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استقبالکنندازموهبتهایآنمحرومخواهندبود.صنعتبیمهبهعنووانیکویازمهمتورینر وولم لو 
توسعهمالیمتأثرازپدیدهجهانیشدنمیباشد .

بنابهاهمیتموضوع،پژوهشحاضربوابهوره گیوریازرهیافوتگشوتاورهایتعمویمیافتوه،اثورا ثابوتو
تصادفیبهبررسیتأثیرادغامجهانیازجوانباقتصادی،سیاسیواجتماعیکشورهابرضریبنفوو بیموه،
ضریبنفو بیمههایزندگیوضریبنفو بیموههوایغیرزنودگیدردوگوروهکشوورهایتوسوعهیافتوهو
کشورهایچشماندازایراندرطولدوره1997-2017میپردازد .
انیشدنبررویضریبنفو بیمهاشارهدارد.بورخف 
نتایجحاصلاکیداًبرتأثیرمعنیدارشاخصهایجه 
کشورهایتوسعهیافتهکهکلیهجوانبجهانیشدنبهخصوصجهانیشدناجتماعیبرضریبنفوو بیموه
تأثیردارد،درکشورهایچشماندازایرانجهانیشدنصرفاًازبعداقتصادیوسیاسویبیشوترضوریبنفوو 

دهد.بهعلتسهمباالیبیمههایزندگیدرکشورهایتوسعهیافته،اثورجهوانی

بیمهراتحتتأثیرقرارم 
ی
شدنبراینگروهبیمهایچشمگیرترازکشورهایچشماندازایرانمیباشد.


طبقهبندی G22،F60:JEL
کشورهایتوسعهیافته ،کشورهایچشماندازایران.

کلمات کلیدي :جهانیشدن،ضریبنفو بیمه،

مقدمه

صنعتبیمههمچونسایرصنایعتحتتأثیرجهانیشدنمیباشد.تسهیلفرآیندجهانیشودندر
میگرددشرکتهایبیمهبینالمللیحضورفعالیدربازارکشورهایتوسعهیافته
صنعتبیمهباع  
بهخصوصکشورهایدرحالتوسعهپیداکنندکهاینپدیدهباع گرمشدنرقابتبینبیمهگران
داخلیوبینالمللیمیگردد.پدیدهجهوانیشودندرکشوورهایدرحوالتوسوعهمویتوانوداثورا 
میتواندباعو توسوعهصونعتبیموهدرشورای 
متفاوتیبررویصنعتبیمهبگذاردکهایناثرا  
درحوالتوسوعهشوود.وجوودایونسووالدر
رقابتبینالمللیویاتضعیفصنعتبیمهکشوورهوای 
صنعتبیمهباع شدهاستدرپژوهشحاضرتأثیرپدیدهجهانیشدنرابهصور مقایسوهایدر
کشورهایدرحالتوسعهمنطقهچشماندازدرکنارایرانوکشورهایتوسعهیافتهبررویصونعت
بیمهبررسویگوردد.ازطرفویدرسوالهوایاخیورکشوورایوراندرگیورتحوریمهوایبوینالمللوی
غیرعادالنهایگردیدهکهفرآیندجهانیشدنرابامشکلمواجهکردهاسوتبوهنحوویکوهدیگور

مقایسهایتوأثیرجهوانیشودنرابور

نتوانازمواهبآنبهرهمؤثرجست.پژوهشحاضربهصور 
میتووان
میدهدکه 
توسعهصنعتبیمهدردوگروهکشورهایچشماندازایرانوتوسعهیافتهنشان 
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جهانیشدنبهخصوصبورایکشوورایورانپویبوردوآنراتهدیودیبورای

ازنتایجآنبهاهمیت
جامعهایرانندانست.بخشیازجامعهآماریاینتحقیقکشورهایدرحالتوسعهچشماندازایران
میباشند.علتانتخوا کشوورهایچشومانودازایورانایوناسوتکوهیکویازاهودا مهومنظوام

جمهوریاسفمیایرانتوسعهکشورطیسندچشمانداز20سالهاست.درپژوهشحاضوراز بوین
24کشورحوزهسندچشمانداز12،کشوردرکنارایرانبهدلیولوجووددادهدرنشوریهزیگموابوه
عنوانجامعههد انتخا گردیدند.
مرور ادبیات و سوابق مربوطه
پیشینه داخلی

فتاحیوگلخندان))Fattahi & Golkhandan, 2015بهبررسیارتباطبوینجهوانیشودنو
بیمهدرکشورهایD8بهصور محدودوبابهرهگیریازروشعلیتگرنجرپرداختوهانود.نتوایج
نشانمیدهدکهعلیتدوطرفهبینجهوانی شودنوبیموهبورایکشوورهایموالنی،انودوننیرابطوه
یکطرفهازسمتجهانیشدنبهبیموهبورایکشوورهایایوران،ترکیوهوبونگفدشوجووددارد.در
پژوهشمذکورمدلسازیاقتصادسنجیصور نگرفتهوصرفاًبهبررسیعلیوتاکتفواشودهاسوت.
جفلیوهمکاران()Jalalee, et al., 2014بوابهورهگیوریازمعوادال سیسوتمیاقتصوادکوفنو
برآورداقتصادسنجیبهبررسیتأثیرتوسعهمالیبرفرآیندجهانیشودناقتصواددرایوراندرطوول
دوره1965-2007پرداختهاند.براسالنتایجبدستآمده،توسعهمالیازکانالتوسوعهتخصویص
اعتبارا بانکیبهبخشخصوصیمنجربهافنایش0.11سرمایهگذاریبخوشخصوصویشودهو
بهدنبالآنمنجوربوهرشوداقتصوادیمویگوردد.راسوتیورضوا ی()Rasti & Rezaei, 2013بوا
گیریازرهیافتدادههایتابلوییدرطولدوره،1980-2006بهبررسیتأثیرتوسعهموالیبور


بهره
درجهبازبودنتجاریکشورهایعضوسازمانتجار جهانیپرداختهاند.نتایجنشانمیدهودکوه
توسعهمالیتأثیرم بتبرتجار کلوتأثیرمنفیبرتجار خدما دارد.

پیشینه خارجی

ویلیواموبوالکیفر)(Williams & Balcilar, 2020درمقالوهایتحوتعنووان"بررسویاثور
یشدنبرفعالیتهایبیمهدراقتصادهاینوظهور"بابهرهگیریازتکنیکتخمینواریوان و
جهان 
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علیتگرنجر(بلندمد )بهبررسویاثورجهوانیشودندرشواخصهوایاقتصوادی،اجتمواعیبوه
صور جداگانهبرصنعتبیمهپرداختند.نتوایجتجربوینشوانمویدهودوابسوتگیمقطعویوعودم
تجان بینکشورهایدرحالظهوروجوددارد.علیتدراقتصوادهاینوظهووربونرببواشورای 
مختلف،متفاو است.نتایجنها ینشانمیدهودکوههموهابعوادجهوانیشودنبوهطوورم بوتبور
یگوذارد.چیانو
مههایزندگیوبیموههوایغیرزنودگیتواثیرمعنویداریمو 
بی 

ویبوین(Chien-

جهانیشدنوصونعتبیموهمطالعوهمووردی

درمقالهایتحتعنوان"

)Chiang & Yi-Bin, 2016
کشورهایصنعتیوبازارهاینوظهور"،بهایننتیجهرسیدندکوهرابطوهمنفویبوینجهوانیشودنو
یبیمهایوجوددارد.همچنینبهایننتیجهرسیدندکهتوأثیرجهوانیشودندرکشوورهای

فعالیتها
صنعتیبیشترازکشورهاینوظهورمیباشد.چونوهمکواران()Chen, et al., 2013بوااسوتفادهاز

آزمونعلیتگرنجریتلفیقیمبتنیبربو استراپ،بوهبررسویرابطوهعلیوتبوینجهوانیشودنو
بیمههایعمروغیرعمردر8کشورآسیایشورقیدردوره1979-2008پرداختوهانود.نتوایجایون
پژوهشنشاندهندهوجودرابطهعلیتیکطرفهازبیمههایعمروغیرعمربهجهانیشدندرکشور
کره،علیتیکطرفهازجهانیشدنبهبیمهعمردرکشورمالنی،علیتیکطرفهازبیموهغیرعموربوه
جهانیشدندرکشورهایهندوژاپنورابطهعلیتدوطرفهبینجهوانیشودنوبیموهغیورعموردر
کشورفلیپیناست.درموردکشورهایدیگرنینرابطهعلیتیبینمتغیرهاییادشودهمشواهدهنشود.
جهانیشدنرابررویبازاربیموهعموربوینالمللویدر

ولی(،)Chang & Lee, 2012تأثیر

چان

39کشورجهاندرطیدوره1979-2007موردبررسیقوراردادهانود.یافتوههوایایونپوژوهشبوا
استفادهازتحلیلهمانباشتگیدردادههایتلفیقیوشواخصجهوانیشودن1KOFحواکیازتوأثیر
شدنبرتوسعهبازارهایبیمهعمربینالمللیاست.


معنادارجهانی

مبانی نظري پژوهش

صنعتبیمهنقشقابلتوجهیدراقتصادایفامی کندبوهنحوویکوهسوهمصونعتبیموهازکول

________________________________________________________________
 -1واژه   KOFمخفف عبار آلمانی " "K onjunktur forschungsstelleمی باشد و توس موسسه اقتصادی در
منتشرمیگردد .

سو ی "موسسهتحقیقا درزمینهکسبوکار"
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تولیدناخالصداخلیجهاندرسال6،2017درصدمیباشدکوهمعوادل4891بیلیووندالراسوت
درصدنینسهمبیمههایغیرزندگیبودهاست.درکول

درصدسهمبیمههایزندگیو2.7

که3.3
مینانکلحقبیمههایتولیدیدرجهاناز466بیلیوندالربوه4891بیلیووندالردر

ازسال1980
سال2017رسیدهاستکهبیانگرنرخرشدساالنه8.84درصدیحقبیمهبوودهاسوت.نورخرشود
واقعیحقبیمهبالحاظنرختورمازسال2015از4.3درصدبه1.5درصددرسال،2017کاهش
یافتهاستولیهمچناننرخرشدحقبیمهتولیدیم بتمیباشد.ضوریبنفوو بیموهدربازارهوای
درصدبودهاستکهبرایبیمههوایزنودگی4.2درصودوبورای

پیشرفتهدرسال2017معادل7.8
درصدمیباشد.درحالیکهبرایبازارهاینوظهورودرحالتوسوعه

بیمههایغیرزندگیمعادل3.6

باشدکهبرایبیمههایزندگی1.9درصدوبرایبیموههوای


درصدمی
ضریبنفو بیمهمعادل3.3
درصدمیباشد.اختف بینضریبنفو بیمهدربازارهاینوظهوروپیشرفتهنشوان

غیرزندگی1.5
دهندهوجوودظرفیوتبوالقوه موجووددرراسوتایرشودضوریبنفوو بیموهبوهانودازهدوبرابوردر
توسعهمیباشد(.)Sigma, 2017بررسیآمارهایتطبیقیطبوقنموودار1نشوان

کشورهایدرحال
میدهدکهسهمبیمههوایزنودگیازGDPدرکشوورهایچشومانودازایورانبسویارپوایینتوراز
کشورهایتوسوعهیافتوهمویباشودولویازلحواظضوریبنفوو بیموههوایغیرزنودگینندیوکبوه
کشورهایتوسعهیافتهمویباشوند.جهوانیشودنمجموعوهایازفرآینودهایپیچیودهوچنودبعودی
میباشدکهعرصههایمتعددازجملهسیاست،اقتصاد،فرهن

،محی زیسوتوایود ولوژیرادر

شدندرتفکرسرمایهدارییعنیحفو وگسوترشفرآینودتکواثرسورمایه،


گیرد.منطقجهانی
برمی
نهفتهاست( .)Gills, 2002
انیشدناقتصادهایمحلیوملیدراقتصادجهانیادغاممیگرددکوهبواجریوان

درعرصهجه
کاالوخدما ،اطفعا ،فونآوری،سورمایهدرفراسوویمرزهوایملویهموراهاسوت.دردنیوای
کنونیفرآیندجهانیشدنچنانشتابانصور میگیردکهباع بوجودآمدنبازارهوایمجوازی
شدهاستبهنحویکهبازارهاازحالتسنتیازطریقایجادارزهایدیجیتالیبینالمللیبهسومت
بازارهایپیشرفتهمجازیسوقپیداکردهاند.نمودار2فرآینودجهوانیشودندرایورانرانشوانموی

دهد.
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نمودار .1ضریب نفوذ بیمه هاي زندگی و غیرزندگی در کشورهاي چشم انداز ایران و توسعه یافته در سال 2017
1

منبع  :یافتههای تحقیق برگرفته از آمار منتشر شده سامانه "سیگما اکسپلورر " زیر نظر شرکت بیمه سوئیس ری

نمودار  .2فرآیند جهانیشدن در ابعاد اقتصادي ،سیاسی ،اجتماعی (منبع)KOF :
منبع  :نتایج تحقیق

2



________________________________________________________________
1- Sigma-explorer
2- Swiss Re
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مطابقنمودار2مشاهدهمیشودکهجهانیشدندرکلیهابعادافنایشیافتهاستکهنشانگرغیر
شدنمیباشدلذابهجایایستادندرمقابلآنبایدمسیرآنرابهنفوع

قابلانکاربودنپدیدهجهانی
کشورتغییرداد.نمودار3نشانمیدهدکهوضعیتجهانیشدنبوهصوور کلویدرایورانطوی
سالهای1970تا2017درمقایسهباکشورهایمنطقهمنا(برخیجنوکشورهایچشماندازایران
یباشود.
نینمی باشند)علیرغماینکهفرآینودرشودآندرطویزموانم بوتبووده،همچنوانپوایینمو 
وضعیتسریزمانیجهانیشدناقتصادیایراندرمقایسهباکشورهایدرحالتوسعهمنطقوهمنوا
بسیارپاییناستکهبیشترناشیازمسا لسیاسیوتحوریمهوایاقتصوادیاسوت.وضوعیتجهوانی
شدناجتماعینینعلیرغمرشدخو درسالهایاخیرهمچنانزیرسایهسایرکشوورهایدرحوال
توسعهمنطقهمنامیباشد.ازبعدجهانیشودنسیاسویبواافونایشدانوشسیاسویوتقویوتقودر 

بهکشورهایمنطقهدارامیباشود.

نظامیدرمنطقهخاورمیانه،وضعیتروبهرشدوباالترینسبت
لذابنابهاهمیتفراگیربودنجهانی شودنوتوسوعهصونعتبیموه،هود پوژوهشحاضوربررسوی
مقایسهایتأثیرجنبههایسیاسی،اجتماعیواقتصادیجهانیشودنبوررویضوریبنفوو بیموهبوه
تفکیکبیمههایزندگی،غیرزندگیوکلیبینکشوورهایدرحوالتوسوعهمنطقوهچشومانودازو

یافتهمیباشد.


ایرانباکشورهایتوسعه

اثرات جهانی شدن براي شرکت هاي بیمه

درطی30سالگذشتهجهانیشدندربازارهایکسبوکارچنانتوسعهیافتهاستکهنقوش
گرانوبیمهگراناتکایی


انیومکانیکهبیمه
آندربازارهایمالیرانمیتوانانکارکرد.موانعزم

برایخودتعریفمیکردند،درحالحاضردیگرمعنیندارد.برایم الچگونهمیتوانیمشورکت

بیمهایکهدرآمریکابهثبترسیدهاستراتصورکنیمکهباپرسنلایرلندیبهمشتریانآمریکوای

بیمهایراتصورکنیمکهدرفرانسهبهثبوترسویدهوبوه
جنوبیارا هخدما مینمایدویاشرکت 
کشورهایحاشیهخلیجفارلارا هخدما میکند؟اینم الهایواقعیهستندکوهناشویازثموره
جهانیشدنمیباشد.
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نمودار  .3سري زمانی جهانی شدن در ایران در کلیه ابعاد در مقایسه با میانگین کشورهاي منطقه منا
منبعKOF:

تحوال شتاباندرفنآوریوارتباطا ،نیرویمحرکهتحوال صنعتبیمهمیباشد.کوارا ی
فنایندهدرونبخشهایمختلفاینصنعترقابتبازیگرانفعالیتهایبیموهایراتشودیدکورده

است.افنایشبهرهوریهنینههاینها یراکواهشدادهوظرفیوتموازاددرصونعتبیموهجهوانی

هایمازاددربازارهاییکهمقررا دستوپواگیردارنود،بوهوضوو بوه


پدیدآمدهاست.ظرفیت
چشممیخورند.درنتیجه،آزادسازیبازارهایبیمه،تبدیلسریعصنعتبسیارتخصصیوتجنیوه

شدهبهصنعتیکهبتواندبهطورکارآمدیدرمحی جهانیشدهرقابتکند،ضرور کامولیافتوه
است.آزادسازیکهدرعینحالبسیارهمدشوارحاصلخواهدشد.طویدودهوهاخیور،آنقودر
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کهبانکهابهسرعتدرهمترکیبوادغامشدهاند،شورکتهوایبیموهدرهومادغوامنشودهانود.

ماهیتتجنیهوجنءجنءشدهصنعتبیمهبهدلیلموانعاقتصادیوقوانونیادغوام،باکنودی،تغییور
سازمانیراپذیرفتهاست.درنتیجه،ظرفیتمازاددرونبازارهایاولیهبیمهدرآمریکاواروپاایجاد
شدهاست.چنینشرایطیآثارعمده ایبربازارهایبیموهاتکواییآمریکواواروپواداشوتهاسوت.بوه

هایبیمه،بیمهگرانبازارهایاولیهبیمهجهاننینناچوارفعالیوت


همراهجهانیشدنمشتریانشرکت
خودرادرسطحجهوانیگسوترشدادهانود.بیموهگورانمتمرکوندریوککشوورخواص،درچنوین
شرایطیبهدشواریمیتواننداستقفلخودراحف کننود.بیموهگورانمحلویکوهسورمایهنواچینی

دارند،درمقایسهباشرکتهایبنرببیمهکهدرپهنهجغرافیاییگسوتردهتوریبوهمشوتریانخوود

دهند،نمیتوانندرقابتکنند.بازاربیمهاتکاییازسوالهوایدورتورحتویقبولازاینکوه


خدمتمی
بازارهایجهانیدربیمهمستقیمظهورکند،ماهیتاًجهانیبودهاست.چنوینوضوعی،هومازماهیوت
بیمهاتکاییبهم ابهمنبعتنوعبخشیریسکوتنوعجغرافیاییبیمهگرانمستقیمناشویمویشوود،و
همازنظرتاریخی،ساختاربیمهاتکاییبهطورکلیکمترتابعمقررا محدودکننودهبوودهاسوت.
برخف بازارهایبیمهمستقیمکهدرهمهکشورهاتابعمقررا سختبودهاسوت،بازارهوایبیموه
اتکاییسالهایطوالنیبودونکمتوریندخالوتقوانونیکوارکردهاسوت.نیازهوایبسوی ارپیچیوده
مشتریانصنعتبیمه،وجودمقررا راضروریساختهبود.مقرراتیخودبهم ابهموانعیبودکهبه
وضو دربازارهایخدما مالیخردهفروشیبهچشممیخورد،درحوالیکوهازایونموانوعدر
بازارهایبیمهاتکاییکمتروجودداشتهوبنابراینتغییردرآنهاآسانتربود.اینواقعیتباع شود

کهبهرغموضعیتدرحالتحولصنعتبیمهمسوتقیمونیونتحووال بازارهوایتجواریوموالی،
صنعتبیمهاتکاییبهتغییرا پرشتا دربازارهوایجهوانیبهتورپاسوخدهود( Abdeh Tabrizi,

شرکتهایبنرببیموهایبوینالمللوی

.)2002البتهصنعتبیمهمستقیمنیندرحالحاضرتوس
نوظهورموفقعملنمودهاندبهنحویکهسهمزیوادیازبوازار

همچونآکسا،1آلیانن2دربازارهای
اینکشورهارابهخوداختصاصدادهاند.نتایجمتناقضمطالعا پیشیندرزمینهتاثیرجهانیشدن
برصنعتبیمهدرکشورهایتوسعهیافتهوبازارهاینوظهورضرور پژوهشحاضررانشوانموی
________________________________________________________________
1- Axa s.a.
2- Allianz group
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دهدکهآیاکشورهاینوظهووردرراسوتایحمایوتازصونعتبیموهملوی،درمقابولایونپدیوده
بایستندویاهمچونکشورهایتوسعهیافتهراهرادرعرصهجهانیشدنهموارنمایند .
درتحقیقحاضربابهرهگیریازالگویریاضیتأثیرجهانیشدننهتنهاازجنبهاقتصوادیبلکوه

جنبه هایسیاسی،اجتماعیوکلینینبوررویضوریبنفوو بیموهبوهتفکیوکبیمو ههوایزنودگی،
غیرزندگیوکلیدردوگروهکشورهایمنتخبتوسعهیافتهوگروهکشورهایچشماندازایوران
موردبررسیقرارمیگیرد.


اثرات متغیرهاي اقتصادي بر ضریب نفوذ بیمه

عواملمتع ددیبرصنعتبیموه،رشودوگسوترشآنتاثیرگوذاراسوتکوهمطالعوهوشوناخت
فراگیردربارهآنهاواقدامدرزمینهرفعویاکنترلاثرا منفیهریکمیتوانودبوهنوبوهخووددر
پیشرفتاینبازاربالقوه،تاثیربسناییداشتهباشود.ازمهتورینعوامول،حضووربرخویازمتغیرهوای
اقتصادی،مانندتورمدرآمدسرانهونرخشهرنشینیمیباشد.ازمتغیرهایمذکوردرادبیا نظوری
متعددیبهعنوانمتغیرکنترلدرکنارمتغیرهایاصلیموثربرضوریبنفوو بیموه،یوادشودهاسوت
) .)Mahdavi & Majed, 2011
هنگامتورمباالوغیرقابلپیشبینی،برایبیمهگرانوبیمهگذارانمشکلکمبودنقدینگیبوه
وجودمیآید.بههمیندلیلهنینههایعملیاتیشرکتهاافنایشمییابدازطرفیتوورمبواالباعو 
کاهشقدر خریدبیمهگذارانگردیدهکهباع میشودآنانبهصوور ناخواسوتهبیموههوای
اختیاریراازسبدکاالهاوخدما موردنیازخودحذ نمودهوتقاضایخودرابیشتربوهسووی
کاالهاوخدما ضروریسوقدهند.بیمههایزندگیبهعنوانمهمتورینمتغیورمووثربورتوسوعه
مالیورشداقتصادیبیشترازبیمههایغیرزندگیمتاثرازتورممیباشد.بیموههوایعمورازایون
لحاظکهجنبهسرمایهگذارینینداشتهدرشرای تورمیبرایموردمجا بوهسورمایهگوذاریبلنود
مد کمتورینسوبتبوهبازارهوایارزوطوفو...دارد(.)Asadiqaragoz, et al., 2020افونایش
شهرنشینیهمباارا هخدما مطلو نینهمبستگیباالییدارد.درکشورهایدرحالتوسوعهکوه
ارا هخدما بیمهایعمودتامتمرکوندرمنواطقشوهریبووده،افونایششهرنشوینیباعو افونایش
ضریبنفو بیمهمیگرددولیدرکشورهایتوسوعهیافتوهکوهعرضوهخودما بیموهایدرکلیوه
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مناطقهمگنبوده،شهرنشینیتاثیرچندانیبرضریبنفو بیموهنودارد (Asadigharagoz, et al.,

).2017درآمدسرانهنینیکیازاستراتژیترینمتغیرهایموثربرهرشواخصاقتصوادیمویباشود
کهضریبنفو بیمهنینازآنم ت نینیست.باافنایشدرآمدسورانهقودر موانورخریودمصور 
کنندگانافنایشیافتهکهمیتواناینتغییررادرمقایسهدرآمدسرانهکشورهاوضریبنفو بیمه
مشاهدهنمود.برخیازعواملامکانخریدوتقاضایبالفعلرافراهمکردهوبرخیدیگورموانعاز
آنمیشوند.برایم الدراک ورکشوورها،افونایشدرآمودسورانه،کواهشتوورم،افونایشنورخ
شهرنشینیوبعدخانوار،تقاضایبیمهراافنایشمیدهد).(Asadiqaragoz, et al., 2019


روش شناسی پژوهش و تجزیه و تحلیل نتایج

درپژوهشحاضربراسالروشاستاندارداقتصادسنجیبااستفادهازنرمافونارهوای Eveiws
ینمواییموبوراسوال
وSTATAوبابهرهگیریازروشدادههایتابلوییاقدامبهتخمینمدلمو 
یکنویم.ایونمودل
استهواییرادرراسوتایتوسوعهصونعتبیموه،پیشونهادمو 
نتایجبدستآمدهسی 
برگرفتووهازموودلمطالعووهچیان و

ویب وین( ،)Chiang & Yi-Bin, 2016اسوودی وهمکوواران

یباشود.
()AsadiGharagoz, et al., 2017وویلیاموبالکیفر)(Williams & Balcilar, 2020م 
مدلریاضیومفهومیتحقیق بهشر جدول1است

جدول  .1مدل هاي ریاضی پژوهش براي کشورهاي توسعه یافته.
مدل
3
4

مدل

2

penit= β1penit-1+ β2Gtotit+
β3Xit
penit= β1penit-1+
β2gEcoit+ β3Xit
penit= β1penit-1+
β2Gsocit+ β3Xit
npit= β1npit-1+ β2Gpolit+
β3Xit

5
6
7
8

زندگی
lpit= β1lpit-1+ β2Gtotit+
β3Xit
lpit= β1lpit-1+ β2gEcoit+
β3Xit
lpit= β1lpit-1+ β2Gsocit+
β3Xit
npit= β1npit-1+
β2Gpolit+ β3Xit
منبع  :یافته های تحقیق

مدل

1

جهانی شدن و صنعت بیمه

جهانی شدن و بیمههای

9
10
11
12

جهانی شدن و بیمههای
غیرزندگی
npit= β1npit-1+ β2Gtotit+
β3Xit
npit= β1npit-1+
β2gEcoit+ β3Xit
npit= β1npit-1+
β2Gsocit+ β3Xit
β1npit-1+ β2Gpolit+ β3Xit

برایکشورهایدرحالتوسعهوقفهمتغیروابستهحذ میگرددومدلهابهصور ایسوتادر
نظرگرفتهمیشوند.
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تعریف متغیرهاي مدل

PENit

i

t

ضریب نفوذ بیمه:برایمقایسووهوضعیتصنعتبیمهکشووورباکلاقتصادازشوواخصضریب
نفو بیمهاسووتفادهمیشووود.اینشاخصحاصلتقسیمحقبیمهتولیدیبهتولیدناخوالصداخلوی
یاآهستهتر)صنعتبیمهدرمقایسهبامجموعهاقتصادکشوراست .

استوبیانگرحرکتسریعتر(
( Lpitضریبنفو بیمههایزندگی):سهمبیموههوایزنودگیازتولیودناخوالصداخلویبورای
کشورiدرزمان .t
هایغیرزندگی):سهمبیمههوایغیرزنودگیازتولیودناخوالصداخلوی

(Npitضریبنفو بیمه
برایکشورiدرزمان.t

 :gtotitشاخص جهانیشدن کلی براي کشور  iدر زمان t

شاخصجهانیشدنمخففعبار آلمانی،Konjunkturforschungsstelleبهمعنایموسسه
تحقیقا درزمینهکسبوکاروعنوانیوکموسسوهاقتصوادیدرسوو ی اسوتکوهدرقسومت
هایمدیریت،فناوریواقتصادفعالیتمیکند.شواخص


درگروه
فدرالتکنولوژیدانشگاه3ETH
جهانیشدنKOFسالفنهازسویاینموسسهمنتشرمیشود.شاخصجهانیشودندرسوال2002
توس اینموسسهساختهشدودرهر)(Dreher, 2006آنرابسو داد.ایونشواخصمهمتورینو
جامعترینشواخصانودازه گیوریجهوانیشودنبوودهوازترکیوبسوهزیرشواخص،جهوانیشودن
اقتصادیباوزن36درصد،جهانیشدناجتماعیباوزن38درصدوجهانیشدنسیاسویبواوزن
26درصدبهشر زیربابهرهگیریازروشهاییچون 4PCAتشکیلشدهاسوت.5منبوعدادههوای
________________________________________________________________
1- OECD insurance statistics publication
2- sigma 3/2018: World insurance in 2017: solid, but mature life markets weigh on growth
3- Eldgenossische Technische Hochschule Zurich
4- Principal component analysis
 -5بهمنظورآشناییبیشتربااینزیرشاخصها،اجنایآنهاونحوهوزندهیبهایناجناوهمچنین،چگونگیساختشاخص
جهانیشدنبهمطالعهگلخدانوهمکاران()1393مراجعهکنید 
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اینشاخصموسسهاقتصادی1KOFمیباشد .
:متغیرهایکنترلبرایکشورiدرزمانtبرگرفتهازانتشارا سالیانهبانکجهانی 

Xit
تولیدناخالصداخلیواقعی،نرختورم،نرخشهرنشوینیورشودجمعیوتازمهمتورینشواخص
هاییمیباشدکهدراک رمطالعا پیشیندرتوضیحتغییرا ضریبنفوو بیموههوایبازرگوانیبوه

عنوانمتغیرکنترلاستفادهگردیده اندبهنحویکهحوذ هوریوکازایونمتغیرهواباعو توورش

میگردد .
ضرایب 
:RGDPitتولیدناخالصداخلیواقعیبرایکشورiدرزمان(tالبتهiصرفاًبرایکشوورایوران
برابرصفراستچونمدلسریزمانیمیباشد)
تولیدناخالصداخلیتولیوودناخالصداخلی ) (GDPارزشکلکاالهاوخدما نهاییتولیود
شوودهدرکشوووردریکبازهزموانیمعوینا سوتکوهبواواحودپوولجواریکشوورانودا زهگیوری
میشود.منظورازکاالهواوخودما نهوایی،آندسوتهازکاالهواوخودماتیاسوتکوهدرانتهوای

زنجیرهتولیدقرارگرفتهاندوخودآنهابرایتولیدوخدما دیگرخریودارینمویشووند.افونایش

تولیدناخالصدارایاثرا مستقیموغیرمستقیم برضریبنفوو بیموهمویتوانودداشوتهباشود.بوه
صور مستقیم
:Linfitنرختورمشاخصقیمتمصر کننودهبورایکشوورiدرزموان(tالبتوهiصورفاًبورای
میباشد)
کشورایرانبرابرصفراستچونمدلسریزمانی 
:URBitنرخشهرنشینیبرایکشورiدرزمان(tالبتهiصرفاًبرایکشورایرانبرابرصفراست
میباشد)
چونمدلسریزمانی 
:Popgitنرخرشدجمعیتبرایکشورiدرزمان(tالبتهiصرفاًبرایکشوورایورانبرابورصوفر
میباشد).
استچونمدلسریزمانی 
جامعه آماري

بخشیازجامعهآماریدرپژوهشحاضر12،کشورمنتخبازبازارهاینوظهورمنطقوهچشوم
اندازایراناستکهشاملایران،کویت،قطر،بحرین،عربستانصعودی،امارا ،عمان،پاکسوتان،
________________________________________________________________
1- https://kof.ethz.ch/en/
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میباشد.بخشدیگرجامعهآماری33،کشورهایعضووOECD
ترکیه،مصر،قبرلوقناقستان ،
میباشدودادههایمربوطبهآنازطریقمنابعرسمیبیمهمرکنی،مرکنآمارایران،بانکجهانی

وبانکاطفعا OECDونشریهزیگماجمعآوریشدهاست.بازهزمانیپژوهشبینسوالهوای
میباشد.1
1997تا 2017


آزمون وابستگی مقاطع

2

ابتداآزمونوابستگیمقاطعمقطعیپسران3CDوپسران4scaledطبقجوداول2و3بورای
کلیهمتغیرهاوهمبرایمدلاصلیپژوهشانجامگردید.باتوجهبهمقدارآموارهایونآزموونهواو
مقادیربحرانیآنهاکهازتوزیعنرمالبرخورداراست،وابستگیبیناعضاینمونهدرایونپوژوهش
گیریمیگردد .


نتیجه


جدول  .2آزمون وابستگی مقاطع براي کشور هاي چشم انداز ایران.
نام آزمون

مقدار
آماره

احتمال

Pesaran scaled
LM

1.782475

0.0747

Pesaran CD

2.262755

0.0237

نتیجه گیری
فرضیه صفر مبنی بر یکسان بودن شیب تمام مقاطع رد و عدم تجانس بین اعضای نمونه
نتیجه گیری می شود.
فرضیه صفر مبنی بر نبود وابستگی مقطعی رد و وابستگی بین مقاطع نتیجه گیری می شود.

جدول  .3آزمون وابستگی مقاطع براي کشور هاي توسعه یافته.
نام آزمون

مقدار آماره

Pesaran
scaled LM

8.174297

Pesaran CD

0.703690

نتیجه گیری
احتمال
فرضیه صفر مبنی بر یکسان بودن شیب تمام مقاطع رد و عدم تجانس بین اعضای نمونه
0.0000
نتیجه گیری می شود.
فرضیه صفر مبنی بر نبود وابستگی مقطعی رد و وابستگی بین مقاطع نتیجه گیری می شود.
0.0816
منبع  :یافته های تحقیق  :خروجی نرم افزار EViews10

ایستایی متغیرها

ابتداقبلازانجامآزمونریشهواحدبرایدادههوایتوابلوییآزموونهومخطویبوینمتغیورهوای
________________________________________________________________
 -1علت قرار دادن سال  1997به عنوان سال پایه این است که برای برخیکشورهای چشم انداز ایران داده های آماری قبلاز
سال1997موجودنمیباشدوآخریندادهمنتشرشدهمربوطبهسال2017میباشد.
2- cross-country dependence
3- Pesaran CD
4- Bias-corrected scaled LM
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مستقلبابهرهگیریازماتری همبستگی 1همبرایکشورهایتوسعهیافتهوهمبورایکشوورهای
چشومانودازایورانآزموونگردیود.نتوایجآزمووننشوانگرمطلوو بوودنهومخطویجهوتانجوام
آزمونهایموردنظرطبقمدلاصلیتحقیقبرایکشورهایتوسعهیافتهوکشوورهایچشومانوداز
همخطیمحسولبینمتغیرهایجهانیشدنمشاهدهگردیدکهبرایرفعخطایموجود
میباشد .
در4موودلجداگانووهبوورآوردصووور گرفووت.باتوجووهبووهاینکووهموود تحقیووقازلحوواظآموواری
"بلندمد "میباشد،ابتدابایدمتغیرهاراازنظرایستایی(مانایییاپایوایی)مووردآزموونقورارداد.
ناایستاییمتغیرهاچهدرمورددادههایسریزمانیوچوهدرموورددادههوایتوابلوییباعو بوروز
مشکلرگرسیونکا

میگردد) )sameti, et al., 2012
 

براسالنوعدادههایپژوهشحاضروپیروادبیا اقتصادسنجی (Hlouskova & Wagner,

)(Baltagi, 2013)،2006و )(Maddala & Wu, 1999وهمچنینراهنمواینورمافونار،Stata
آزمونهایمناسببرایبررسیایسوتایی متغیرهوابورایدوگوروهکشوورهایچشومانودازایورانو
توسعهیافتهبهشر  یلاست :

جدول .4نوع آزمون هاي پایایی تحقیق
ردیف

جامعه آماری

1

کشورهای چشم انداز ایران و
ایران

2

کشورهای OECD

تعداد

دوره

مقاطع

زمانی

وضعیت

T>N
 21سال
 12کشور
N: finite
N>T
 21سال
 33کشور
N→fixed, T:
finite
منبع  :دستورالعمل نرم افزار استاتا

آزمون پیشنهادی
ADF Fishertype
tests
Im–Pesaran–Shin

فرضیهصفرمبنیبروجودریشهواحد(ناایستاییمتغیرها)وفرضویهیوکمبنویبورعودموجوود
ریشهواحد(ایستاییمتغیرها)میباشد .

متغیرهایمدلدردوحالتبدونتفاضول
آزمونایمپسرانشینودیکیفولرتعمیمیافتهبرای 
برایدوگروهازکشورهایموردمطالعهوبایکبارتفاضلگیری(بدونعرضازمبوداءورونوددر
________________________________________________________________
1- Correlation
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سطح)برایکشورهایچشماندازایرانصور گرفتهاست.باتوجوهبوهمقایسوهمقوادیرمحاسوبه
شدهبامقادیربحرانیجدول،مطابقجدول5کلیهمتغیرهایمربوطبهکشورهایتوسعهیافتوهمانوا
نتیجهگیریمیگرددامابرایکشورهایچشماندازایرانکلیوهمتغیرهوانامانوابوودهکوهبوایکبوار
تفاضلگیریمانامیگردند.
جدول  .5آزمون پایایی دادههاي تابلویی کشورهاي توسعه یافته و چشم انداز ایران

ردیف

نام
متغیرها

آماره آزمون برای کشورهای OECD
Im, Pesaran and Shin W-stat
احتمال در سطح
نتیجه بدون نیاز به
بدون روند و
تفاضل گیری
عرض از مبدا

آماره آزمون برای کشورهای چشم انداز
ADF - Fisher Chi-square
احتمال در سطح بدون
احتمال بایک بار
روند و
تفاضل گیری
عرض از مبدا

1

pen

0.0212

مانا

 0.9997نامانا

2

np

0.0019

مانا

 0.9997نامانا

3

lp

0.0000

مانا

 0.1672نامانا

4

geco

0.0000

مانا

 0.9159نامانا

5

gsoc

0.0000

مانا

 0.99997نامانا

6

gpol

0.0000

مانا

نامانا 1.0000

7

gtot

0.0000

مانا

 1.0000نامانا

8

rgdp

0.0000

مانا

 1.0000نامانا

9

popg

0.0000

مانا

 0.6639نامانا

10

urb

0.0000

مانا

 0.9980نامانا

11

inf

0.0000

مانا

 0.7682نامانا

12

جمله خطا

 / 0.0000با یک
تفاضل مانا
 / 0.0000با یک
تفاضل مانا
 / 0.0000با یک
تفاضل مانا
 / 0.0000با یک
تفاضل مانا
 / 0.0000با یک
تفاضل مانا
 / 0.0000با یک
تفاضل مانا
 / 0.0000با یک
تفاضل مانا
 / 0.0608با یک
تفاضل مانا
 / 0.0048با یک
تفاضل مانا
 / 0.0000با یک
تفاضل مانا
 / 0.0000با یک
تفاضل مانا

مانا
0.0000
منبع  :یافته های تحقیق :خروجی نرم افزار EViews10

آزمون همانباشتگی

تفاضلگیریجهترفعناایستاییمتغیرهاباع ازبینرفوتنمقوداراصولیدادههوامویگورددو
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نتایجتحقیقمخدوشمی گردد،لذابورایرفوعایوننووعنقوض،اقودامبوهآزموونهمجمعوی(هوم
انباشتگی)مینماییمتاایستاییترکیبخطیمتغیرهاموردبررسیقرارگیرد،چوونیوکمجموعوه

متغیرانباشتهازدرجهیکسان،زمانیهمانباشتههستندکهترکیبخطیازآنهاماناباشد .
نتایججدول5نشانمیدهدکهکلیهمتغیرهایمربوطبه"کشورهایچشماندازایوران"نامانوا
میباشدلذاباتوجهبهمقادیرآمارههردوآزمونوابستگیمقاطعدرجدولشماره،2فرضصفر
مبنیبرعدموجودوابستگیمقطعیدرسطح99درصدردمیشود.درنتیجوهاسوتفادهازآزموون
هاینسلدومهمانباشتگیضرور مییابدزیراایننسلازآزمونهابوالحواظوابسوتگی،نتوایج
کاراتریراارا همیکننود.اخبواریوطوایی()akhbari & taee, 2017بورایکشوورهایمنتخوب
OECDنیازیبهآزمونهمانباشتگیبهدلیلماناییکلیهمتغیرهامشاهدهنگردید .
درپژوهشحاضرازروشهمانباشتگیوسترالند1برایدادههایتابلویی2بوااسوتفادهازنورم
افنارSTATA15بهرهگیریمیکنیم .
دراینروشفرضیهH0نشانگرعدموجودهمانباشتگیمیباشد.نتایججدول6نشانگروجود
همانباشتگیمیباشد.
بررسی علیت گرنجري و تخمین مدل به روش گشتاورهاي تعمیم یافته

پیشازبرآوردمدلبهروشگشتاورهایتعمیمیافتهدراینقسمتبهبررسیاثرا علیتبوین
متغیرجهانیشدنوصنعتبیمهوهمچنینبررسیاثرا شوکهایجهانیشدنبورصونعتبیموه
میپردازیم.
دردوگروهکشورهایتوسعهیافتهوچشماندازایران 
کشورهاي چشم انداز ایران

پ ازتعیینطولوقفهبهینهp = 4براسالآزمونهایآکا یک()AICومعیارخطایپویش
بینوینهووا ی()FPEوآزمووونLRبووابهورهگیووریازآزمووونهووایاثور()traceحووداقلیووکبووردار
همگراییوطبقآزمونماکنیمممقدارویژه،حداقلدوبردارهمگراییدررابطهبلندمد اثبوا 
میشود.

________________________________________________________________
1 Westerland
2 Panel data
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جدول  .6آزمون هم انباشتگی براي کشورهاي چشم انداز و ایران منبع :یافته تحقیق
آزمون هم انباشتگی نسل دوم وسترالند برای کشورهای چشم انداز و ایران
مدل

مدل ریاضی

Statistic

p-value

نتیجه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

pen gtot rgdp popg urb inf

-2.1358

0.0163

هم انباشته

pen geco rgdp popg urb inf

-1.7462

0.0404

هم انباشته

pen gsoc rgdp popg urb inf

-1.5193

0.0643

هم انباشته

pen gpol rgdp popg urb inf

-1.5882

0.0561

هم انباشته

np gtot rgdp popg urb inf

-2.2608

0.0119

هم انباشته

np geco rgdp popg urb inf

4.1656

0.0000

هم انباشته

np gsoc rgdp popg urb inf

1.8893

0.0294

هم انباشته

np gpol rgdp popg urb inf

-1.5995

0.0549

هم انباشته

lp gtot rgdp popg urb inf

-2.7704

0.0028

هم انباشته

lp geco rgdp popg urb inf

-1.9205

0.0274

هم انباشته

lp gsoc rgdp popg urb inf

-1.5815

0.0569

هم انباشته

lp gpol rgdp popg urb inf

-1.4034

0.0802

هم انباشته


جدول .7رابطه بلند مدت بین متغیرهاي توضیحی درونزا و صنعت بیمه در کشورهاي چشم انداز ایران.
PEN
1.000000

ضرایب نرمال هم انباشتگی (خطای استاندارد)
POPG
URB
INF
GTOT
2.709
-0.135
0.429
-0.074
)(0.735) (0.0852) (0.1890) (0.099
منبع  :یافته های تحقیق

RGDP
7.10E-11
)(1.3E-11

مشاهدهمیشودکهضریبGTOTم بتمویباشودکوهرابطوهبلنودمود 

باتوجهبهجدول7
م بت(معکولعفمتجدول)بینجهانیشدنوضریبنفو بیمهوجوددارد.

کشور هاي توسعه یافته

پ ازتعیینطولوقفهبهینهp = 4براسالآزمونهایآکا یک()AICومعیارخطایپویش
بینوینهووا ی()FPEوآزمووونLRبووابهورهگیووریازآزمووونهووایاثور()traceحووداقلیووکبووردار
همگراییوطبقآزمونماکنیمممقدارویژهوهمچنینحداقلیکبردارهمگراییدررابطوهبلنود
مد اثبا میشود.
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جدول  .8رابطه بلند مدت بین متغیرهاي توضیحی درونزا و صنعت بیمه در کشورهاي توسعه یافته.
PEN
1.000000

ضرایب نرمال هم انباشتگی (خطای استاندارد)
POPG
URB
INF
GTOT
-15.73
-0.087
12.17
-0.108
)(4.055) (0.182) (0.706) (0.153
منبع  :یافته های تحقیق

RGDP
1.84E-12
)(1.3E-12

میشودکهضریبGTOTم بتمویباشودکوهرابطوهبلنودمود 
باتوجهبهجدول8مشاهده 
م بت(معکولعفمتجدول)بینجهانیشدنوضریبنفو بیمهوجوددارد .دراینمطالعوهاز
روشگشتاورهایتعمیمیافته()GMMنیندرکنارحداقلمربعا معموولیجهوتتخموینمودل
استفادهشدهاست.اینمدلازیکسو،نیازبهاطفعا دقیقتوزیعجمف اختفلنداشوتهواسوال
آ نبراینفورضاسوتواراسوتکوهجموف اخوتفلدرمعوامف ،بوامجموعوهمتغیرهوایابوناری
غیرهمبستهاست.ازسویدیگر،بهلحاظاحتمالوجودهمبستگیجملهخطابامتغیورتوضویحیدر
مودلاثورا ثابوت،ازاعتبواربواالییبرخوورداراسوت).(Movahed Manesh, 2016بسویاریاز
هادرمدلهایپانلبوهصوحتو


باشندولحاظاینپویایی

ایپانل،دراصلپویامی
هایدادهه


مدل
استحکامنتایجبدستآمدهکمکخواهدنمود.درمدلهایپانلباورودوقفههوایمتغیوروابسوته

بهعنوانمتغیرمستقلدرسمتراستمدل،فرمپویاییمدلحاصلمویگوردد.درچوارچو پنول
پویوواتخمووینبووهروشGLSتووورشدارموویباشوودوروشGMMکووارآترخواهوودبووود.بالتوواجی
()Baltagi, 2008بووراسووالنوووعدادههووایایوونپووژوهش،برآوردگوورگشووتاورهایتعموویمیافتووه
برآوردگرپرتوانیاستکهبرخف روشحداک ردرستنمایینیوازبوهاطفعوا دقیوقتوزیوع
جمف اختفلنداردمشکی(.)Meshki, 2011وجودوقفهمتغیوروابسوتهدرسومتراسوتمودل
پانلمنجرمیشودکهفرضعدمخودهمبستگیمیوانمتغیرهوایمسوتقل(توضویحی)وجموف 

اختفلبهعنوانیکیازفروضکفسیکنقضشود) .(Arellano and Bond, 1991
استفادهازروشگشتاورهایتعمیمیافته()GMMبابهکارگیریمتغیرهایابوناریایونایوراد
یعنیدرونزاییمتغیرهایتوضیحیرابرطر موینمایودوجهوتحوذ توورشناشویازدرون
زاییمتغیرهایتوضیحی،اجازهمیدهدتماممتغیرهایرگرسیونیحتیباوقفه،اگورهمبسوتگیبوا

اجناءاخفلندارنودبوهعنووانمتغیورابوناریواردمودلشووند(.)Green, 2012روشGMMبوه
واسطهانتخا ابنارهایصحیحوبااعمالیکمواتری وزنویمویتوانودبورایشورای ناهمسوانی
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واریان ونینخودهمبستگیهایناشناخته،برآوردگرپرتوانیمحسوو شوود(.)Meshki, 2011
همچنیناینروشدارایمنیتهواییماننودلحواظنموودنناهمسوانیواریوان انفورادی،حوذ 
تورشدررگرسیونهایمقطعیمیباشد(.)Nadiri & Mohammadi, 2011نتایجبرآوردتوأثیر
جهانیشدنبررویتوسعهصنعتبیمهبهروش(GMMپنلدیتوایپویوا)بورایحودود33کشوور
توسعهیافتهبینسالهای1997تا2017درجداول 9الی11نشاندادهشدهاست .

جدول  .9نتایج برآورد مدل با بهره گیري از روش گشتاورهاي تعمیم یافته.
متغیر

Pen

وابسته
متغیرهای
مستقل
)pen(-1
geco
gsoc
gpol
gtot
rgdp
popg
urb
inf
Jstatistic
)AR(1
)AR(2

جهانیشدن اقتصادی

جهانیشدن
اجتماعی

ضرایب
0.67743
0.043325
9.74 e13
-0.228636
-0.198108
0.088857

احتمال
0.0000
0.0009
-

0.0219
0.6019
0.0065

ضرایب
0.65458
0.25203
1.08e12
-0.5609
-0.3855
0.06819

0.0000
0.3380
0.0010

27.18684

0.453750

29.15683

0.3533

-9.877928
-3.208818

0.0000
0.2313

0.0172

جهانیشدن سیاسی

جهانیشدن کلی

احتمال
0.0000
0.0000
-

ضرایب
0.664212
0.055400
4.67e13
-0.47243
-0.21085
0.146565

0.0000
0.4425
0.0000

25.78500

0.530556

27.81058

0.0000
0.2311

-9.692925
-3.249117

0.1108

-9.33312
0.0000 -9.71295
-3.25560
0.4211 -3.25140
منبع  :یافته های تحقیق

احتمال
0.0000
0.0000
-

ضرایب
0.66324
0.086566
9.13e13
-0.316630
-0.231607
0.112440

0.0001
0.1208
0.0000
0.420789
0.0000
0.1412

0.1572

احتمال
0.0000
0.0000
0.0021

آزمونسارگانجهتبررسیهمبستگیبینابنارهاوخطاهااستفادهمویگوردد.زموانیابنارهوا
معتبرمیباشندکهبینابنارهاوجمف خطاهمبستگیوجودداشتهباشود.فرضویهصوفرآزموونJ

اشارهبهمعتبربودنابنارهادارد.نتایجبدستآمدهنشانمیدهدکهابنارهوادرهور12مودلموورد

بررسیمعتبرمیباشند .
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جدول  .10نتایج برآورد مدل با بهره گیري از روش گشتاورهاي تعمیم یافته.
متغیر

np

وابسته
متغیرهای
مستقل

جهانیشدن

جهانیشدن

اقتصادی

اجتماعی

جهانیشدن کلی

جهانیشدن سیاسی

)np(-1
geco
gsoc

ضرایب
0.73559
-0.0173
-

احتمال
0.0000
0.0000
-

ضرایب
0.72749
-0.0076

احتمال
0.0000
0.0010

gpol

-

-

-

-

gtot

6.46e14
-0.0896
0.01783
0.02872

-

0.043
0.6985
0.0000

1.17e13
-0.0374
0.03021
0.02086

-

0.0152
0.6589
0.0000

ضرایب
0.721691
4.67e05
1.20e13
-0.049221
0.023838
0.019174

0.0001
0.7789
0.0000

23.35345

0.715

29.76995

0.3245

30.00420

0.313965

27.10625

-10.6865
-0.04201

0.0000
0.966

-11.2164
0.041414

0.0000
0.967

-11.1167
-0.05596

0.0000
0.955

-11.21906
0.024499

rgdp
popg
urb
inf
Jstatistic
)AR(1
)AR(2

0.0024

0.0000

احتمال
0.0000
-

ضرایب
0.723232
-

احتمال
0.0000
-

0.9547

-

-

-

-0.004497
1.07e13
-0.035029
0.025133
0.019699

0.0042

0.0065
0.9925
0.0000
0.512467
0.0000
0.9805

0.0000

0.0000


جدول  .11نتایج برآورد مدل با بهره گیري از روش گشتاورهاي تعمیم یافته.
متغیروابس

lp

ته
متغیرهای
مستقل
)lp(-1
geco
gsoc
gpol
gtot
rgdp
popg
urb
inf
J-statistic
)AR(1
)AR(2

جهانیشدن

جهانیشدن

اقتصادی

اجتماعی

ضرایب
0.2785
0.0389
3.99e13
1.0722
0.3854
0.1030
26.87534
-2.094954
-1.12921

احتمال
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.4785
0.0000
0.4705
0.0362
0.1412

جهانیشدن سیاسی

ضرایب
احتمال
ضرایب
0.223734
0.0000 0.275199
0.0000 0.134536
0.032228
3.45e4.12e0.0003
13
13
0.778367
0.0000 0.454646
0.208581
0.1208 0.345425
0.136304
0.0000 0.111858
27.87089
0.47902 26.71916
-3.2457
0.0340 -2.12056
-1.5681
0.1965 -2.19442
منبع  :یافته های تحقیق

احتمال
0.0000
0.0579
0.0000
0.0000
0.9932
0.0000
0.471305
0.0012
0.1432

جهانیشدن کلی
ضرایب
0.276158
0.038832
1.02e13
0.043780
0.337995
0.116586
30.08594
-2.176284
-1.135692

احتمال
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.6589
0.0000
0.359122
0.0295
0.19583
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نشانمیدهدکهفرضیهصفرمبنیبرعودموجوود

همچنیننتایجآزمونخودهمبستگی()AR
خودهمبستگیمرتبهاولردوعدموجودخودهمبستگیسریالیمرتبهدومردنمیشودکهمطابق
جیروشگشتاورهایتعمیمیافتهمیباشد.بوراسوالجوداول9الوی11وطبوق

ادبیا اقتصادسن
کلیهمدلهایموردمطالعهتأثیروقفهاولمتغیرهایوابسوته،بورمتغیرهوایوابسوتهم بوتومعنوادار
است.ایننتیجهنشانازپویاییالگوهایموردمطالعهدرطیزموانبورایکشوورهایتوسوعهیافتوه
گروههایبیموهایدردورهجواریبوهدورهبعودنیونگسوترشموییابود.
است،بهطوریکهتوسعه 
جهانیشدندرکلیهابعادتأثیرم بتومعنیداردرسطح99درصدبرضریبنفو بیمهوضوریب
نفو بیمههایزندگیگذاشتهاستکهدراینمیانجهانیشدناجتماعیبیشترینتوأثیررادربوین
ابعادجهانیشدنبرصنعتبیمهکشورهایتوسعهیافتهگذاشتهاست.جهانیشدنازبعداجتمواعی
میگرددکهافرادمقیمیککشوربامحصوال جدیدبیمهونینمحصووال عرضوهشوده
موجب 
درخارجازیککشورآشناشدهکهخودموجبافنایشعرضهعفوهبرتقاضابرایمحصووال 
بیمهدرمواجهباانواعریسوکهوایجدیودنیونمویشوود.جهوانیشودناقتصوادی:بواازبوینرفوتن
محدودیتهایتجاریوورودشرکتهایبینالمللیبهعرضهرقابتوافنایشرقابتوباامکوان
پخشریسکوانتقالبهشرکتهایخارجیقودر ریسوکپوذیریشورکتهوایبیموهافونایش
ییابدکهباع افنایشتقاضایبیمهباهرریسکیمیگرددکهدرنهایتباعو افونایشضوریب
م 
نفو بیمهمیگردد .مطابقجدول،9دربینابعادجهانیشودنبوهترتیوبجهوانیشودناجتمواعی،
بیمههوایزنودگیگذاشوتهاسوت.مطوابقنتوایج
سیاسیواقتصادیبیشترینتأثیررابرضریبنفو  
جدول،10جهانیشدنتأثیرمنفیومعنویداریبورتوسوعهبیموههوایغیورزنودگیدرکشوورهای
توسعهیافتهگذاشتهاستکهناشیازتوسعهرقابوتهوایبوینالمللویاقتصوادیبیموهگوراناتکوایی
رمیرفوتتوأثیرتوورم()INFبوررویضوریبنفوو بیموهدرکلیوه
بنرباست.همانطورکهانتظا 
درصدمعنیدارمویباشود.توأثیرتوورمبور

مدلهابرایکشورهایتوسعهیافته،م بتودرسطح99

هایغیرزندگیمیباشد،زیراحساسویتبیموههوایزنودگیبوهتوورم


هایزندگیبیشترازبیمه

بیمه
بیمههامعموالًدراک رکشورهایدنیادرکلیوه
واجباریمیباشد.حق 

بیشترازبیمههایغیرزندگی

مییابدکوهبوهنوبوهخوودباعو 
قیمتهاافنایش 
هایبیمهایمتناسبباافنایشسطحعمومی 


رشته
میگردد.همانطورکهانتظارمیرفتتوأثیرنورخشهرنشوینی()URBبور
افنایشضریبنفو بیمه 
مدلهابرایکشورهایتوسعهیافتهتأثیرمعنویدارینوداردوعلوت
رویضریبنفو بیمهدراک ر 
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آننینایناستکهکلیهمردمدرکلیهنقاط(چهشهر،چهروستا)بهامکانا بیمههومبوهصوور 
فینیکیوهمبهصور آنفیندسترسیبرابردارند.تأثیررشدجمعیوت()popgبوررویضوریب
درکلیهمدلها،برایکشورهایتوسعهیافتوه،منفویو

نفو بیمهوضریبنفو بیمههایغیرزندگی
معنیدارمیباشدوعلتآننینایناستکهباافنایشجمعیتدرآمود

حدودادرسطح95درصد
هایغیرزندگیمیانجامداماتأثیررشدجمعیوت

سرانهکاهشیافتهکهبهکاهشقدر خریدبیمه
درصدمعنیدارمیباشد .

یمههایزندگیم بتودرسطح99
برضریبنفو ب 
تأثیرتولیدناخوالصداخلویواقعوی ) (rgdpبوررویضوریبنفوو بیموهدرکلیوهمودلها،بورای
کشورهایتوسعهیافته،م بتودرسطح99درصدمعنیدارمیباشد.تأثیرتولیدناخوالصداخلوی
برضریبنفو بیمههایغیرزندگیتاحدودیبیشوترازبیموههوایزنودگیمویباشود.طبوقنتوایج
جداولفوقدربینمتغیرهایکنترلبوهترتیوبرشودجمعیوت،شهرنشوینی،توورموجهوانیشودن
بیشترینتأثیررابررویضریبنفو بیمهدرکشورهایتوسوعهیافتوهداشوتهاسوت.مطوابقجوداول
10و،12جهانیشدندرکلیهمدلهاوابعادتأثیرم بتومعنیداریدرسطح99درصودبورروی
توسعهصنعتبیمهگذاشتهاستکهدراینبینجهانیشودناجتمواعیبیشوترینتوأثیررابورتوسوعه
صنعتبیمهازکانالفرهن

سازیدارد.



نتایج برآورد مدل براي کشورهاي منطقه چشم انداز ایران

بودندادههامطمئنگردیمکهبرایایون

ابتداقبلازتخمینمدلریاضیبایدازpoolیاpanel
کارازآزمونfلیمراستفادهشدهاست.آزمونfلیمروجودهورنووعاثورا ثابوترادرسوطح99
درصدردمینمایدواشوارهبوهپانولبوودنهور4مودلمووردنظوردارد.بواتوجوهبوهاینکوهبورای
کشورهایچشماندازایرانتعدادمقاطع(تعوداد 12کشوور)کووچکتراززموانمووردتحقیوق(17
سال)،روشحداقلمربعا معمولیبرایدادههایتابلوییروشمناسبیمویباشود.سوپ آزموون
مدلاثرا ثابتفردیوزمانیراانجاممیدهیم.نتایجآزمونFوکوایدو1درجوداول13،12
و14نشانگروجوداثرا انفرادیوعدموجوداثراتیزموانیاسوتیعنویکشوورهایچشومانوداز
ایرانازلحاظتقاضایبیمههایبازرگانیبواهومتفواو معنویداریدارنود.نتوایجبورآوردتوأثیر
________________________________________________________________
1- Chi-square

70

اقتصاد پولی مالی سال بیست و هفتم

جهانیشدنبررویتوسعهصنعتبیمهبهروشحداقلمربعا معموولیتوابلوییبورایکشوورهای
بینسالهای1997تا2017بهشر  یلمیباشد :

منطقهچشماندازوایران
معادله1.

2017…,1997.1998,=t,

12i=1,2,3,…,

β1X՛it+uitYit=β+

Yitنشانگرمتغیروابستهکههمانضریبنفو بیمه(کلوی،زنودگیوغیرزنودگی)درزموان t
میباشد β0 .یکاسکالروβ1بردار ) (k*1و  Xitبردارمتغیرهایمستقل(متغیرهوای
برایکشور  i
جهانیشدن،رشدجمعیت،تولیدناخالصداخلی،شهرنشینی،تورم)درزمان  tبورایکشوور  iبوه
ترتیبجدولشماره1میباشد .
Uit=µi+vit

کهدرآن µiنشاندهندهاثرخاصانفرادیمشاهدهنشدههریکازکشورهایچشماندازموی
باشدکهدرطولزمانثابتاست(م لدین،فرهن

،آرمانهایسیاسی).....،وvitنشاندهنوده

اثرباقیماندهجنءاخفلمیباشدلذااجنایخطادرمدلتحقیقیوکطرفوه1درنظورگرفتوهشوده
استاگرµiهاراپارامترهایثابتیببینیمکهقصدتخمینزدنشانراداریم،معادله1بهمعادلهزیور
تبدیلمیشودکهمدلبااثرا ثابتمیباشد.روشاثرا ثابتاینامکانرافوراهممویکنودکوه

ویژگیانفرادیهریکازکشورهایچشماندازبایکدیگرمتفواو باشودکوهایوننواهمگونیدر
اثرا انفرادی،درعورضازمبود واحودهانشواندادهمویشوود(.)Baltaji, 2008بنوابراینمودل
رگرسیونبهصور معادله2خواهدبود :
معادله2.

β1X՛it+∑µiDi+vitYit=β+

مدلاثرا تصادفیرامیتوانبهمننلهمدلرگرسیونیبواعورضازمبوداتصوادفیبیوانکورد.
ندههواهمبسوتگینداشوتهباشونداحتمواالًمناسوبترخواهودبوودتوااز
اگراثرا انفرادیباتخمینزن 
واحدهایمقطعیتصادفیبرایبیانعرضازمبداءهایانفرادیاستفادهکنیم بهخصوصاگورموا
براینعقیدهباشیمکهواحدهایمقطعیازیکجمعیتنسبتازیادبهدستآمدهاست (همان)Di.
یکمتغیرمجازیبرایکشوورiموی باشود.بورایاجتنوا ازافتوادندرداممتغیورمجوازی،تموامی
متغیرهایمجازیدرمعادلهواردنمیگرددبلکهقیدیرویµiبهصوور ،∑µ=0دادهمویشوود.

بنابرایندرمدلاثرا تصادفی،ناهمگنیبینکشورهابهصور یکجنءتصادفیدرنظرگرفتوه
________________________________________________________________
1 One-way error component
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شدهاست.باتوجهبهاینکهدرپژوهشحاضرتعداد12کشوورازجامعوهآمواریهود (بوهدلیول
عدمدسترسیبهدادههایآماری)انتخا شدهاست،آزموناثرا تصادفیمیتواندنتوایجبهتوری

ارا هنمایدامابرایانتخا دقیقترازآزمونهاسمناستفادهشدهاست.نتوایجآزموونهاسومندر
متغیروابسته"ضریبنفو کلیبیمه"بهشر جدول،12برایمودلهواییبوامتغیرهوایمسوتقل"

مدلهوایی
مینمایدامابرای 
جهانیشدنسیاسی"و"جهانیشدنکلی"،اثرا تصادفیراپیشنهاد 
بامتغیرمستقل"جهانیشدناقتصادی"و"جهانیشدناجتماعی"بدلیلاحتمالوجودهمبسوتگی

بینXitها(متغیرهایمستقل)وµiهابورایتموامی iوtهوا،آزمووناثورا ثابوترانشوانداده
مدلهواییبوامتغیوروابسوته"بیموههوای
است.درجدولشماره13نیننتایجآزمونهاسمنبرای 
غیرزندگی"،استفادهازآزموناثرا تصوادفیرابورایمتغیورمسوتقل"جهوانیشودنسیاسوی"و

میدهدوهمچنینبرایسایرمتغیرهایمستقلبوهدلیولهمبسوتگی
"جهانیشدناقتصادی"،نشان 
مینماید.درجدول15نیونتحلیولموذکور
متغیرمستقلباجناخفل،آزموناثرا ثابترامعرفی 
پایداراست.دردادههایتابلویینینماننددادههایسریزمانیمویتووانبحو هوایمربووطبوه
ناهمسانیواریان بینجمف پسماندوهمچنینخودهمبستگیبینرگرسورهاوجمف پسوماند
رامطر نمود.الزمبهتوضیحاستکهHeteroscedasticityازکانالآزمونLikelihood-ratio
جهتبررسیواریان ناهمسانیمیباشد)(Mohamadzadeh, et al.,2010کهنتایجآزمونبرای
هر4مدلبرایسهگروهمتغیروابستهضریبنفو بیموهکلوی،ضوریبنفوو بیموههوایزنودگیو
ضریبنفوو بیموههوایغیرزنودگی،طبوقجوداول12الوی14بواعودمردفرضویهصوفر(همسوانی
واریان )،هرنوعواریان ناهمسانیراردمیکند.عدموجوودخودهمبسوتگی1جموف پسوماند
هامیباشد.درتحقیقحاضربرایهر4مدلموردبررسویفرضویه

یکیازفروضاساسیکفسیک
وجودخودهمبستگیردگردید،لذامدلهوایمووردبررسویبوادرنظورگورفتن

صفرمبنیبرعدم
دادههایتابلوییاثرا تصادفییاثابت،تخمینگردیدند .
)AR(1ونوعآزمون 
ازدیگرفروضکفسیکنرمالبودنجمف پسماندمیباشدکهدرپژوهشحاضرازآمواره
جارکبرا2باتوزیعکایدوبادرجهآزادی2استفادهشدهاست.نتوایجنشوانازعودمردفرضویه
H0وتاییدنرمالبودنجمف پسماندمیباشد .
________________________________________________________________
1- Autocorrelation
2 Jarque-Bera
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جدول  .12نتایج برآورد مدل با بهره گیري از روش اثرات ثابت و تصادفی با در نظر گرفتن خود همبستگی
درجه .AR(1( 1
متغیر وابسته

pen

متغیرهای

جهانیشدن اقتصادی

مستقل

آزمون اثرات ثابت

geco
gsoc
gpol

احتمال
ضرایب
0.045
0.0000389
-

جهانیشدن

جهانیشدن

سیاسی

اجتماعی
آزمون اثرات ثابت
ضرایب
0.009302
-

جهانیشدن کلی

احتمال

آزمون اثرات

آزمون اثرات

تصادفی

تصادفی
احتمال

0.170
-

ضرایب
0.005885

0.099

gtot

-

-

-

-

-

-

rgdp

7.39e-13

0.034

1.24e-13

0.726

5.06e-13

0.164

popg

-0.0157324

0.197

-0.0187108

0.078

-0.01917

0.116

urb

0.01991138

0.003

0.543599

0.001

0.0224836

0.001

inf

-0.0036929

0.143

-0.0013

0.575

CONSTANT

-0.3664892

0.468

-3.5267

0.0000

Prob>chi2

1.0000

Prob>chi
2

1.0000

0.0036976
0.8517126
-

0.140
0.139

ضرایب
0.0135
25
6.19e
-13
0.0251
-481
0.0167
272
0.0021
-947
0.9103
-262

احتمال
0.036
0.048
0.026
0.016
0.369
0.077

Likelihoodratio test
(واریانس
ناهمسانی)
Hasman test
autocorrelati
ons
آزمون اثرات ثابت
مقطعی ( cross
section chi)square
آزمون اثرات ثابت
زمانی ( period
)chi-square
آزمون اثرات ثابت
مقطعی ( cross
)section F
آزمون اثرات ثابت
زمانی ( period

Prob>ch
i2

1.0000

Prob
>chi2

1.0000

60.18

0.0000

9.10

0.058

-2.32

0.9645

6.31

0.1774

35.438

0.0001

34.88

0.0000

35.277

0.0001

34.880

0.0001

566.233720

0.0000

500.457905

0.0000

562.02133
5

0.0000

502.40
5676

0.0000

25.541882

0.1815

27.412223

0.1241

25.879434

0.1698

26.901
450

0.1381

184.614425

0.0000

134.825662

0.0000

180.98754
9

0.0000

136.10
7041

0.0000

1.135389

0.3164

1.223523

0.2381

1.151242

0.3012

)F
آزمون جارک برا
 F testلیمر

1.1993
84

0.2580

0.702
68.79

0.4020
0.0000

0.005
69.18

0.942
0.0000

1.905
71.45

0.1675
0.0000

0.765
71.63

0.6820
0.0000
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جدول  .13نتایج برآورد مدل با بهره گیري از روش اثرات ثابت و تصادفی با در نظر گرفتن خود همبستگی
درجه .)AR(1)( 1
متغیر وابسته
متغیرهای مستقل

np
جهانیشدن اقتصادی

جهانیشدن اجتماعی

جهانیشدن سیاسی

جهانیشدن کلی

آزمون اثرات تصادفی

آزمون اثرات ثابت

آزمون اثرات تصادفی

آزمون اثرات ثابت

ضرای

احتمال

ضرایب

احتمال

geco
gsoc
gpol
gtot
rgdp

ب
0.0000494
6.45e-13

0.032
0.020

popg

-0.15856

0.124

0.002289
2.98e-14
0.0058738
-

ضرایب

احتمال

0.541
0.945

0.0112826
2.16e-13
0.0219627
-

0.623

0.000
0.453
0.028

ضرایب

احتمال

0.0093021
1.24e-13
0.0187108
-

0.070
0.726
0.078

urb

0.0193787

0.0000

0.0545021

0.003

0.024601

0.000
0

0.0543599

0.001

inf

-0.002591

0.230

0.0040453
-

0.112

0.0026618
-

0.202

0.0013938
-

0.575

CONSTANT

-0.57551

0.136

-3.069344

-1.535561

0.001

-3.526714

Likelihoodratio test

Prob>chi
2

1.0000

Prob>chi
2

Prob>chi
2

Hasman test

5.37

0.2516

13.15

autocorrelatio
ns
آزمون اثرات

5.870

0.0359

5.916

1.000
0
5.111
8
0.040
0

Prob>chi
2

ثابت مقطعی
( cross section
)chi-square
آزمون اثرات
ثابت زمانی
(period chi-
)square
آزمون اثرات
ثابت مقطعی
( cross section
)F
آزمون اثرات
ثابت زمانی

0.000
0
1.000
0
0.010
6
0.035
3

3.28
5.563

9.66
5.776

0.000
0
1.000
0
0.046
6
0.037
1

463.24641
1

0.0000

444.00095
2

0.000
0

500.03891
6

0.000
0

464.86705
4

0.000
0

27.674854

0.1213

25.479422

0.163
3

26.271075

0.136
2

25.515216

0.182
1

111.76106
6

0.0000

101.52305
8

0.000
0

133.83976
7

0.000
0

112.66225
6

0.000
0

1.970420

0.2121

1.742608

0.291
2

1.360608

0.311
4

1.798473

0.253
1

()period F
آزمون جارک برا

0.015

0.9926
1

0.063

F testلیمر

63.22

0.0000

63.27

0.801
4
0.000
0

1.045
69.25

0.306
6
0.000
0

0.366
68.58

0.544
9
0.000
0
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جدول  .14نتایج برآورد مدل با بهره گیري از روش اثرات ثابت و تصادفی با در نظر گرفتن خود همبستگی درجه
.)AR(1)( 1
متغیر وابسته

lp
جهانیشدن اقتصادی

متغیرهای مستقل

آزمون اثرات ثابت
ضرایب

احتما
ل
0.665
0.449
0.521
0.781
0.725
0.159
1.000
0
0.583
1
0.000
9

جهانیشدن اجتماعی
آزمون اثرات ثابت
ضرایب

احتما

جهانیشدن سیاسی

جهانیشدن کلی

آزمون اثرات تصادفی

آزمون اثرات ثابت

ضرایب

احتمال

ضرایب

0.0029659
4.34e-14
-0.003926
-0.000621
0.000388
0.1016916

0.264
0.692
0.440
0.751
0.727
0.511

0.0029659
4.34e-14
-0.0039261
-0.0006214
0.000388
0.1016916

1.0000

Prob>chi
2
2.10

Prob>chi
2

ل
0.264
0.405
0.168
0.509
0.121
0.496
1.000
0

Prob>chi
2

2.10

0.716

2.86

0.5821

24.396

0.000
6

17.992

0.0017

24.396

551.057400

0.000
0

641.330022

0.0000

586.099418

0.000
0

0.125
8

36.554082

0.1132

25.631974

0.172
2

263.582886

0.0000

203.988195

0.000
0

0.1421

1.325737

0.211
7

geco
gsoc
gpol
gtot
rgdp
popg
urb
inf
CONSTANT

-0.0000124
8.19e-14
0.0032
0.0004997
0.0003945
0.1900938

Likelihoodratio test

Prob>chi
2

Hasman test

2.85

autocorrelation
s
آزمون اثرات ثابت

21.756

مقطعی ( cross
section chi)square
آزمون اثرات ثابت

631.380246

0.000
0

زمانی ( period
)chi-square
آزمون اثرات ثابت

27.895760

0.189
8

26.473282

مقطعی ( cross
)section F
آزمون اثرات ثابت

251.773394

0.000
0

172.906030

0.000
0

1.293234

0.187
0

1.908380

0.121
9

1.663855

آزمون جارک برا

0.25

0.88

3.96

0.13

0.765

0.6820
6

0.015

F testلیمر

23.96

0.000
0

22.55

0.000
0

23.97

0.0000

21.78

زمانی ()period F

احتما

0.003205
1.18e-13
-0.005073
0.0036077
0.0014947
-0.245987

ل
0.264
0.692
0.440
0.751
0.727
0.511
1.000
0
0.716
9
0.000
6

0.992
6
0.000
0
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درصدبررویتوسعهصنعتبیمهدرکشورهایچشماندازایرانداشتهاست.جهوانیشودنازبعود
اقتصادیباع ازبینرفتنمحدودیتهایتجاریوورودشرکتهایبینالمللیبهعرضهرقابوت
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وافنایشرقابتوباامکانپخشریسکوانتقالبهشرکتهایخوارجیقودر ریسوکپوذیری

ییابدکهباع افنایشتقاضایبیمهباهرریسکیمیگرددودرنهایوت
شرکتهایبیمهافنایشم 
یشود.دراینبخشجهانیشدنازبعدکلیبیشوترینتواثیررابور
باع افنایشضریبنفو بیمهم 
افنایشضریبنفو بیمهکلیگذاشتهاست.
ازبیمههایزندگی

هایغیرزندگیمعنیدارتر


،تأثیرجهانیشدنبربیمه
مطابقنتایججدول13
ایدراینکشورهامیباشود.بیموههوایزنودگیدر


باشدکهناشیازعدمتوسعهاینگروهبیمه

می
اینکشورها،سهمنواچینیازتولیودناخوالصداخلویرابوهخووداختصواصداد هانود.نتوایجنشوان
میدهددربینشواخص هوایجهوانیشودن،جهوانیشودنسیاسویبیشوترینتوأثیرراب وربیموههوای

غیرزندگیداشتهاست.باتوجوهبوهاینکوهاک ورکشوورهایچشومانودازایوراناغلوبدارایمنوابع
زیرزمینیمیباشند،لذاتوسعهرواب سیاسویبوینالمللویباعو تسوهیلعرضوهبوینالمللویمنوابع
زیرزمینیشدهکهبازارهایگستردهایرابرایآنانفراهممویکنود.بواتوجوهبوهاینکوهبیموههوای

انرژی،مسئولیتومهندسیسهمباالییدراینکشورهاداشتهاستلوذاایونبعودازجهوانیشودن
هایغیرزندگیمیگذارد.باتوجهبهاینکهغالوبکشوورهایچشوم


برتوسعهبیمه
تأثیربرونرانی1
باشند،سهمبیمههایزندگیدرصنعتبیمهنواچینبووده

اندازایراناک راجنومذهباهلسنتمی
تواندتأثیرمعنیداریبرتوسعهاینگروهبیموهایداشوته


،جهانیشدننمی
ومطابقنتایججدول14
باشد.تولیدناخالصداخلیواقعی()rgdpتأثیرمعنیداردرسطح95درصدبرضوریبنفوو بیموه
کلیگذاشتهکهغالبسوهمایونتوأثیرمطوابقجوداول13و14متعلوقبوهبیموههوایغیورزنودگی
هایغیرزندگیبیشترازبیمههوایزنودگی


تأثیرتولیدناخالصداخلیواقعیبرتوسعهبیمه
میباشد.

میباشد.درکشورهایچشماندازسهمبیمهدراقتصادپایینبودهکهبیشترسهمآنراخامفروشوی

تشکیلمیدهد،لذاتغییرا تولیدناخالصداخلیتأثیرمعنیداریبرضریبنفو بیمهندارد.رشود

جمعیتمطابقجدول12تأثیرمعنیدارمنفیبرتوسعهضریبنفو بیمهمطابقمودلهوای5،3،1
و8داشتهکهبیشوترناشویازبیموههوایغیرزنودگیمطوابقجودول13اسوت.هموانطورکوهانتظوار
میرفتتأثیرنرخشهرنشینی()URBدرکشورایرانوکشورهایچشماندازبررویضریبنفوو 

________________________________________________________________
1- Crowding out
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بیمه،ضریبنفو بیمههایغیرزندگیم بتودرسوطح99درصودمعنویدارمویباشودوبیشوترین
تووأثیررابوورمتغیرهووایوابسووتهنسووبتبووهسووایرمتغیرهووایمسووتقلداشووتهاسووت.درکشووورایوورانو
کشورهایچشماندازبرخف کشورهایتوسعهیافتهامکاندسترسیبهکلیهخودما بیموهایدر
کلیهمناطقشهریوروستاییمیسرنمیباشدکهباع میگرددباتوسعهشهرنشوینیتقاضوایبیموه

نینافنایشیابد.

 -5نتیجه گیري و پیشنهادات

اثرجهانیشدنبربیمههایبازرگانیدرطولزمانباثبا استولیاثرآندربوینکشوورها
مختلفمتفاو است.نتایجنشانمیدهدکهاثرجهانیشدندرکلیهابعادبررویانوواعمختلوف
بیمههایبازرگانیدرهریکازکشورهادرطولزمانثابتمیباشد.ولیمقدارایناثوردربوین
کشورهامتفاو است.جهانیشدندرکلیهابعاد،فرآیندیاستکهدرطولزماناثرا ثابوتو
تحلیلهایارا وهشودهداردولویاثورا ایون

مشخص(افنایشی)بررویبیمههایبازرگانیمطابق
پدیدهدرانواعمختلفکشورها(توسعهیافتهیاچشمانداز)تفواو معنویداریراداردکوهنتوایج
تحقیقمویداینامرمیباشد.درکشورهایتوسعهیافتهبهترتیبجهوانیشودناجتمواعی،جهوانی
شدنکلی،جهانیشدنسیاسیوجهانیشدناقتصوادیبیشوترینتوأثیربورضوریبنفوو بیموهبوه
صور کلیداشتهاست.درجهمعنیداریکلیهمتغیرهادرتوضیحتغییرا ضوریبنفوو بیموهدر
سطح99درصدبودهاست.امادرکشورهایمنطقهچشماندازایرانبهترتیبجهانیشودنکلوی،
جهانیشدنسیاسیوجهانیشدناقتصادیبیشترینتأثیررادرضریبنفو بیمهبهصوور کلوی
داشتهاست.دراینمیانبهترتیبجهانیشدناقتصادیوجهانیشدنکلویبیشوترینمعنویداری
درسطح95درصددرتوضییحتغییرا ضریبنفو بیموهداشوتهاسوت.بوابررسویتووامشود و
درجهمعنیداریبهایننتیجهکلیمیرسیمکهشد تأثیرجهانیشدنبرضوریبنفوو بیموهدر
کشورهایتوسعهیافتهبیشترازکشورهایچشماندازایراناست.درکشوورهایتوسوعهیافتوهبعود
اجتماعیجهانیشدنودرکشورهایچشماندازایرانبعداقتصادیجهانیشدنبیشوترینومعنوی
دارترینتأثیررابرضریبنفو بیمهگذاشتهاست.بابررسیدقیقتأثیرابعادجهانیشدنبرضریب
نفو بیمههایزندگیوغیرزندگیبهنتایجدقیقتریازاینپژوهشخواهیمرسوید.درکشوورهای
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توسعهیافتهبهترتیبجهانیشدناقتصادی،جهانیشدناجتماعی،جهانیشدنکلیبیشترینتأثیر
گذاشتهاندکهدراینمیوانبوهترتیوبجهوانیشودن

رابرکاهشضریبنفو بیمههایغیرزندگی
اقتصوادیوجهوانیشودناجتموواعیبواالتریندرجوهمعنوویداریدرسوطح99درصوددرتوضوویح
تغییرا ضریبنفو بیمههایغیرزندگیگذاشتهاستامادرکشورهایمنطقهچشماندازایرانو
ایرانبهترتیبجهانیشدنسیاسوی،کلویواقتصوادیبیشوترینتوأثیررادرافونایشضوریبنفوو 
گذاشتهاندکهدرایونمیوانبوهترتیوبجهوانیشودنسیاسویوجهوانیشودن

بیمههایغیرزندگی

اقتصادیباالترینمعنیداریدرسطح99و95درصددرتوضیحتغییرا ضریبنفوو بیموههوای
غیرزندگیگذاشتهاست.بابررسیکلینتایجبهصور مقایسهایبهایننتیجهمویرسویمکوهدر
کشورهایتوسعهیافتهجهانیشدناقتصادیبیشوترینتوأثیررادرکواهشودرکشوورهایمنطقوه
چشماندازایرانجهانیشدنسیاسیبیشترینتأثیردرضریبنفوو بیموههوایغیرزنودگیگذاشوته
است.علتتأثیرا ایناست کهدرکشوورهایتوسوعهیافتوه،جهوانیشودنباعو افونایشورود
رشتههایغیرزندگیفعالیتموینماینود)مویگورددکوهرقیوب
بیمهگراناتکاییخارجی(اک رادر 

بیمهایهستندوباکاهشسهمبازارآنهامنجور
شرکتهایداخلیخصوصی 

جدیوتوانمندبرای
میگردند.امادرکشورهایمنطقهچشوم
بیمههایغیرزندگیدرآنکشور 
بهکاهشضریبنفو  
اندازایرانبهدلیلسطحپایینجهانیشدناقتصادی،غالباًجهانیشدنازبعدسیاسویبواگسوترش
ارتباطا بینالمللیوانعقادمعاهدا بینالمللیبهصور غیرمستقیمازکانوالتوسوعهاقتصوادی
میگرددکهبهنوبهخودباعو توسوعهضوریب
بیمههایغیرزندگی 
کشورباع افنایشبازارهای 
میگردد.لذامطابقنتایجپوژوهشحاضورپیشونهادمویگوردددرکشوور
بیمههایغیرزندگی 
نفو  
ایرانباتوجهبهتأثیرغالبجهانیشدنازبعدسیاسی،سیاستهایانبساطیدرسوطحبوینالمللوی
درراستایتوسعهاقتصادیصور گیردتابارشداقتصادی،چرخهبیمهدررشوتههوایغیرزنودگی
میباشند،بهجریانبیافتد.ازطرفیپیشنهادمویگوردد
بیمهایکشوررادارا 
که85.5درصدازسهم 
شرکتهایبیموهراترغیوببوهفوروشو

بیمههایزندگی،
بیمهمرکنیباتعیینحداقلپرتفوبرای 
بیمههایزندگینماید،دراینصور شورکتهوایبیموهبوهعلوتمحودودیتابوف شوده
عرضه 
توس بیمهمرکنی،تفشتبلیغاتی،آموزشیوفرهنگیخودرادرراسوتایافونایشضوریبنفوو 
مینمایند.ازطرفیدولتنینباهمکاریپژوهشکدهبیموهمویتوانودراهکارهوایی
بیمههایزندگی 

بیمههایزنودگیبنمایود .دولوت
جهتافنایشآگاهیعمومیدانشآموزان،دانشجویاندرزمینه 
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میتواندباسیاستهایانبساطیدیپلماتیکبینالمللی،راهرابورایورودشورکتهوایبیموهبوین

المللیبهکشورهموارنمایدتاازکانال1FPIوتشدیدرقابتباشرکتهایبیمه"سرزمیناصولی

"همباع ارا هخدما باکیفیتبرایبیمهگذارانوازطرفیباانتقالدانشفنیباع غنویتور
بیمههایزندگی،درکشورهایتوسعهیافتوهبوه
شدنبارفنیصنعتبیمهدرکشورگردد.درزمینه 
ترتیبجهانیشدناجتماعی،اقتصادی،کلیوسیاسیبیشترینتأثیررابرضوریبنفوو بیموههوای
گذاشتهاندکهبهغیرازجهانیشدنسیاسی،اک راًباالتریندرجهمعنیداریدرسوطح99

زندگی
میباشند.امادرکشورهایچشوم
درصددرتوضییحتغییرا ضریبنفو بیمههایزندگیرادارا 
بیمههایزنودگینگذاشوتهاسوت.
اندازایرانجهانیشدنتأثیرمعنیداریبرتغییرا ضریبنفو  
میدهددرکشورهایتوسعهیافتهباتوسعهجهانیشدناجتمواعیناشویازمهواجر از
نتایجنشان 
کشورهایدرحالتوسعه،افنایشکواربراناینترنوت،گردشوگریبوینالمللوی،افونایشمخاطبوان
بیمههایزندگیوهمچنینافنایشامیدبوه
شبکههایبینالمللیازکانالافنایشآگاهیازمنایای 

میکند.مطابقنمودار1درکشورهایچشوم
بیمههایزندگیشدیداًافنایشپیدا 
زندگی،تقاضای 
بیمههایزندگیپایینتوراز0.8هسوتند
اندازایرانبهغیرازکشورقبرلاک راًدارایضریبنفو  
کهدرمقایسهباکشورهایتوسعهیافتهبسیارناچیناستوازسوییدیگراینکشورهادارایسطح
میباشندلذاطبیعیاستکهجهوانیشودندرمقیوالپواییننتوانودتغییورا 
پایینیازجهانیشدن 
بیمههایزندگیدرکشورهایچشماندازایرانراتوضیحبدهداموابواتوجوهبوه
ناچینضریبنفو  
ضریبنفو مطلو دررشتههایغیرزندگی،جهانیشدنمیتواندتاحودودیتغییورا ضوریب
میگرددکشورهایچشماندازایرانبوااسوتقبال
نفو بیمههایغیرزندگیراتوضیحدهد.پیشنهاد 
ازپدیدهجهانیشودنبوهخصووصازبعوداجتمواعیدرراسوتایشوناختصونعتبیموه(بوهویوژه
بیمههایزندگی)اقداما جدیفار ازتعصبا فرهنگیواجتماعیانجامدهنود.نتوایجهمچنوین

پدیدهایبودکهدرکشورهایچشمانودازایورانسوهمبیشوتریدرتوسوعه
نشاندادکهشهرنشینی 
میگرددکهعرضهخدما بیموهایدرمنواطقمحورومدر
ضریبنفو بیمهداشتهاست،لذاتوصیه 
اینجامعهآماریتوسعهیابد.تورماثرا منفیدرکشورهایچشومانودازایوراننسوبتبوهکشوور
________________________________________________________________
1- Foreign Portfolio Investment
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سیاستهایکنترلجمعیوتدر

لذاکنترلتورمو،هایتوسعهیافتهبرضریبنفو بیمهداشتهاست
ازسیاستهایکفندولتیدرراسوتایتوسوعهضوریبنفوو بیموهدر

میتواند
 شرای رکودتورمی
.کشورهایچشماندازایرانباشد
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