراییبی تررابهدستروردهودرنتیجهمنافع اصلایسررمایهررذاری
درسالهرای

بیمهنامه
درپروژههایبابایدهیباالراایطرییکاهشدر یبیمهوصولیدرصدور 
رتیبهطورغیرمست یمدراختیاربیمهرذارانقراردهند.دوقاینكهبیمهررانبادریافت یبیمرهای
رذاریهااختصراي

ابهواقهایبلندمدتودیگرسرمایه

بیمهرذاران،قادرخواهندبودوجوهن در
دهندوبهعاارتیبیمهررانن ردینگیایجرادمریکننردوعردقن ردینگیراایطریریپرداخرتواق
کاهشمیدهند.سوقاینكهبیمهررانصرفههایاقتصادیدرسرمایهرذاریهاراایجرادمریکننرد.
ییرابی ترپروژههایسرمایهرذاریبزرگنیایمالیباالییدارنردکرهبیمرهرررانقادرنردبراجمرع
روری یبیمهبیمهرذاران،نیایهایمالیچنینپروژههاییراتأمینکننرد.درنتیجرهبیمرهرررانبرا
رسترشپروژههایسرمایهرذاریوبات وییکاراییاقتصادیبهاقتصرادملریکمركمرینماینرد.
چهارقاینكهبیمهمدیریتریسكراتسهیلمیکند.واسیههاوسیستمهایمالی،ریسكراقیمرت
کاهشمیدهند .)Mohammadkhan, 1996

رذاری،انت ال،جمعروریو
کاهش خسارت

شرکتهایبیمهایبرایکمركبرهبیمرهشردرانجهرتکراهشوجلروریریایخسرارتای
انگیزههایاقتصادیبهرهمیریرند.عالوهبرایندانشدقییهرشررکتبیمرهدرمرورد رواد و
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فعالیتهایییانروربهاواینامكانرامی دهدکرهدریمینرهکنتررلوارییرابیخسرارتبراسرایر
شرکتهایبیمهایرقابتکند.ایرنجاکهکاهشخسارتهاباعر افرزایشسرودمروردانتظرار
میشود،وجودفعالیتهایمربرومبراکنتررلوپی رگیریایخسرارتبرهیركنیرایاساسریبررای
شرکتهایبیمهتادیلشدهاست.اینعملكردبیمهمیتواندایطرییبهرهوریکلعوامرلتولیرد،
برنرخرشداقتصادیمؤثرباشد .)Ehsani, 2004
تخصیص کارآمد سرمایه

هاوپروژههارابرایارییابیقیمتفرروشبیمرهوهمننرین

بیمهرراناطالعاتاساسیشرکت
کنند.پساندایکننردرانوسررمایهررذاران


رذارانجمعروریمی
بهعنوانمت اضیانواقوسرمایه
انفرادیممكناستوقت،منابع،تواناییبهعهدهررفتن،جمعروریوپرردایشایرناطالعراترا

نداشتهباشند.بنابراینبیمهرراندراینیمینرهمزیرتداشرتهودرتخصریصسررمایهمرالیوکنتررل
پروژههراومردیران
ها ،
شرکت 

ریسكبیمهبهترعملمینمایند.بیمهررانسالمترینوکاررمدترین
هابیمهوسرمایهمالیتهیهمیکنند .)Izadpanah, 2006

راانتخا کردهوبرایرن
نقش و آثار اقتصادی ،اجتماعی بیمه و تأثیر آن بر خدمات

صنعتبیمهباایجادامنیتخاطروررامشرو ی،نگرانیناشیای واد نارهانیوپیشبینی
ن دهراایاذهانعمومیجامعهکمکردهوایاینطرییبهروانشدنچرخهاییندریوفعالیت-
هایاقتصادیجامعهومردقکمكمینماید.صنعتبیمهباپرداختخسراراتناشریایخیرهرای
تحتپوشش،امكانتداوقتولیدواستمرارفعالیتویندریافرادجامعهرافراهممیکنرد.درایرن
التیمینهم ارکتبیمرهررذاراندرپرداخرتخسرارتهرابرهوجرودمریریردوبنرابراینایبرار
مسئولیتدولتبرای مایتوتأمینییاندیدرانکاستهخواهدشد.
پیشینه تحقیق

  Headen & Lee (1974درم الررهایبررهبررسرریتوسررعهبخررشبیمررههنررددردورهایکرره
محدودیتهایقانونی اکمبودهاست،میپردایند.رنهابیانمیکنندکرهدرمر لرهاول،بردلیل
اینكهکنترلبخشبیمهشاهقارههندتحتانحصارایالتبودهاست،رقابتیوجرودنداشرتهوموانرع
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قیمت،دسترسیبهخدماتبیمهرابرایخانوارهاغیرممكنساختهاست.بنرابرایناقرداماتیشرامل
ذفانحصاربیمه،ت ویترقابتوایجادچارچو قانونیبراینظارتمالی،میتوانردبرهبهارود
رفاهجامعهکمكنماید .
)Fischer (1973درم الهایبهبررسیچارچو قانونیرابیهافزایشپسانردایهاوبهاروددر
داراییهاورشداقتصادیپرداخته است.نتایجم اله راکیایرناسرتکره )1خردمات

تخصیص
مالیقابلدسترسبرایخانوارهاتخصیصداراییراافزایشمیدهد؛)2افزایشرقابرتدربخرش
بیمه،کاراییراتسهیلوافزایشخواهدداد .
) Campbell (1980درم الهایبرایشناساییکارکردهایبیمهاموالبی ترشاخصهایمرالی
جدیدرابرایشرکتهایبیمه بررسیمینماید.دراینراستابرااسرتفادهایتجربرهناشریایبرنامره

هایاخیردراینبخش،مدلخرودراتوسرعهمریدهرد.درایرن

ارییابیبخشمالیومرورشكست
مدلن شبیمههابعنوانهموارکنندهریسك،تخصیصداراییوتواناییبیمهررراندرت ییرررفترار
م تریانوکمكبهرشداقتصادیدرنظرررفتهمیشود.نتایجم اله اکیایاناستکرهالرف)
م رراتیداییوریادساییمالیفعالیتبانكیوغیربانكیراامكانپذیرمیسراید) ،نوسرانات
شدیداقتصادکالندرمحصولوقیمتکاهشمییابد،ج)ارتاامنزدیركبرینبانركهراوبیمره-
ررانمیتواندشكستهایا تمالیناشیایسرمایهرزاریوعواقربمربرومبرهرنرادراقتصراد
کاهشدهد .
میالعات انجاق شده در صنایع مختلف و در ییههای مختلف علمی اعم ای اقتصاد ،مدیریت و
 ،..ن ان دهندهعدقتیابی شدت و قدر میلی بزرری یا معنی داری رابیه بین سهم بایار و تنرو  و
عملكرد بوده است.ضمن اینكه جهترابیه نیز مورد تردید و سرؤال برر انگیرز برودChu (2011).

درمیالعهای ،برای یافتن پاسخ این سؤال که ریا افزایش سهم بایار،بهترین استراتژی بررای بی رینه
کردن سود روری ،برا اسرتفاده ای مردل رررسریون رسرتانهای پانرل توسرعه یافتره  ،1اثرر رسرتانهای
مضاعف بین سهم بایار و سود روری را تأیید کرد.
پژوه ی دیگرتوسط)Genchev (2011در صنعت بانكداری برا هردف تح یری در خصروي
تأثیر عوامل مختلف ای قایل سهم بایار و درجهتمرکرز  2برر سرود روری بانركهرا در بل ارسرتان،
انجاق شد.تجریه و تحلیل ماتنی بر دادههای پانل متواین  22بانك دربایه یمانی  2011-2006بود.
بانكها یعنری

مرسوقترین شاخص اندایهریریسودروری

برای اندایه ریری سود روری بانك ای
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بایده

وق صا اان سهاق  ،3استفاده شد.نتایج تجربی ن انگر عدق وجود رابیه بین درجه تمرکز

یافتههای تح یی ،سود روری را متأثر ای صرفاًعوامل مررتاط برا تصرمیم
وسودروری بود.همننین 
ریری و نه ت ییر درعوامل اقتصاد کالن محیط کسب و کار صرنعت بانكرداری مریدانرد و نهایتراً
نتایج تح یی رابیه بین سهم بایار و سودروری مثات و به لحاظ رماری معنی دار ارییابی کرد.
میالعهای با عنوان تاثیرات سهم بایار و تنرو  برر عملكررد

)Pervan & Kramaric (2012در
بیمههای غیر یندری برای ریمون اثر سهم بایارعملكرد صنعت بیمه غیر یندری کرواسیدر بایه

یمانی بر ،2009-1999یك مدل تجربی طرا ی شد کره مت یرهرایی وابسرتهای چرون سرود روری
شرکت در سالهای قال ،سهم بایار ،تنو و مت یرهای کنترلی مانند مالكیت ،تمرکزصنعتی ،تولیرد
ناخالص سرانه و تورق را در خود داشت.بااستفاده ای روش ارییابی ر تاوری کلری دو مر لرهای
شرکتهای بیمه به

شواهدی ای تأثیر مثات و معنی دار هر دو مت یر سهم بایار و تنو بر سودروری
دست رمد .
)Cole & Karl (2015درمیالعهایبهبررسیساختار بایار و تأثیر رن بر سودروریپرداختهاند.
درپژوه ی با عنوان ساختار بایار و سودروری بایار بیمه درمان ایاالت متحرده ،رابیره مثاتری برین
نمیتوان رفت که ایا این نتیجه،
شرکتهای بیمه به دست رمد اما به صرا ت 

تمرکز بایار و سود
به واسیه رفتار ضد رقابتی در بایارایالتی است یا اینكه مرتاط با کارائی باالتر بیمره ررران برزرگ
میباشد .
درمان 
عالوهبررننهارائهشد،دریمینهبیمهورابیهرنبااقتصادمیالعاتفراوانیداخلوخرارجبره
دلیلاهمیتاینبایارمالیانجاقررفتهاستعاارتندای جاللیلواسرانی ،)Jalalilavasani, 2004
ا سانی ،)Ehsani, 2006ا مدوند ،)Ahmadvand, 2000پیكرارجو ،)Pikarjo, 2001ثابرت
1995

)Sabet,جهانخرررررانی

1997

،)Jahankhani,عزیرررررزی

2001

،)Azizi,

کدخدایی .)Kadkhodai, 2001درهمهاینمیالعاتذکرشدهبهاهمیتبایاربیمهون شرندر
اقتصادورشدرناشارهشدهاست.دراینم االتاهمیتاینبایاربهاندایهایاستکهمح انرا
مجاوربهبررسیاثراتاینبایاربربایارهایدیگرنمودهاست .
بنابرایندراینم الهنظربهاهمیرتبررسریسرهمبیمرههرایدولتریوغیرردولتریدرپرداخرت
خسارتو یبیمهتولیدی،بهبرسیاینصنعتپرداختهشدهوبراتوجرهبرهدریافرتوپرداخرت
یبیمهتوسطموسسههایبیمرهای،راهكارهراوبرنامرهریرزیهرایرتریناشریایپریشبینریایرن
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بایارکهمنجربهتأثیردراقتصادمیشوند،ارائهخواهدشد.

بررسی حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی

نمودار یبیمهتولیدیوخسارتپرداختیدرییرترسیمشدهاست.

نمودار( :)1حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی/میلیارد ریال


یریرردوهمننرینم رارکت
باسرمایهرذاریمنابعووجوهیکهدراختیارشرکتبیمهقرارم 
دادنبیمهرذاراندرسود اصلایاینسرمایهرذاریها،همبهرواجبرایاربیمرهواسرت اللبیمره-
رذارانکمكمیشودوهمدرن شیكنهادسررمایهررذاردربرایارسررمایه،برهاقتصرادک رور
کمكشایانیخواهدکرد .یبیمههایفراوانیکههرسالبیمهرذارانبهشرکتهایبیمرهمری-
پردایند،عالوهبرپرداختخسارتهابهچندروشموردبهرهبرداریقرارمریریررد بخ ریایرن
برایپ توانهپرداختخسارتهابهصورتن دیودر سرا هرایبرانكینگهرداریمریشرودو
بخ یصرفهزینههایاجراییواداری

وق،دستمزد،کارمزد،تالی ات،ملزومات،رمرویشو

بایاریابیو)...خواهدشد.نمودار یبیمهتولیردیدرچنردک رورمنتخربدرییررترسریمشرده
است 
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نمودار( :)2حق بیمه تولیدی در چند کشور منتخب/میلیون دالر


باتوجهبهمأموریتصنعتبیمهدرتولیدوعرضهاطمینانبرایچرخههایفعالیتک راوریی،
صنعتی،خدماتیک وروجریانیندریخانواروشهروندانبا داقلقیمرتو رداکثرکیفیرتبره
ص رورتجررامعوپایرردار،صررنعتبیمررهبررا ضرروروفعالیررتدربخ رشهررایمختلررفاقتصررادیو
بكارریریسرمایه،نحوهومیزانبكارریریعواملونهادههاموجبافرزایشبهررهوریوافرزایش
کاراییخواهدشد.اماتعیینسهمون شبخشخصوصیودولتیدرایرنامرربسریارپرراهمیرت
میباشد.عملكردسایمانهایدولتیوغیردولتیبیمهون شهریكدرایجاداشت ال،افزایشرفراه
اجتماعی،کمكبهبهاوداستانداردها،ن ش مایتیوتأمینیبرایجاررانخسراراتمرالیوجرانی
میتواندبهجایگزینیهریكایاینبخشهابهجایدیگریبیانجامد.بنابراینمرادرایرنم الرهبره
ن شوسهمهریكایبایارهایدولتیوغیردولتیخواهیمپرداخت.درییررنمرودارسرهمبخرش
دولتیوغیردولتیای یبیمهتولیدیبایاربیمهترسمشدهاست


نمودار( :)3سهم بخش دولتی و غیر دولتی از حق بیمه تولیدی بازار بیمه/درصد
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معرفی مدل و متغیرهای الگو

دربررسیمربومبهتابع یبیمهتولیدیکلوتابعخسارتپرداختشرده،ایرندومت یرربره
عنوانمت یرهایوابستهاستفادهشدهاند.همننینمت یرهاییمانند یبیمهتولیدبخشدولتری ،ری
بیمهتولیدبخشغیردولتی،خسارتپرداختشدهبخرشدولتری،خسرارتپرداخرتشردهبخرش
غیردولتیبهعنوانمت یرهایتوضیحدهندهدراینالگواستفادهشدهاند .
لگاریتم یبیمهتولیدیکلLTIP



لگاریتمخسارتپرداختشدهکلLTRP



لگاریتم یبیمهتولیدشدهبخشدولتیLIRG
لگاریتم یبیمهتولیدشدهبخشغیردولتیLIRP
لگاریتمخسارتپرداختشدهبخشدولتیLIPG

لگاریتمخسارتپرداختشدهبخشغیردولتی LIPP
دراینم الهدومدلارائهمیشود.مادرمدلاولبهبررسیسهمبخرشدولتریوغیردولتریای
خسارتپرداختشدهکلمیپرداییم.روابطبرروردشدهبهصورتجدول )1ارائهشدهاست.

t-test
(2/2686)0/053
(2/3257)0/048
(0/72332)0/490
F-stat
(55/972)0/000

جدول ( :)1تخمین تابع و ضرایب مدل اول
Coefficient
Deviation Standard
0/10473
0/046167
0/74420
0/31999
1/9949
2/7580
R-Bar-Squared
DW-statistic
/91663
1/951
منبع :محاسبات تحقیق

VARIABLE
LIPP
LIPG
C
R-Squared
0/93330

نتایجتخمین اکیایرناستکرهسرهمخسرارتپرداخرتشردهبخرشدولتریایخسرارت
پرداختشدهکل )0/74420میباشد.ضریببرروردشدهدرم ایسهباضریبخسارتپرداخرت
شدهبخشغیردولتیبیانمیداردکهسهمبایاردولتینساتبهغیرردولتریدرپرداخرتخسرارت
بی ترمیباشد.اینمیلبرامیتوانباتوجهبهاناوهمنابعمالیبخشدولتیتوجیهکرد.بایدتوجره
داشتجهتکاهشسهمبایاردولتیایبایاربیمهبایدبره مایرتمرالیایبخرشهرایخصوصری
پرداخت.ایرنجایكهبخشهایخصوصیدرنوروریوسرمایهرذاریخالقیرتبی رتریدارنردو
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اینمهممنجربهرونیاقتصادیمیررددلذابایدطایاصل44قانوناساسیبهکاهشبایاردولتری
ورسترشبایارغیردولتیپرداختشدهووارذاریصنعتبیمهبرهبخرشخصوصریدرراسرتای
اجرایاصل44قانوناساسیدراهدافبلندمدتقرارریرد.در ی تبایدفعالیتدولتدربایار
بیمهک وربصورتمكملبخشغیردولتیباشدونهبهعنوانرقیایبرایرن.

جدول ( :)2آزمونها و آمارههای تشخیص در تصریح مدل اول
Heteroscedasticity
0/23

Normality
 0/60

Functional Form
 0/58

Serial Correlation
 0/07

منبع :محاسبات تحقیق

باتوجهبهرمارهایت خیصی1می تواننتیجرهررفرتکرهمردلایلحراظفرروكکالسریكو
میباشدوبام كلیروبهرونیست.همننینبراتوجره
رمارهشكستساختاریدارایبهترین الت 
کهبراساساینریمونها،پسماندهاینرمال

بهریمونمجمو تجمعی2ومجمو مجذورتجمعی3
شدهدوریمونبرایثااتساختاریپارامترهاارائهمیکنندمیتواننتیجهررفتکهاررنمرودارای
جفتخیومصافعاورنكردهباشندیانمودارهابرینخیرومصرافقرارررفترهباشرند،ن رانای
وجودثااتساختاریمیباشد.در ی تاررنمودارهایارائهشردهداخرلفاصرلهاطمینرانباشرند
فرضیهصفرمانیبرعدقوجودشكستساختاریپذیرفتهمیشودواررنمودارهاایفاصلهاطمینان
بیرونیدهباشدفرضیهصفرمانیبرعدقوجودشكستساختاریردووجرودشكسرتسراختاری
پذیرفتهمیشود.
باتوجهبهنمودارهایفوقفرضیهصفرمانیبروجودثااتساختاریپذیرفتهوعدقوجرودرن
ردمیشودودر ی رتمری تروانرفرتکرهوجرودثاراتسراختاریتأییردشردهوترابعایثارات
برخوردارمیباشد.

________________________________________________________________
1- Diagnostic tests
)2- Cumulative Sum of Recursive Residuals (CUSUM
)3- Cumulative Sum of squares of Recursive Residuals (CUSUMSQ
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نمودار ( :)4آزمونهای مجموع تجمعی و مجموع مجذور تجمعی مدل اول

مدل پیشبینی

بیورکلییكیایمهمتریناهدافساختنمدلهایاقتصادی کهبراساسنظریههایاقتصادی
ساختهشدهوغالااًروابطاستاتیكیابلندمدتمیانمت یرهرایاقتصرادیراتصرریحمریکنرد)امرر
پیشبینیاست.ولیبایدتوجهداشتکهپیشبینیبراساساینمردلهرابرامحردودیتهرایبسریار
ییادیهمراهاست.بهعنوانمثالممكناستاطالعراتدرخصرويمت یرهرایتوضریحیکرهبرر
مت یروابستهاثرمیرذارندوجودنداشتهباشند.ایسوییدیگربرایپیشبینیمت یروابستهابتداباید
مت یرهایتوضیحیپیشبینیشوندکهدربرخیمواردپیشبینیمت یرهایتوضیحیامریدشروارتر
ایپیشبینیخودمت یروابستهمیباشد.یكراهبرایدوریجستنایچنینم ركالتیرویروردن
رویكردسرییمانیاست.رویكرداساسیدرتجزیرهوتحلیرلهرایسررییمرانیبررسریالگروی
اکمبررذشتهیكمت یرواستفادهایاطالعاتمذکوربرایپیشبینیرفتارریندهاسرت.درایرن
رویكردم اهداتپیاپیعموماًوابستهبهیكدیگرهستندوفركمیشودیكسریایعرواملیکره
رفتاررذشتهراتعیینمیکننددررفتاررتیرننیزموثرند.یكیایایرنرویكردهرایمرورداسرتفاده
جهررتشناسررایی،تخمررینوپرریشبینرریبرررایمرردلهررایترركمت یررره،مرردل)ARMA(P,Q
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است .)Tashkini, 2005در ی تبرای لریاضیمجموعهمعادالتتفاضلیبهدوشریوه رل
پویاو لاستاتیكمیتواناستفادهنمود.در لپویاوبهنگاقانجاقپیشبینی،ایم ادیر لشده
مت یرهایدرونزایدورههایقالاستفادهمیشود.مت یرهایدرونزایبراوقفرهوجمرالتARMA
درمدل،بااستفادهایجوا هایبهدسترمدهبرایدورهقالونهم ادیرواقعیرنهامحاساهمری-
شوند.ولیدر لاستاتیكوبهنگاقپیشبینی،م ادیردورههایقالمت یردرونزااستفادهمیشرود.
مت یرهایدرونزایباوقفهوجمرالت ARMAدرایرنمردل،برراسراسم رادیرواقعریمت یرهرای
درونزامحاساهمیشوند .)Abbasinejad & Tashkini, 2000برایرناسراسمریتروانرفرتکره
شایهساییپویاریمونبسیارسختیبرایخوبیبرایشیكمدلاستولذاشرایهسراییموفریبرر
اساس لپویادلیلیبرقابلاتكابودنمدلتل یمیشود.فرریندخودتوضریحمیرانگینمتحررب
ARMAایانعیافپذیرتریننو الگوهایسریهاییمانیتكمت یرهاست .)Nourfesti, 1999

برآورد الگوی پیشبینی مدل اول

دراینم الرهبررایپریشبینریخسرارتپرداخرتشردهکرلایمردلARIMAدرسریحیرا
ARMAدرسیحتفاضلاستفادهمیشود.پسایبررسیوم ایسهمدلهایباوقفرههرایمختلرف،
مدلانتخابیما 2و ARMA)1میباشد.جدولپیشبینیبهصورتییرمیباشد 

جدول( :)3پیشبینی متغیر خسارت پرداخت شده کل مدل اول
Q41391
Q11392
Q21392
Q31392
Q41392

11/1187
11/1562
11/1929
11/2290
11/2644
1393Q1 11/2992
1393Q2 11/3334
1393Q3 11/3669
1393Q4 11/3998
منبع :محاسبات تحقیق

نمودارپیشبینیمت یردرم ابلم ادیرواقعیبهصورتییرترسیمشدهاست


288

اقتصاد پولی مالی (دانش و توسعه)

نمودار( :)5پیشبینی متغیر خسارت پرداخت شدهکل مدل اول


پیشبینیخسارتپرداختشدهکلبرهعنروانیركبرایارمرالی راکیایرن
جدولونمودار 
استکهروندورشدافزای یاینمت یرموردانتظارمیباشدبنابراینبایدسیاسترذاراندرایجراد
وتدوینسیاستهااینروندافزای یرالحاظکنندوبرمانایافزایشهزینههایخسارتپرداختی
صنعتبیمهتصمیمریرینمایند.در ی تباتوجهبهروندصعودیاینبایارومحاسراهوتخمرین
سهمبایاردولتیوغیردولتیمیتوانمیزاناثرهربایاررادراینروندم اهدهنمود.براالتربرودن
سهمبایاردولتین انایکمبودنسیحعمومیاعتمادمردقبهبخشخصوصیواسرت االرنهراای
بخشدولتیاست.م كلدراینجاافزایشخسارتپرداختیبیمهدرریندهمیباشدکهخودن ران
ایسواستفادهایبایاردولتیاست .
درمدلدوقبهبررسیسهمبخشدولتیوغیردولتریای ریبیمرهتولیردیکرلمریپررداییم.
روابطبرروردشدهبهصورتجدول )4ارائهشدهاست .

جدول ( :)4تخمین تابع و ضرایب مدل دوم
t-test
(1/8086)0/030
(-0/26893)0/795
(0/7286)0/487
F-stat
(35/972)0/030

Coefficient
Deviation Standard
0/45547
0/41067
-0/50578
1/8807
11/2701
15/4668
R-Bar-Squared
DW-statistic
/81663
2/0704
منبع :محاسبات تحقیق

VARIABLE
LIRP
LIRG
C
R-Squared
0/83330

نتایجتخمین اکیایرناستکهسهم یبیمهتولیدشدهبخشغیردولتیای یبیمهتولیرد
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شدهکل )0/45547میباشد.ضریببرروردشدهدرم ایسهباضریب یبیمهتولیردشردهبخرش
دولتیبیانمیداردکهسهمبایارغیردولتینساتبهدولتیدر ریبیمرهتولیردشردهبی رتراسرت.
بخشغیردولتیباتوجهبهتجاری،رقابتیو رفهایکردنصنعتبیمهک وروهمننینبا ضور
فعالواثربخشوپوششهایبیمهایمتناسببانیایوفعالیتهایمنی ه،رسودریوامنیتخراطر
درعرصهاقتصادک وررابهطورپویاایجادکردهودررمردهایییرادینصریبک رورمرینماینرد.
همننینباشناختنیایهایبیمهایبخشهایفعالخدماتیراشناساییوضمنتعاملمؤثربارنهرا
یمینهتوسعهپرشتا فعالیتهایخدماتیواقتصادیراهموارساختهوباعر کراهشیرافتنسرهم
بخشدولتیایبایاربیمهک ورخواهدشد.

جدول ( :)5آزمونها و آمارههای تشخیص در تصریح مدل دوم
Heteroscedasticity
 0/86

Normality
 0/60

Functional Form
 0/15

Serial Correlation
 0/85

منبع :محاسبات تحقیق

باتوجهبهرمارهایت خیصی1می تواننتیجرهررفرتکرهمردلایلحراظفرروكکالسریكو
رمارهشكستساختاریدارایبهترین التمیباشدوبام كلیروبهرونیست.
باتوجهبهنمودارهایفوقفرضیهصفرمانیبروجودثااتساختاریپذیرفتهوعدقوجرودرن
ردمیشودودر ی رتمریتر وانرفرتکرهوجرودثاراتسراختاریتأییردشردهوترابعایثارات
برخوردارمیباشد .
دراینم الهبررایپریش بینریمت یرر ریبیمرهدریرافتیکرلایمردلARIMAدرسریحیرا
ARMAدرسیحتفاضلاستفادهمیشود.پسایبررسیوم ایسهمدلهایباوقفرههرایمختلرف،
مدلانتخابیما 2و ARMA)1میباشد.جدولپیشبینیبهصورتییرمیباشد
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نمودار( :)6آزمونهای مجموع تجمعی و مجموع مجذور تجمعی مدل دوم


جدول( :)6پیشبینی متغیر حق بیمه دریافتی کل مدل دوم
Q41391
Q11392
Q21392
Q31392
Q41392

10/9012
10/8146
10/7394
10/6739
10/6169
1393Q1 10/5673
1393Q2 10/5241
1393Q3 10/4866
1393Q4 10/4539
منبع :محاسبات تحقیق

نمودارپیشبینیمت یردرم ابلم ادیرواقعیبهصورتییرترسیمشدهاست
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نمودار ( :)7پیشبینی متغیر حق بیمه دریافتی کل مدل دوم


جدولونمودارپیشبینی یبیمهدریافتیکل اکیایرناستکهروندورشدکاه یاین
مت یرموردانتظارمیباشدبنابراینبایدسیاسترذاراندرایجادوتردوینسیاسرتهراایرنرونردرا
لحاظکردهوبرمانایذخایرمالیصنعتبیمهتصمیمریرینمایند.همانند التقارلبراتوجرهبره
روندنزولیاینبایارومحاساهوتخمینسهمبایاردولتیوغیردولتیمیتوانمیزاناثرهرربرایار
رادراینروندنیزم اهدهنمود.اثراتسواستفادهایبایاردولتیماننردپرداخرتهرایغیررقرانونی
خسارتوفاکتورساییهزینههاوبهسابرنعدقهمراهنگیبرین ریبیمرهدریرافتیوپرداختری
منجربهپایینرمدنمنابعدررمدیشدهوروندنزولیدررندیدهمیرردد.

نتیجه گیری و پیشنهادها

درخصويتوسعهبیمه بهعنوانموسسهمالیغیربانكی)میتوانرفتهرعاملیکهبتواندبره

افزایشیاجذ منابعمالیشرکتهایبیمهایکمكکندمیتواندبهعنروانیركعامرلانااشرت
سرمایه فیزیكیوانسانیونوروریفنی)بررشدوتوسعهاقتصادیاثربگذارد.دراقتصادایررانبرا
توجهبهعالمتوم دارضرایببهدسترمدهبهنظرمیرسدبخشدولترینسراتبرهبخرشغیرر
دولتیباعملكردمناسبدرپرداختخسارت،توانسرتهثاراتمرالیرادرجامعرهایجرادکنردودر
پرداختخسارتهاموفیترعملنماید.داشتنمنابعمالیکافیو مایتدولتباع شردهسرهم
بخشدولتیدراینبایاربی ترباشد.الاتهبایدتوجهداشتباتوجهبهعدقوجوداعتمادکلیافرراد
جامعهبهبایارخصوصیبیمهوهجوقبهسمتبایاردولتیوهمننینسواستفادهایبرایاردولتریو
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پرداختهزینههایخسارتچندبرابربایدهیمناسایایبایاربیمرهبرهچ رمنمریخرورد.بنرابراین
میتوانبامسألهرقابتیکردنرن،نگاهدولتریدرصرنعتبیمرهراایبرینبرردوخصوصریسرایی
واقعیانجاقدادتاپساندایهایناشیای یبیمههایدریافتیدرسیحبایارسرمایهافزایشیابد .
ایطرفیبخشغیردولتیدردریافت یبیمهموفیتربرودهومریتوانردبرا ضرورفعرالواثرر
بخشوبهرهمندیایمزایاوپوششهایبیمهایمتناسببانیایوفعالیرتهرایمنی ره،رسرودریو
بهطورپویاایجادودررمدهرایییرادینصریبک رورنماینرد.
امنیتخاطردرعرصهاقتصادک ور 
اینبایارتوانستهاستنیایهایبیمهایبخشهایفعالخدماتیراشناساییوضرمنتعامرلمرؤثرو
ارائهرنهایمینهتوسعهپرشتا فعالیتهایخدماتیواقتصادیراهموارساید .
جهتجلوریریایسواستفادهایبایاربیمهوباالبردنبایدهیرن،یكراهواررذاریصرنعت
بیمهبهبخشخصوصیدرراستایاجررایاصرل44قرانوناساسریوارتااطراتبرابایارهرایبیمره
خارجیمیباشد.همننینعواملیچونوجودافرادفنیوتحصیلکررده،توسرعهواصرالحروش-
هایمحاسااتو سابداریوبهرهریریایبهترینوکاراتریننررقافزارهرامریتوانرددرایرنمهرم
تأثیررذارباشد .
درنهایتبیورکلیبهمنظورموف یتدردستیابیبهچ ماندایصنعتبیمرهوبرنامرهتحرولدر
صنعتبیمهک ورباتوجهبهپی یررفتنخسارتپرداختشدهبر یبیمهتولیدیوانتظارییراد
شدنهزینههانساتبهدررمدها،دولتبایداستراتژیهاوسیاستهایکلریبررمانرایایرنمسرأله
مهمتهیهوتدوی نکند.استفادهبهینرهایذخرایرفنری وجروهانااشرتهشردهناشریای ریبیمر ههرای
دریافتی)وافزایشتنو پوششهایبیمهای،کاهشمسئولیتدولتدرجارانخسارتهرا،مواجره
کاررمدباچالشهایاساسیصنعتبیمهبراساسقوانینوم رراتبیمهایک ورواصولمربروم
بهفعالیتتولیدیدرعرصهفعالیتهایاقتصادیمی توانرددرمواجرهبراایرنبحررانرتریکارسرای
باشد.بنابراینامورییرپی نهادمیرردد 
کاهشسهمبخشغیردولتیایبایاربیمهک ور 
افزایشسیحفرهنگعمومیمردقدرموردصنعتبیمهک ور 
داشرتناخرالق رفرهایودارابرودنقابلیررتاعتمراددرمیرانم رتریانونهادهرای رراکمیتیو
نظارتیصنعتبیمهک ور 
تنو وعدقتمرکزدرساختارپرتفویصنعتبیمه 
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است رارنظاقتنظیمونظارتهوشمند،نهادینهوخودتنظیمی ویه اکمیتی 
رسترشپوششهایبیمهایخردباقیمتهایاریاندرسیحخانوارها 

بیمهایکالنباقیمتهایرقابتیدرعمی ویهبنگاهها 
رسترشپوششهای 
رقابتیوغیردولتینمودنساختارصنعتبیمهک ور 
ایفاین شتسهیلرری کاتالیزوری)ایسویدولتدرموردمحصوالتبیمهایجدید 
توسعهبیمههاییندری 
کاهشقیمتبیمههایخردوخدمترسانیرسان،وسیعوباکیفیتدراینیمینه 
تعاملفعالبابیمهرذارانعمدهبالفعلوبال وهک روربهمنظرورایجرادتعرادلدرواررذاریبره
بیمههایخارجی 
ارت ابهرهوریمنابعسرمایهرذاریصنعتبیمه 
تعاملفعالصنعتبیمهبابایارهایسرمایهوپول 
ماادلهدانشفنیبابایاردرموردک ورهایمنی هوبالعكس 
پرورشنیرویانسانیمتخصصدرامرتنظیمونظارت 
سرمایهرذاریدرامرتح ییوتوسعهدرصنعتبیمهایسویدولت 
سرمایهرذاریدرامرتوسعهفرهنگبیمهایسویدولت 
سرمایهرذاریدررمویشنیرویانسانیمتخصصبرایصنعتبیمهایسویدولت.
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