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هایآنمحرومخواهندبود.صنعتبیمهبهعنووانیکویازمهمتورینر وولم لو کنندازموهبتاستقبال
.باشدتوسعهمالیمتأثرازپدیدهجهانیشدنمی
گیوریازرهیافوتگشوتاورهایتعمویمیافتوه،اثورا ثابوتوبنابهاهمیتموضوع،پژوهشحاضربوابهوره

ازجوانباقتصادی،سیاسیواجتماعیکشورهابرضریبنفوو بیموه،تصادفیبهبررسیتأثیرادغامجهانی
هوایغیرزنودگیدردوگوروهکشوورهایتوسوعهیافتوهوهایزندگیوضریبنفو بیموهضریبنفو بیمه

میپردازد.1997-2017کشورهایچشماندازایراندرطولدوره
شدنبررویضریبنفو بیمهاشارهدارد.بورخف انیهایجهدارشاخصنتایجحاصلاکیداًبرتأثیرمعنی

شدنبهخصوصجهانیشدناجتماعیبرضریبنفوو بیموهکشورهایتوسعهیافتهکهکلیهجوانبجهانی
ضوریبنفوو وسیاسویبیشوترشدنصرفاًازبعداقتصادیتأثیردارد،درکشورهایچشماندازایرانجهانی

هایزندگیدرکشورهایتوسعهیافته،اثورجهوانیدهد.بهعلتسهمباالیبیمهیبیمهراتحتتأثیرقرارم
 ایچشمگیرترازکشورهایچشماندازایرانمیباشد.شدنبراینگروهبیمه


JEL:F60،G22طبقهبندی

 کشورهایچشماندازایران. یافته،کشورهایتوسعه جهانیشدن،ضریبنفو بیمه،کلمات کلیدي: 

 

 قدمهم

درشودنجهانیفرآیندتسهیل.باشدمیشدنجهانیتأثیرتحتصنایعسایرهمچونبیمهصنعت
یافتهتوسعههایکشوربازاردرفعالیحضورالمللیبینبیمههایگرددشرکتمیباع بیمهصنعت
گرانبیمهبینرقابتشدنگرمباع پدیدهاینکهکنندپیداتوسعهحالدرهایکشورخصوصبه

اثورا توانودمویتوسوعهحوالدرکشوورهایدرشودنجهوانیپدیده.گرددمیالمللیبینوداخلی
شورای دربیموهصونعتتوسوعهباعو تواندمیاثرا اینکهبگذاردبیمهصنعترویبرمتفاوتی

درسووالایونوجوود.شوودتوسوعهحوالدرهوایکشووربیمهصنعتتضعیفیاوالمللیبینرقابت
درایمقایسوهصور بهراشدنجهانیپدیدهتأثیرحاضرپژوهشدراستشدهباع بیمهنعتص

صونعترویبریافتهتوسعهکشورهایوایرانکناردراندازچشممنطقهتوسعهحالدرکشورهای

المللویبوینهوایتحوریمدرگیورایورانکشووراخیورهوایسوالدرطرفویاز.گورددبررسویبیمه
دیگورکوهنحوویبوهاسوتکردهمواجهمشکلباراشدنجهانیفرآیندکهگردیدهایغیرعادالنه

بورراشودنجهوانیتوأثیرایمقایسهصور بهحاضرپژوهش.جستمؤثربهرهآنمواهبازنتوان
تووانمیکهدهدمینشانیافتهتوسعهوایراناندازچشمکشورهایگروهدودربیمهصنعتتوسعه
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بورایتهدیودیراآنوبوردپویایورانکشووربورایخصوصبهشدنجهانیاهمیتبهآننتایجاز
ایراناندازچشمتوسعهحالدرکشورهایتحقیقاینآماریجامعهازبخشی.ندانستایرانجامعه

نظواممهوماهودا ازیکویکوهاسوتایونایورانانودازچشومکشوورهایانتخوا علت.باشندمی
بوینحاضورپژوهشدر.استساله20اندازچشمسندطیکشورتوسعهایراناسفمیجمهوری از
بوهزیگموانشوریهدردادهوجووددلیولبهایراندرکنارکشور12انداز،چشمسندحوزهکشور24

 .گردیدندانتخا هد جامعهعنوان

 
 مرور ادبیات و سوابق مربوطه

 پیشینه داخلی

شودنوبهبررسیارتباطبوینجهوانی((Fattahi & Golkhandan, 2015خندانفتاحیوگل
انود.نتوایجگیریازروشعلیتگرنجرپرداختوهبهصور محدودوبابهرهD8بیمهدرکشورهای

شودنوبیموهبورایکشوورهایموالنی،انودوننیرابطوهدهدکهعلیتدوطرفهبینجهوانینشانمی
ایوران،ترکیوهوبونگفدشوجووددارد.درشدنبهبیموهبورایکشوورهاییکطرفهازسمتجهانی

پژوهشمذکورمدلسازیاقتصادسنجیصور نگرفتهوصرفاًبهبررسیعلیوتاکتفواشودهاسوت.

گیوریازمعوادال سیسوتمیاقتصوادکوفنو(بوابهورهJalalee, et al., 2014جفلیوهمکاران)
شودناقتصواددرایوراندرطوولدجهانیبرآورداقتصادسنجیبهبررسیتأثیرتوسعهمالیبرفرآین

اند.براسالنتایجبدستآمده،توسعهمالیازکانالتوسوعهتخصویصپرداخته1965-2007دوره
سرمایهگذاریبخوشخصوصویشودهو0.11اعتبارا بانکیبهبخشخصوصیمنجربهافنایش

(بواRasti & Rezaei, 2013گوردد.راسوتیورضوا ی)بهدنبالآنمنجوربوهرشوداقتصوادیموی

رسیتأثیرتوسعهموالیبور،بهبر1980-2006هایتابلوییدرطولدورهگیریازرهیافتدادهبهره
اند.نتایجنشانمیدهودکوهدرجهبازبودنتجاریکشورهایعضوسازمانتجار جهانیپرداخته

  دارد.توسعهمالیتأثیرم بتبرتجار کلوتأثیرمنفیبرتجار خدما


 پیشینه خارجی 

اثوریبررسو"ایتحوتعنوواندرمقالوه(Williams & Balcilar, 2020)بوالکیفرویلیوامو
وتکنیکتخمینواریوان بابهرهگیریاز"نوظهوریدراقتصادهامهیبیهاتیبرفعالشدنیجهان
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بوهی،اجتمواعیهوایاقتصوادشواخصبهبررسویاثورجهوانیشودندرعلیتگرنجر)بلندمد (
وعودمیمقطعویوابسوتگدهودنشوانموییتجربوجیتوارصنعتبیمهپرداختند.نصور جداگانهب

 ینوظهووربونرببواشورایدراقتصوادهاتیظهوروجوددارد.علدرحالکشورهاینیتجان ب
شودنبوهطوورم بوتبوریهموهابعوادجهوانکوهدهودنتایجنها ینشانمی.،متفاو استمختلف
-Chien).چیانو ویبوینگوذاردیمومعنویداریریتواثهوایغیرزنودگیموهیوبهایزندگیمهبی

Chiang & Yi-Bin, 2016)شدنوصونعتبیموهمطالعوهمووردیجهانی"ایتحتعنواندرمقاله
شودنو،بهایننتیجهرسیدندکوهرابطوهمنفویبوینجهوانی"کشورهایصنعتیوبازارهاینوظهور

شودندرکشوورهایایوجوددارد.همچنینبهایننتیجهرسیدندکهتوأثیرجهوانییبیمههافعالیت
بوااسوتفادهاز(Chen, et al., 2013)باشد.چونوهمکوارانصنعتیبیشترازکشورهاینوظهورمی

شودنوآزمونعلیتگرنجریتلفیقیمبتنیبربو استراپ،بوهبررسویرابطوهعلیوتبوینجهوانی

انود.نتوایجایونپرداختوه1979-2008کشورآسیایشورقیدردوره8ایعمروغیرعمردرهبیمه
شدندرکشورهایعمروغیرعمربهجهانیدهندهوجودرابطهعلیتیکطرفهازبیمهپژوهشنشان

شدنبهبیمهعمردرکشورمالنی،علیتیکطرفهازبیموهغیرعموربوهکره،علیتیکطرفهازجهانی
شودنوبیموهغیورعموردرشدندرکشورهایهندوژاپنورابطهعلیتدوطرفهبینجهوانیجهانی

کشورفلیپیناست.درموردکشورهایدیگرنینرابطهعلیتیبینمتغیرهاییادشودهمشواهدهنشود.
درشدنرابررویبازاربیموهعموربوینالمللویجهانی،تأثیر(Chang & Lee, 2012)ولیچان 
هوایایونپوژوهشبواانود.یافتوهموردبررسیقورارداده1979-2007کشورجهاندرطیدوره39

حواکیازتوأثیرKOF1دنشوهایتلفیقیوشواخصجهوانیانباشتگیدردادهاستفادهازتحلیلهم
 المللیاست.شدنبرتوسعهبازارهایبیمهعمربینمعنادارجهانی



 مبانی نظري پژوهش

کندبوهنحوویکوهسوهمصونعتبیموهازکولصنعتبیمهنقشقابلتوجهیدراقتصادایفامی

________________________________________________________________ 

1- KOFواژه اقتصادیدر"K onjunktur forschungsstelle"مخففعبار آلمانی توس موسسه و میباشد

گردد.منتشرمی"سسهتحقیقا درزمینهکسبوکارمو"سو ی 
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بیلیووندالراسوت4891درصدمیباشدکوهمعوادل2017،6تولیدناخالصداخلیجهاندرسال
هایغیرزندگیبودهاست.درکولدرصدنینسهمبیمه2.7هایزندگیودرصدسهمبیمه3.3که

بیلیووندالردر4891بیلیوندالربوه466هایتولیدیدرجهانازمینانکلحقبیمه1980ازسال
درصدیحقبیمهبوودهاسوت.نورخرشود8.84رسیدهاستکهبیانگرنرخرشدساالنه2017سال

،کاهش2017درصددرسال1.5درصدبه4.3از2015واقعیحقبیمهبالحاظنرختورمازسال

باشد.ضوریبنفوو بیموهدربازارهوایلیهمچناننرخرشدحقبیمهتولیدیم بتمییافتهاستو
درصودوبورای4.2هوایزنودگیدرصدبودهاستکهبرایبیمه7.8معادل2017پیشرفتهدرسال

باشد.درحالیکهبرایبازارهاینوظهورودرحالتوسوعهدرصدمی3.6هایغیرزندگیمعادلبیمه
هوایدرصدوبرایبیموه1.9هایزندگیباشدکهبرایبیمهدرصدمی3.3یمهمعادلضریبنفو ب
باشد.اختف بینضریبنفو بیمهدربازارهاینوظهوروپیشرفتهنشواندرصدمی1.5غیرزندگی

موجووددرراسوتایرشودضوریبنفوو بیموهبوهانودازهدوبرابوردردهندهوجوودظرفیوتبوالقوه
نشوان1.بررسیآمارهایتطبیقیطبوقنموودار(Sigma, 2017)باشدتوسعهمیکشورهایدرحال

تورازدرکشوورهایچشومانودازایورانبسویارپوایینGDPمیدهدکهسهمبیمههوایزنودگیاز
هوایغیرزنودگینندیوکبوهباشودولویازلحواظضوریبنفوو بیموهکشورهایتوسوعهیافتوهموی

ایازفرآینودهایپیچیودهوچنودبعودی.جهوانیشودنمجموعوهباشوندکشورهایتوسعهیافتهموی
هایمتعددازجملهسیاست،اقتصاد،فرهن ،محی زیسوتوایود ولوژیرادرباشدکهعرصهمی
دارییعنیحفو وگسوترشفرآینودتکواثرسورمایه،شدندرتفکرسرمایهگیرد.منطقجهانیبرمی

.(Gills, 2002)نهفتهاست
گرددکوهبواجریوانانیشدناقتصادهایمحلیوملیدراقتصادجهانیادغاممیدرعرصهجه

کاالوخدما ،اطفعا ،فونآوری،سورمایهدرفراسوویمرزهوایملویهموراهاسوت.دردنیوای
گیردکهباع بوجودآمدنبازارهوایمجوازیکنونیفرآیندجهانیشدنچنانشتابانصور می

رهاازحالتسنتیازطریقایجادارزهایدیجیتالیبینالمللیبهسومتشدهاستبهنحویکهبازا

شودندرایورانرانشوانمویفرآینودجهوانی2اند.نموداربازارهایپیشرفتهمجازیسوقپیداکرده
 .دهد
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 2017. ضریب نفوذ بیمه هاي زندگی و غیرزندگی در کشورهاي چشم انداز ایران و توسعه یافته در سال 1نمودار

1سیگما اکسپلورر"های تحقیق برگرفته از آمار منتشر شده سامانه  منبع : یافته
2زیر نظر شرکت بیمه سوئیس ری "

 
 


 (KOFشدن در ابعاد اقتصادي، سیاسی، اجتماعی )منبع:  . فرآیند جهانی2نمودار 

 منبع : نتایج تحقیق

________________________________________________________________ 

1- Sigma-explorer 
2- Swiss Re 
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شدندرکلیهابعادافنایشیافتهاستکهنشانگرغیرودکهجهانیشمیمشاهده2مطابقنمودار
رآنرابهنفوعباشدلذابهجایایستادندرمقابلآنبایدمسیشدنمیقابلانکاربودنپدیدهجهانی

نشانمیدهدکهوضعیتجهانیشدنبوهصوور کلویدرایورانطوی3نمودارکشورتغییرداد.
درمقایسهباکشورهایمنطقهمنا)برخیجنوکشورهایچشماندازایران2017تا1970سالهای
باشود.باشند(علیرغماینکهفرآینودرشودآندرطویزموانم بوتبووده،همچنوانپوایینموینینمی

وضعیتسریزمانیجهانیشدناقتصادیایراندرمقایسهباکشورهایدرحالتوسعهمنطقوهمنوا
هوایاقتصوادیاسوت.وضوعیتجهوانیشترناشیازمسا لسیاسیوتحوریمبسیارپاییناستکهبی

هایاخیرهمچنانزیرسایهسایرکشوورهایدرحوالشدناجتماعینینعلیرغمرشدخو درسال
تقویوتقودر باشد.ازبعدجهانیشودنسیاسویبواافونایشدانوشسیاسویوتوسعهمنطقهمنامی

باشود.بهکشورهایمنطقهدارامییتروبهرشدوباالترینسبتنظامیدرمنطقهخاورمیانه،وضع

شودنوتوسوعهصونعتبیموه،هود پوژوهشحاضوربررسویلذابنابهاهمیتفراگیربودنجهانی
ویضوریبنفوو بیموهبوهشودنبوررهایسیاسی،اجتماعیواقتصادیجهانیایتأثیرجنبهمقایسه

یوکلیبینکشوورهایدرحوالتوسوعهمنطقوهچشومانودازوهایزندگی،غیرزندگتفکیکبیمه
 باشد.یافتهمیایرانباکشورهایتوسعه


 اثرات جهانی شدن براي شرکت هاي بیمه 

سالگذشتهجهانیشدندربازارهایکسبوکارچنانتوسعهیافتهاستکهنقوش30درطی

گراناتکاییگرانوبیمهانیومکانیکهبیمهتوانانکارکرد.موانعزمآندربازارهایمالیرانمی
توانیمشورکتکردند،درحالحاضردیگرمعنیندارد.برایم الچگونهمیبرایخودتعریفمی

ایکهدرآمریکابهثبترسیدهاستراتصورکنیمکهباپرسنلایرلندیبهمشتریانآمریکوایبیمه
بهثبوترسویدهوبوهفرانسهایراتصورکنیمکهدربیمهنمایدویاشرکتجنوبیارا هخدما می

هایواقعیهستندکوهناشویازثمورهکند؟اینم الکشورهایحاشیهخلیجفارلارا هخدما می
 باشد.جهانیشدنمی
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 در مقایسه با میانگین کشورهاي منطقه منا کلیه ابعاد . سري زمانی جهانی شدن در ایران در 3نمودار 

  KOF:منبع

 

باشد.کوارا یآوریوارتباطا ،نیرویمحرکهتحوال صنعتبیمهمیتحوال شتاباندرفن

ایراتشودیدکوردههایمختلفاینصنعترقابتبازیگرانفعالیتهایبیموهفنایندهدرونبخش
هاینها یراکواهشدادهوظرفیوتموازاددرصونعتبیموهجهوانیاست.افنایشبهرهوریهنینه
هاییکهمقررا دستوپواگیردارنود،بوهوضوو بوههایمازاددربازارپدیدآمدهاست.ظرفیت

خورند.درنتیجه،آزادسازیبازارهایبیمه،تبدیلسریعصنعتبسیارتخصصیوتجنیوهچشممی
شدهبهصنعتیکهبتواندبهطورکارآمدیدرمحی جهانیشدهرقابتکند،ضرور کامولیافتوه

ت.آزادسازیکهدرعینحالبسیارهمدشوارحاصلخواهدشد.طویدودهوهاخیور،آنقودراس
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انود.هوایبیموهدرهومادغوامنشودههابهسرعتدرهمترکیبوادغامشدهاند،شورکتکهبانک
ماهیتتجنیهوجنءجنءشدهصنعتبیمهبهدلیلموانعاقتصادیوقوانونیادغوام،باکنودی،تغییور

نیراپذیرفتهاست.درنتیجه،ظرفیتمازاددرونبازارهایاولیهبیمهدرآمریکاواروپاایجادسازما
ایبربازارهایبیموهاتکواییآمریکواواروپواداشوتهاسوت.بوهشدهاست.چنینشرایطیآثارعمده
اچوارفعالیوتگرانبازارهایاولیهبیمهجهاننیننهایبیمه،بیمههمراهجهانیشدنمشتریانشرکت

گورانمتمرکوندریوککشوورخواص،درچنوینانود.بیموهخودرادرسطحجهوانیگسوترشداده
گورانمحلویکوهسورمایهنواچینیتواننداستقفلخودراحف کننود.بیموهشرایطیبهدشواریمی

دتوریبوهمشوتریانخووهایبنرببیمهکهدرپهنهجغرافیاییگسوتردهدارند،درمقایسهباشرکت
هوایدورتورحتویقبولازاینکوهتوانندرقابتکنند.بازاربیمهاتکاییازسوالدهند،نمیخدمتمی

بازارهایجهانیدربیمهمستقیمظهورکند،ماهیتاًجهانیبودهاست.چنوینوضوعی،هومازماهیوت

شوود،ویمویگرانمستقیمناشوبیمهاتکاییبهم ابهمنبعتنوعبخشیریسکوتنوعجغرافیاییبیمه
همازنظرتاریخی،ساختاربیمهاتکاییبهطورکلیکمترتابعمقررا محدودکننودهبوودهاسوت.

برخف بازارهایبیمهمستقیمکهدرهمهکشورهاتابعمقررا سختبودهاسوت،بازارهوایبیموه
رپیچیودهاتکاییسالهایطوالنیبودونکمتوریندخالوتقوانونیکوارکردهاسوت.نیازهوایبسویا

مشتریانصنعتبیمه،وجودمقررا راضروریساختهبود.مقرراتیخودبهم ابهموانعیبودکهبه
خورد،درحوالیکوهازایونموانوعدروضو دربازارهایخدما مالیخردهفروشیبهچشممی

ینواقعیتباع شودتربود.ابازارهایبیمهاتکاییکمتروجودداشتهوبنابراینتغییردرآنهاآسان

کهبهرغموضعیتدرحالتحولصنعتبیمهمسوتقیمونیونتحووال بازارهوایتجواریوموالی،
 ,Abdeh Tabrizi)بهتورپاسوخدهودصنعتبیمهاتکاییبهتغییرا پرشتا دربازارهوایجهوانی

یالمللونیبوایموهیبنرببیها شرکتدرحالحاضرتوسنینمیمستقمهیصنعتب.البته(2002
ازبوازاریادیوکهسهمزیبهنحواندنوظهورموفقعملنمودهیدربازارها2،آلیانن1آکساهمچون

شدنیجهانریتاثنهیدرزمنیشیمتناقضمطالعا پجینتاکشورهارابهخوداختصاصدادهاند.نیا

یشحاضررانشوانمونوظهورضرور پژوهیوبازارهاافتهیتوسعهیدرکشورهامهیبرصنعتب
________________________________________________________________ 

1- Axa s.a. 

2- Allianz group 
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دهیوپدنیومقابولادر،یملوموهیازصونعتبتیوحماینوظهووردرراسوتایکشورهاایدهدکهآ
.ندیشدنهموارنمایراهرادرعرصهجهانافتهیتوسعهیهمچونکشورهاایوستندیبا

تصوادیبلکوهشدننهتنهاازجنبهاقگیریازالگویریاضیتأثیرجهانیدرتحقیقحاضربابهره
هوایزنودگی،هایسیاسی،اجتماعیوکلینینبوررویضوریبنفوو بیموهبوهتفکیوکبیموهجنبه

غیرزندگیوکلیدردوگروهکشورهایمنتخبتوسعهیافتهوگروهکشورهایچشماندازایوران

 گیرد.موردبررسیقرارمی



 اثرات متغیرهاي اقتصادي بر ضریب نفوذ بیمه 

ددیبرصنعتبیموه،رشودوگسوترشآنتاثیرگوذاراسوتکوهمطالعوهوشوناختعواملمتع

فراگیردربارهآنهاواقدامدرزمینهرفعویاکنترلاثرا منفیهریکمیتوانودبوهنوبوهخووددر
پیشرفتاینبازاربالقوه،تاثیربسناییداشتهباشود.ازمهتورینعوامول،حضووربرخویازمتغیرهوای

مانندتورمدرآمدسرانهونرخشهرنشینیمیباشد.ازمتغیرهایمذکوردرادبیا نظوریاقتصادی،

کنترلدرکنارمتغیرهایاصلیموثربرضوریبنفوو بیموه،یوادشودهاسوتمتعددیبهعنوانمتغیر
Mahdavi & Majed, 2011)).

مشکلکمبودنقدینگیبوههنگامتورمباالوغیرقابلپیشبینی،برایبیمهگرانوبیمهگذاران
هاافنایشمییابدازطرفیتوورمبواالباعو میندلیلهنینههایعملیاتیشرکتآید.بههوجودمی

کاهشقدر خریدبیمهگذارانگردیدهکهباع میشودآنانبهصوور ناخواسوتهبیموههوای

یخودرابیشتربوهسوویاختیاریراازسبدکاالهاوخدما موردنیازخودحذ نمودهوتقاضا
کاالهاوخدما ضروریسوقدهند.بیمههایزندگیبهعنوانمهمتورینمتغیورمووثربورتوسوعه

مالیورشداقتصادیبیشترازبیمههایغیرزندگیمتاثرازتورممیباشد.بیموههوایعمورازایون
جا بوهسورمایهگوذاریبلنودلحاظکهجنبهسرمایهگذارینینداشتهدرشرای تورمیبرایموردم

.افونایش(Asadiqaragoz, et al., 2020)...داردومد کمتورینسوبتبوهبازارهوایارزوطوف
توسوعهکوهشهرنشینیهمباارا هخدما مطلو نینهمبستگیباالییدارد.درکشورهایدرحال

رنشوینیباعو افونایشارا هخدما بیمهایعمودتامتمرکوندرمنواطقشوهریبووده،افونایششه

ضریبنفو بیمهمیگرددولیدرکشورهایتوسوعهیافتوهکوهعرضوهخودما بیموهایدرکلیوه
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 ,.Asadigharagoz, et al)نفو بیموهنوداردمناطقهمگنبوده،شهرنشینیتاثیرچندانیبرضریب

قتصوادیمویباشود.درآمدسرانهنینیکیازاستراتژیترینمتغیرهایموثربرهرشواخصا(2017

کهضریبنفو بیمهنینازآنم ت نینیست.باافنایشدرآمدسورانهقودر موانورخریودمصور 
کنندگانافنایشیافتهکهمیتواناینتغییررادرمقایسهدرآمدسرانهکشورهاوضریبنفو بیمه

دهوبرخیدیگورموانعازمشاهدهنمود.برخیازعواملامکانخریدوتقاضایبالفعلرافراهمکر

آنمیشوند.برایم الدراک ورکشوورها،افونایشدرآمودسورانه،کواهشتوورم،افونایشنورخ
 .(Asadiqaragoz, et al., 2019)شهرنشینیوبعدخانوار،تقاضایبیمهراافنایشمیدهد


 نتایج تحلیل و روش شناسی پژوهش و تجزیه

Eveiws هوایبااستفادهازنرمافوناردارداقتصادسنجیاستانبراسالروشدرپژوهشحاضر
وبوراسوالنمواییمیمدلمونیاقدامبهتخموبابهرهگیریازروشدادههایتابلوییSTATAو

مودلنیو.امیکنویموشونهادی،پصونعتبیموهتوسوعهیرادرراسوتایهوایاستیبدستآمدهسجینتا
وهمکوواران اسوودی ،(Chiang & Yi-Bin, 2016)نیبوویوانوو یچموودلمطالعووهبرگرفتووهاز

(AsadiGharagoz, et al., 2017)ویلیاموبالکیفرو(Williams & Balcilar, 2020)باشودیم.

 است1ر جدولبهش مدلریاضیومفهومیتحقیق


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

دل
م

 

دل یمهجهانی شدن و صنعت ب
م

 

های  جهانی شدن و بیمه

دل زندگی
م

 

های  جهانی شدن و بیمه

 غیرزندگی

1 penit= β1penit-1+ β2Gtotit+ 

β3Xit 
5 lpit= β1lpit-1+ β2Gtotit+ 

β3Xit 
9 npit= β1npit-1+ β2Gtotit+ 

β3Xit 

2 penit= β1penit-1+ 

β2gEcoit+ β3Xit 
6 lpit= β1lpit-1+ β2gEcoit+ 

β3Xit 
10 npit= β1npit-1+ 

β2gEcoit+ β3Xit 

3 penit= β1penit-1+ 

β2Gsocit+ β3Xit 
7 lpit= β1lpit-1+ β2Gsocit+ 

β3Xit 
11 npit= β1npit-1+ 

β2Gsocit+ β3Xit 

4 npit= β1npit-1+ β2Gpolit+ 

β3Xit 
8 npit= β1npit-1+ 

β2Gpolit+ β3Xit 
12 β1npit-1+ β2Gpolit+ β3Xit 

 منبع : یافته های تحقیق

 

ابهصور ایسوتادریکشورهایدرحالتوسعهوقفهمتغیروابستهحذ میگرددومدلهبرا
 شوند.نظرگرفتهمی
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 هاي مدل تعریف متغیر 

PENitit

برایمقایسووهوضعیتصنعتبیمهکشووورباکلاقتصادازشوواخصضریب:ضریب نفوذ بیمه
شووود.اینشاخصحاصلتقسیمحقبیمهتولیدیبهتولیدناخوالصداخلوینفو بیمهاسووتفادهمی

 .اقتصادکشوراستصنعتبیمهدرمقایسهبامجموعه(تریاآهسته)استوبیانگرحرکتسریعتر

Lpit هوایزنودگیازتولیودناخوالصداخلویبورایهایزندگی(:سهمبیموه)ضریبنفو بیمه
.tزماندرiکشور

Npitهوایغیرزنودگیازتولیودناخوالصداخلویهایغیرزندگی(:سهمبیمه)ضریبنفو بیمه
 .tزماندرiکشوربرای


gtotitشدن کلی براي کشور  : شاخص جهانیi  در زمانt  

،بهمعنایموسسهKonjunkturforschungsstelleآلمانیشاخصجهانیشدنمخففعبار 
تحقیقا درزمینهکسبوکاروعنوانیوکموسسوهاقتصوادیدرسوو ی اسوتکوهدرقسومت

3فدرالتکنولوژیدانشگاه
ETHکند.شواخصهایمدیریت،فناوریواقتصادفعالیتمیدرگروه

2002نهازسویاینموسسهمنتشرمیشود.شاخصجهانیشودندرسوالسالفKOFنجهانیشد
داد.ایونشواخصمهمتورینوآنرابسو (Dreher, 2006)درهرتوس اینموسسهساختهشدو

گیوریجهوانیشودنبوودهوازترکیوبسوهزیرشواخص،جهوانیشودنجامعترینشواخصانودازه
درصدوجهانیشدنسیاسویبواوزن38شدناجتماعیباوزندرصد،جهانی36اقتصادیباوزن

4گیریازروشهاییچوندرصدبهشر زیربابهره26
PCA هوای.منبوعداده5تشکیلشدهاسوت

________________________________________________________________ 

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 

بهمنظورآشناییبیشتربااینزیرشاخصها،اجنایآنهاونحوهوزندهیبهایناجناوهمچنین،چگونگیساختشاخص-5

(مراجعهکنید1393جهانیشدنبهمطالعهگلخدانوهمکاران)
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1اینشاخصموسسهاقتصادی
KOF.میباشد

Xitهایکنترلبرایکشور:متغیرiدرزمانtیبرگرفتهازانتشارا سالیانهبانکجهان

تولیدناخالصداخلیواقعی،نرختورم،نرخشهرنشوینیورشودجمعیوتازمهمتورینشواخص
هوایبازرگوانیبوهباشدکهدراک رمطالعا پیشیندرتوضیحتغییرا ضریبنفوو بیموههاییمی

اندبهنحویکهحوذ هوریوکازایونمتغیرهواباعو توورشعنوانمتغیرکنترلاستفادهگردیده

گردد.میضرایب
RGDPitتولیدناخالصداخلیواقعیبرایکشور:iدرزمانtالبته(iصرفاًبرایکشوورایوران

 برابرصفراستچونمدلسریزمانیمیباشد(

وخدما نهاییتولیودکاالهاارزشکل (GDP) ناخالصداخلیتولیدناخالصداخلیتولیوود
گیوریهسوتکوهبواواحودپوولجواریکشوورانودازشوودهدرکشوووردریکبازهزموانیمعوینا

وخودماتیاسوتکوهدرانتهوایکاالهواوخودما نهوایی،آندسوتهازکاالهواشود.منظورازمی
افونایش.شوونداندوخودآنهابرایتولیدوخدما دیگرخریودارینمویزنجیرهتولیدقرارگرفته

برضریبنفوو بیموهمویتوانودداشوتهباشود.بوهتولیدناخالصدارایاثرا مستقیموغیرمستقیم
 صور مستقیم

Linfitکشوور:نرختورمشاخصقیمتمصر کننودهبورایiزمواندرt(البتوهiًبورایصورفا
 (باشدمیزمانیسریمدلچوناستصفرایرانبرابرکشور

URBitنرخشهرنشینیبرای استصفربرابررانایکشوربرایصرفاiًالبته)tزماندرiکشور:

 (باشدمیزمانیسریمدلچون
Popgitکشور:نرخرشدجمعیتبرایiزماندرt(البتهiًصوفربرابورایورانکشووربرایصرفا

 .(باشدمیزمانیسریمدلچوناست
 
 آماري جامعه

کشورمنتخبازبازارهاینوظهورمنطقوهچشوم12بخشیازجامعهآماریدرپژوهشحاضر،
ازایراناستکهشاملایران،کویت،قطر،بحرین،عربستانصعودی،امارا ،عمان،پاکسوتان،اند

________________________________________________________________ 

1- https://kof.ethz.ch/en/ 
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OECDکشورهایعضوو33باشد.بخشدیگرجامعهآماری،می،قناقستانقبرلوترکیه،مصر،
یبیمهمرکنی،مرکنآمارایران،بانکجهانهایمربوطبهآنازطریقمنابعرسمیودادهباشدمی

هوایبازهزمانیپژوهشبینسوالشدهاست.یجمعآورزیگماونشریهOECDوبانکاطفعا 
 .1باشدمی2017تا1997


آزمون وابستگی مقاطع
2

 

بورای3و2طبقجوداولscaled4وپسرانCD3ابتداآزمونوابستگیمقاطعمقطعیپسران
هواوردید.باتوجهبهمقدارآموارهایونآزموونکلیهمتغیرهاوهمبرایمدلاصلیپژوهشانجامگ

مقادیربحرانیآنهاکهازتوزیعنرمالبرخورداراست،وابستگیبیناعضاینمونهدرایونپوژوهش
گردد.گیریمینتیجه


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

 نام آزمون
مقدار 

 آماره
 نتیجه گیری احتمال

Pesaran scaled 

LM 
1.782475 0.0747 

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

Pesaran CD 2.262755 0.0237 شود می گیری نتیجه مقاطع بین وابستگی و رد مقطعی وابستگی نبود بر مبنی صفر فرضیه. 
 

 گی مقاطع براي کشور هاي توسعه یافته.آزمون وابست.  3جدول 

 نتیجه گیری احتمال مقدار آماره نام آزمون

Pesaran 

scaled LM 
8.174297 0.0000 

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

Pesaran CD 0.703690 0.0816 شود می گیری نتیجه مقاطع بین وابستگی و رد مقطعی وابستگی نبود بر مبنی صفر فرضیه. 

 EViews10منبع : یافته های تحقیق : خروجی نرم افزار 

 ایستایی متغیرها 

هوایمتغیوربوینخطویهومآزموونتوابلوییهوایدادهبرایواحدریشهآزمونانجامازقبلابتدا

________________________________________________________________ 

قبلازآماریهایدادهایراناندازچشمبرخیکشورهایبرایکهاستاینپایهسالعنوانبه1997سالدادنقرارعلت-1

 باشد.می2017سالبهمربوطشدهمنتشردادهآخرینوباشدنمیموجود1997سال

2- cross-country dependence 
3- Pesaran CD 
4- Bias-corrected scaled LM 
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کشوورهایبورایهمویافتهتوسعهورهایکشبرایهم1همبستگیماتری ازگیریبهرهبامستقل
انجوامجهوتخطویهومبوودنمطلوو نشوانگرآزموونگردیود.نتوایجآزموونایورانانودازچشوم

انودازچشومکشوورهایویافتهتوسعههایکشوربرایتحقیقاصلیمدلطبقنظرموردهایآزمون
موجودخطایرفعبرایکهدگردیمشاهدهشدنجهانیهایمتغیربینمحسولخطیهم.باشدمی
باتوجووهبووهاینکووهموود تحقیووقازلحوواظآموواریگرفووت.صووور بوورآوردجداگانووهموودل4در

.دادقورارآزموونمووردایستایی)مانایییاپایوایی(ازنظررامتغیرهابایدباشد،ابتدامی"بلندمد "
بوروزباعو توابلوییهوایدادهموورددرچوهوزمانیسریهایدادهمورددرچهمتغیرهاناایستایی

((sameti, et al., 2012گرددمیکا  رگرسیونمشکل
 ,Hlouskova & Wagner)پژوهشحاضروپیروادبیا اقتصادسنجیبراسالنوعدادههای

2006)،(Baltagi, 2013)و(Maddala & Wu, 1999) وهمچنینراهنمواینورمافونارStata، 

متغیرهوابورایدوگوروهکشوورهایچشومانودازایورانوایبررسیایسوتاییآزمونهایمناسببر
توسعهیافتهبهشر  یلاست:


 . نوع آزمون هاي پایایی تحقیق4جدول

 جامعه آماری ردیف
تعداد 

 مقاطع

دوره 

 زمانی
 آزمون پیشنهادی وضعیت

1 
کشورهای چشم انداز ایران و 

 ایران
 T>N سال 21 کشور 12

N: finite 
ADF Fishertype 

tests 

 سال 21 کشور OECD 33کشورهای  2
N>T 

N→fixed,   T: 

finite 

Im–Pesaran–Shin 

 منبع : دستورالعمل نرم افزار استاتا

 

فرضیهصفرمبنیبروجودریشهواحد)ناایستاییمتغیرها(وفرضویهیوکمبنویبورعودموجوود
باشد.ریشهواحد)ایستاییمتغیرها(می

تفاضولبدوندوحالتدرمدلهایمتغیربرایشینودیکیفولرتعمیمیافتهرانپسایمآزمون
دررونودومبوداءازعرضبرایدوگروهازکشورهایموردمطالعهوبایکبارتفاضلگیری)بدون

________________________________________________________________ 

1- Correlation 
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محاسوبهمقوادیرمقایسوهبوهتوجوهاست.باگرفتهبرایکشورهایچشماندازایرانصور سطح(
کلیهمتغیرهایمربوطبهکشورهایتوسعهیافتوهمانوا5مطابقجدولجدول،بحرانییرمقادباشده

یکبوارنتیجهگیریمیگرددامابرایکشورهایچشماندازایرانکلیوهمتغیرهوانامانوابوودهکوهبوا
 تفاضلگیریمانامیگردند.

 
 م انداز ایران هاي تابلویی کشورهاي توسعه یافته و چش . آزمون پایایی داده5 جدول

 OECDآماره آزمون برای کشورهای   

Im, Pesaran and Shin W-stat 
 آماره آزمون برای کشورهای چشم انداز

ADF - Fisher Chi-square 

 ردیف
نام 

 متغیرها

 سطح در احتمال

 و روند بدون

 مبدا از عرض

نتیجه بدون نیاز به 

 تفاضل گیری

 بدون سطح در احتمال

 و روند

 امبد از عرض

احتمال بایک بار 

 تفاضل گیری

1 pen 0.0212 نامانا 0.9997 مانا 
 یک /   با  0.0000  

 مانا تفاضل

2 np 0.0019 نامانا 0.9997 مانا 
 یک /   با  0.0000  

 مانا تفاضل

3 lp 0.0000 نامانا 0.1672 مانا 
 یک /   با  0.0000  

 مانا تفاضل

4 geco 0.0000 نامانا 0.9159 مانا 
 یک /   با  0.0000  

 مانا تفاضل

5 gsoc 0.0000 نامانا 0.99997 مانا 
 یک /   با  0.0000  

 مانا تفاضل

6 gpol 0.0000 1.0000 نامانا مانا 
 یک /   با  0.0000  

 مانا تفاضل

7 gtot 0.0000 نامانا 1.0000 مانا 
 یک /   با  0.0000  

 مانا تفاضل

8 rgdp 0.0000 انامان 1.0000 مانا 
 یک /   با    0.0608 

 مانا تفاضل

9 popg 0.0000 نامانا 0.6639 مانا 
 یک /    با   0.0048

 مانا تفاضل

10 urb 0.0000 نامانا 0.9980 مانا 
 یک /   با  0.0000  

 مانا تفاضل

11 inf 0.0000 نامانا 0.7682 مانا 
 یک /   با  0.0000  

 مانا تفاضل

   مانا 0.0000 جمله خطا 12

 EViews10منبع : یافته های تحقیق: خروجی نرم افزار 

 انباشتگی  آزمون هم

گورددوهوامویگیریجهترفعناایستاییمتغیرهاباع ازبینرفوتنمقوداراصولیدادهتفاضل
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گردد،لذابورایرفوعایوننووعنقوض،اقودامبوهآزموونهمجمعوی)هومنتایجتحقیقمخدوشمی
مجموعوههاموردبررسیقرارگیرد،چوونیوکستاییترکیبخطیمتغیرنماییمتاایانباشتگی(می

.باشدماناآنهاازخطیترکیبکههستندانباشتهزمانیهمیکسان،درجهازانباشتهمتغیر
نامانوا"کشورهایچشماندازایوران"نشانمیدهدکهکلیهمتغیرهایمربوطبه5نتایججدول

،فرضصفر2دیرآمارههردوآزمونوابستگیمقاطعدرجدولشمارهمیباشدلذاباتوجهبهمقا

درصدردمیشود.درنتیجوهاسوتفادهازآزموون99مبنیبرعدموجودوابستگیمقطعیدرسطح
هاینسلدومهمانباشتگیضرور مییابدزیراایننسلازآزمونهابوالحواظوابسوتگی،نتوایج

بورایکشوورهایمنتخوب(akhbari & taee, 2017)طوایی.اخبواریوکاراتریراارا همیکننود
OECDباشتگیبهدلیلماناییکلیهمتغیرهامشاهدهنگردید.نیازیبهآزمونهمان

بوااسوتفادهازنورم2برایدادههایتابلویی1درپژوهشحاضرازروشهمانباشتگیوسترالند

بهرهگیریمیکنیم.STATA15افنار
نشانگروجود6نشانگرعدموجودهمانباشتگیمیباشد.نتایججدولH0اینروشفرضیهدر

 همانباشتگیمیباشد.

 

 روش گشتاورهاي تعمیم یافته  به مدل بررسی علیت گرنجري و تخمین

بوینعلیتاثرا بهبررسیقسمتاینپیشازبرآوردمدلبهروشگشتاورهایتعمیمیافتهدر
هایجهانیشدنبورصونعتبیموهشدنوصنعتبیمهوهمچنینبررسیاثرا شوکجهانیمتغیر

 پردازیم.میدردوگروهکشورهایتوسعهیافتهوچشماندازایران

 

 کشورهاي چشم انداز ایران

پویشخطایمعیارو(AICآکا یک)هایآزموناسالبرp = 4بهینهوقفهطولتعیینازپ 
(حووداقلیووکبووردارtraceاثور)هووایآزمووونازگیووریبهورهبوواLRمووون(وآزFPE)نهووا یبینوی

اثبوا مد بلندحداقلدوبردارهمگراییدررابطهویژه،مقدارهمگراییوطبقآزمونماکنیمم
 شود.می

________________________________________________________________ 

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

 نتیجه Statistic p-value مدل ریاضی مدل

1 pen gtot rgdp popg urb inf 2.1358- 0.0163 هم انباشته 

2 pen geco rgdp popg urb inf 1.7462- 0.0404 هم انباشته 

3 pen gsoc rgdp popg urb inf 1.5193- 0.0643 هم انباشته 

4 pen gpol rgdp popg urb inf 1.5882- 0.0561 هم انباشته 

5 np gtot rgdp popg urb inf 2.2608- 0.0119 هم انباشته 

6 np geco rgdp popg urb inf 4.1656 0.0000 هم انباشته 

7 np gsoc rgdp popg urb inf 1.8893 0.0294 هم انباشته 

8 np gpol rgdp popg urb inf 1.5995- 0.0549 هم انباشته 

9 lp gtot rgdp popg urb inf 2.7704- 0.0028 هم انباشته 

10 lp geco rgdp popg urb inf 1.9205- 0.0274 هم انباشته 

11 lp gsoc rgdp popg urb inf 1.5815- 0.0569 هم انباشته 

12 lp gpol rgdp popg urb inf 1.4034- 0.0802 هم انباشته 


 درونزا و صنعت بیمه در کشورهاي چشم انداز ایران. دت بین متغیرهاي توضیحیرابطه بلند م.  7جدول

 استاندارد( ی)خطاهم انباشتگی نرمال  بیضرا

PEN GTOT INF URB POPG RGDP 

1.000000 
-0.074 
(0.099) 

0.429 

(0.1890) 

-0.135 

(0.0852) 

2.709 

(0.735) 

7.10E-11 

(1.3E-11) 
 منبع : یافته های تحقیق

 

باشودکوهرابطوهبلنودمود م بتمویGTOTشودکهضریبمشاهدهمی7توجهبهجدولبا

 م بت)معکولعفمتجدول(بینجهانیشدنوضریبنفو بیمهوجوددارد.


 کشور هاي توسعه یافته 

پویشخطایمعیارو(AICآکا یک)هایآزموناسالبرp = 4بهینهوقفهطولتعیینازپ 

(حووداقلیووکبووردارtraceاثور)هووایآزمووونازگیووریبهورهبوواLR(وآزمووونFPE)نهووا یبینوی
بلنودرابطوهدرهمگراییبرداریکحداقلویژهوهمچنینمقدارهمگراییوطبقآزمونماکنیمم

 .شودمیاثبا مد 
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 .درونزا و صنعت بیمه در کشورهاي توسعه یافته رابطه بلند مدت بین متغیرهاي توضیحی.  8 جدول

 استاندارد( ی)خطاهم انباشتگی نرمال  بیضرا
PEN GTOT INF URB POPG RGDP 

1.000000 
-0.108 

(0.153) 

12.17 

(0.706) 

-0.087 

(0.182) 

-15.73 

(4.055) 

1.84E-12 

(1.3E-12) 

 منبع : یافته های تحقیق

 

مود بلنودرابطوهکوهباشودمویم بتGTOTضریبکهشودمیمشاهده8جدولبهتوجهبا
دراینمطالعوهاز.داردوجودبیمهنفو ضریبوشدنجهانیبین(جدولعفمتمعکول)م بت

(نیندرکنارحداقلمربعا معموولیجهوتتخموینمودلGMMروشگشتاورهایتعمیمیافته)
دقیقتوزیعجمف اختفلنداشوتهواسوالاستفادهشدهاست.اینمدلازیکسو،نیازبهاطفعا 

نبراینفورضاسوتواراسوتکوهجموف اخوتفلدرمعوامف ،بوامجموعوهمتغیرهوایابوناریآ
غیرهمبستهاست.ازسویدیگر،بهلحاظاحتمالوجودهمبستگیجملهخطابامتغیورتوضویحیدر

بسویاریاز.(Movahed Manesh, 2016)اسوتمودلاثورا ثابوت،ازاعتبواربواالییبرخووردار

هایپانلبوهصوحتوهادرمدلباشندولحاظاینپویاییایپانل،دراصلپویامیههایدادهمدل
هایپانلباورودوقفههوایمتغیوروابسوتهاستحکامنتایجبدستآمدهکمکخواهدنمود.درمدل

پنولچوارچو گوردد.دربهعنوانمتغیرمستقلدرسمتراستمدل،فرمپویاییمدلحاصلموی
بالتوواجی.بووودخواهوودکووارآترGMMروشوموویباشووددارتووورشGLSروشبووهتخمووینپویووا
(Baltagi, 2008)هووایایوونپووژوهش،برآوردگوورگشووتاورهایتعموویمیافتووهبووراسووالنوووعداده

برآوردگرپرتوانیاستکهبرخف روشحداک ردرستنمایینیوازبوهاطفعوا دقیوقتوزیوع
وابسوتهدرسومتراسوتمودل.وجودوقفهمتغیور(Meshki, 2011)جمف اختفلنداردمشکی

شودکهفرضعدمخودهمبستگیمیوانمتغیرهوایمسوتقل)توضویحی(وجموف پانلمنجرمی
.(Arellano and Bond, 1991)وداختفلبهعنوانیکیازفروضکفسیکنقضش

رهایابوناریایونایورادکارگیریمتغی(بابهGMMیافته)تعمیمیگشتاورهااستفادهازروش
نمایودوجهوتحوذ توورشناشویازدرونبرطر مویرایعنیدرونزاییمتغیرهایتوضیحی
متغیرهایرگرسیونیحتیباوقفه،اگورهمبسوتگیبوادهدتمامزاییمتغیرهایتوضیحی،اجازهمی

بوهGMMروش.(Green, 2012)اجناءاخفلندارنودبوهعنووانمتغیورابوناریواردمودلشووند
توانودبورایشورای ناهمسوانیواسطهانتخا ابنارهایصحیحوبااعمالیکمواتری وزنویموی
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(.Meshki, 2011هایناشناخته،برآوردگرپرتوانیمحسوو شوود)واریان ونینخودهمبستگی
همچنیناینروشدارایمنیتهواییماننودلحواظنموودنناهمسوانیواریوان انفورادی،حوذ 

نتایجبرآوردتوأثیر.(Nadiri & Mohammadi, 2011)ورشدررگرسیونهایمقطعیمیباشدت
کشوور33دیتوایپویوا(بورایحودود)پنلGMMشدنبررویتوسعهصنعتبیمهبهروشجهانی

.دادهشدهاستنشان11الی9 ولادرجد2017تا1997هایتوسعهیافتهبینسال
 

 .هاي تعمیم یافته    رد مدل با بهره گیري از روش گشتاورنتایج برآو.  9 جدول

متغیر 

 وابسته
Pen 

 متغیرهای

 مستقل

  شدن اقتصادی جهانی
شدن  جهانی

 اجتماعی
 شدن کلی جهانی  شدن سیاسی جهانی 

 احتمال ضرایب  احتمال ضرایب  احتمال ضرایب  احتمال ضرایب

pen(-1) 0.67743 0.0000  0.65458 0.0000  0.664212 0.0000  0.66324 0.0000 

geco 0.043325 0.0009  - -  - -  - - 

gsoc - -  0.25203 0.0000  - -  - - 

gpol - -  - -  0.055400 0.0000  - - 

gtot - -  - -  - -  0.086566 0.0000 

rgdp 9.74 e-

13 
0.0172  

1.08e-

12 
0.1108  

4.67e-

13 
0.1572  

9.13e-

13 
0.0021 

popg 0.228636- 0.0219  0.5609- 0.0000  0.47243- 0.0000  0.316630- 0.0001 

urb 0.198108- 0.6019  0.3855- 0.3380  0.21085- 0.4425  0.231607- 0.1208 

inf 0.088857 0.0065  0.06819 0.0010  0.146565 0.0000  0.112440 0.0000 
J-

statistic 
27.18684 0.453750  29.15683 0.3533  25.78500 0.530556  27.81058 0.420789 

AR(1) 9.877928- 0.0000  9.71295- 0.0000  9.33312- 0.0000  9.692925- 0.0000 

AR(2) 3.208818- 0.2313  3.25140- 0.4211  3.25560- 0.2311  3.249117- 0.1412 

 تحقیق های یافته:  منبع

 

گوردد.زموانیابنارهوابنارهاوخطاهااستفادهمویبیناآزمونسارگانجهتبررسیهمبستگی

Jباشندکهبینابنارهاوجمف خطاهمبستگیوجودداشتهباشود.فرضویهصوفرآزموونمعتبرمی
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 .هاي تعمیم یافته    نتایج برآورد مدل با بهره گیري از روش گشتاور.  10 جدول

متغیر 

 وابسته
np 

 متغیرهای

 مستقل

 شدن جهانی

 اقتصادی
 

 شدن جهانی

 اجتماعی
 کلی شدن جهانی  سیاسی شدن جهانی 

 احتمال ضرایب  احتمال ضرایب  احتمال ضرایب  احتمال ضرایب

np(-1) 0.73559 0.0000  0.72749 0.0000  0.721691 0.0000  0.723232 0.0000 

geco 0.0173- 0.0000  - -  - -  - - 

gsoc - -  0.0076- 0.0010  - -  - - 

gpol - -  - -  
4.67e-

05 
0.9547  - - 

gtot - -  - -  - -  0.004497- 0.0042 

rgdp 6.46e-
14 

0.0024  
1.17e-

13 
0.0000  

1.20e-
13 

0.0000  
1.07e-

13 
0.0000 

popg 0.0896- 0.043  0.0374- 0.0152  0.049221- 0.0001  0.035029- 0.0065 

urb 0.01783 0.6985  0.03021 0.6589  0.023838 0.7789  0.025133 0.9925 

inf 0.02872 0.0000  0.02086 0.0000  0.019174 0.0000  0.019699 0.0000 
J-

statistic 
23.35345 0.715  29.76995 0.3245  30.00420 0.313965  27.10625 0.512467 

AR(1) 10.6865- 0.0000  11.2164- 0.0000  11.1167- 0.0000  11.21906- 0.0000 

AR(2) 0.04201- 0.966  0.041414 0.967  0.05596- 0.955  0.024499 0.9805 


 .میم یافتههاي تع    نتایج برآورد مدل با بهره گیري از روش گشتاور.  11 جدول

متغیروابس

 ته
lp 

متغیرهای 

 مستقل

شدن  جهانی

 اقتصادی
 

شدن  جهانی

 اجتماعی
 شدن کلی جهانی  شدن سیاسی جهانی 

 احتمال ضرایب  احتمال ضرایب  احتمال ضرایب  احتمال ضرایب

lp(-1) 0.2785 0.0000  0.275199 0.0000  0.223734 0.0000  0.276158 0.0000 

geco 0.0389 0.0000  - -  - -  - - 

gsoc - -  0.134536 0.0000  - -  - - 

gpol - -  - -  0.032228 0.0579  - - 

gtot - -  - -  - -  0.038832 0.0000 

rgdp 3.99e-
13 

0.0000  
4.12e-

13 
0.0003  

3.45e-
13 

0.0000  
1.02e-

13 
0.0000 

popg 1.0722 0.0000  0.454646 0.0000  0.778367 0.0000  0.043780 0.0000 

urb 0.3854 0.4785  0.345425 0.1208  0.208581 0.9932  0.337995 0.6589 

inf 0.1030 0.0000  0.111858 0.0000  0.136304 0.0000  0.116586 0.0000 

J-statistic 26.87534 0.4705  26.71916 0.47902  27.87089 0.471305  30.08594 0.359122 

AR(1) 2.094954- 0.0362  2.12056- 0.0340  3.2457- 0.0012  2.176284- 0.0295 

AR(2) 1.12921- 0.1412  2.19442- 0.1965  1.5681- 0.1432  1.135692- 0.19583 

 تحقیق های یافته:  منبع
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فرضیهصفرمبنیبرعودموجوودکهدهدنشانمی(AR)همبستگیهمچنیننتایجآزمونخود
هاولردوعدموجودخودهمبستگیسریالیمرتبهدومردنمیشودکهمطابقخودهمبستگیمرتب

وطبوق11الوی9ولابوراسوالجودباشد.جیروشگشتاورهایتعمیمیافتهمیادبیا اقتصادسن
م بوتومعنواداربورمتغیرهوایوابسوته،وقفهاولمتغیرهایوابسوتهتأثیرهایموردمطالعهکلیهمدل
بورایکشوورهایتوسوعهیافتوهنتیجهنشانازپویاییالگوهایموردمطالعهدرطیزمواناست.این

یابود.دردورهجواریبوهدورهبعودنیونگسوترشمویایهایبیموهگروهاست،بهطوریکهتوسعه
ضوریبوبیمهنفو ضریببردرصد99سطحدردارمعنیوم بتتأثیرابعادکلیهدرشدنجهانی

بیشترینتوأثیررادربویناجتماعیشدنجهانیمیانایندرکهاستگذاشتهزندگیهایهبیمنفو 
اجتمواعیبعدازشدنگذاشتهاست.جهانیکشورهایتوسعهیافتهابعادجهانیشدنبرصنعتبیمه

شودهعرضوهمحصووال نینوبیمهجدیدمحصوال باکشوریکمقیمافرادکهگرددمیموجب

محصووال برایتقاضابرعفوهعرضهافنایشموجبخودکهشدهآشناکشوریکازخارجدر
شودناقتصوادی:بواازبوینرفوتنجهوانیشوود.مویجدیودنیونهوایریسوکانواعبامواجهدربیمه

هایبینالمللیبهعرضهرقابتوافنایشرقابتوباامکوانهایتجاریوورودشرکتمحدودیت
هوایبیموهافونایشهایخارجیقودر ریسوکپوذیریشورکتتقالبهشرکتپخشریسکوان

گرددکهدرنهایتباعو افونایشضوریبیابدکهباع افنایشتقاضایبیمهباهرریسکیمییم
اجتمواعی،شودنجهوانیترتیوببوهشودنجهانیابعادبیندر،9جدولمطابقگردد.نفو بیمهمی
نتوایجمطوابق.اسوتگذاشوتهزنودگیهوایبیمهنفو ضریببرراتأثیرنبیشتریاقتصادیوسیاسی

کشوورهایدرزنودگیغیورهوایبیموهتوسوعهبورداریمعنویومنفیتأثیرشدنجهانی،10جدول
اتکواییگورانبیموهاقتصوادیالمللویبوینهوایرقابوتتوسعهازناشیکهاستگذاشتهیافتهتوسعه

(بوررویضوریبنفوو بیموهدرکلیوهINFتوورم)رفوتتوأثیررمیهمانطورکهانتظا.استبنرب
باشود.توأثیرتوورمبوردارمویدرصدمعنی99ودرسطحم بتهابرایکشورهایتوسعهیافته،مدل
هوایزنودگیبوهتوورمباشد،زیراحساسویتبیموههایغیرزندگیمیهایزندگیبیشترازبیمهبیمه

دنیادرکلیوهاک رکشورهایهامعموالًدربیمهباشد.حقواجباریمیهایغیرزندگیبیشترازبیمه
باعو خوودنوبوهبوهکوهیابدمیافنایشهاقیمتعمومیسطحافنایشباایمتناسبهایبیمهرشته

(بورURBهمانطورکهانتظارمیرفتتوأثیرنورخشهرنشوینی)گردد.میبیمهنفو ضریبافنایش
هابرایکشورهایتوسعهیافتهتأثیرمعنویدارینوداردوعلوتمدلاک رهدررویضریبنفو بیم
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هومبوهصوور آننینایناستکهکلیهمردمدرکلیهنقاط)چهشهر،چهروستا(بهامکانا بیمه
(بوررویضوریبpopgرشدجمعیوت)تأثیردسترسیبرابردارند.فینیکیوهمبهصور آنفین

ومنفویها،برایکشورهایتوسعهیافتوه،درکلیهمدلهایغیرزندگینفو بیمهوضریبنفو بیمه
کهباافنایشجمعیتدرآمودباشدوعلتآننینایناستمعنیدارمیدرصد95درسطححدودا

انجامداماتأثیررشدجمعیوتهایغیرزندگیمیسرانهکاهشیافتهکهبهکاهشقدر خریدبیمه

باشد.درصدمعنیدارمی99هایزندگیم بتودرسطحیمهبرضریبنفو ب
بورایمودلها،درکلیوهبیموهنفوو ضوریبرویبور (rgdp) واقعویداخلویناخوالصتولیدتأثیر

داخلویناخوالصتولیدتأثیرباشد.میدارمعنیدرصد99سطحدروم بتیافته،توسعهکشورهای
نتوایجطبوقباشود.مویزنودگیهوایبیموهازبیشوتردیتاحدوغیرزندگیهایبیمهنفو ضریببر

شودنجهوانیوتوورمشهرنشوینی،جمعیوت،رشودترتیوببوهکنترلهایمتغیربیندرفوقجداول

جوداولمطوابق.اسوتداشوتهیافتوهتوسوعهکشورهایدربیمهنفو ضریبرویبرراتأثیربیشترین
رویبوردرصود99سطحدرداریمعنیوم بتتأثیرابعادوهامدلکلیهدرشدنجهانی،12و10

توسوعهبورراتوأثیربیشوتریناجتمواعیشودنجهانیبینایندرکهاستگذاشتهبیمهصنعتتوسعه
 .داردسازیفرهن کانالازبیمهصنعت


 منطقه چشم انداز ایران  نتایج برآورد مدل براي کشورهاي

مطمئنگردیمکهبرایایونهابودندادهpanelیاpoolازابتداقبلازتخمینمدلریاضیباید
99لیمروجودهورنووعاثورا ثابوترادرسوطحfلیمراستفادهشدهاست.آزمونfکارازآزمون

بورایاینکوهبوهتوجوهمودلمووردنظوردارد.بوا4درصدردمینمایدواشوارهبوهپانولبوودنهور
17)تحقیوقمووردزموانازکووچکتر(کشوور12تعوداد)اطعمقچشماندازایرانتعدادکشورهای
سوپ آزموون.باشودمویمناسبیروشهایتابلوییحداقلمربعا معمولیبرایدادهروش،(سال

12،13درجوداول1وکوایدوFمدلاثرا ثابتفردیوزمانیراانجاممیدهیم.نتایجآزمون
عدموجوداثراتیزموانیاسوتیعنویکشوورهایچشومانودازنشانگروجوداثرا انفرادیو14و

نتوایجبورآوردتوأثیرایرانازلحاظتقاضایبیمههایبازرگانیبواهومتفواو معنویداریدارنود.

________________________________________________________________ 

1- Chi-square 
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بورایکشوورهایحداقلمربعا معموولیتوابلوییشدنبررویتوسعهصنعتبیمهبهروشجهانی
باشد:بهشر  یلمی2017تا1997هایبینسالمنطقهچشماندازوایران

Yit=β+β1X՛it+uit              i=1,2,3,…,,         12t=1معادله.           2017,…,1997.1998  

Yit زمواندر(غیرزنودگیوزنودگیکلوی،)بیمهنفو ضریبهمانکهوابستهمتغیرنشانگرt 
متغیرهوای)مستقلمتغیرهایبردار Xit و (k*1) داربرβ1اسکالرویک β0 باشد.می i کشوربرای

بوه i کشووربورای  t زماندر(تورمشهرنشینی،داخلی،ناخالصتولیدجمعیت،رشدشدن،جهانی
میباشد.1شمارهجدولترتیب

Uit=µi+vit 

نشاندهندهاثرخاصانفرادیمشاهدهنشدههریکازکشورهایچشماندازموی µiکهدرآن
نشاندهنودهvitکهدرطولزمانثابتاست)م لدین،فرهن ،آرمانهایسیاسی،.....(وباشد

درنظورگرفتوهشوده1طرفوهیوکتحقیقمدلدرخطااثرباقیماندهجنءاخفلمیباشدلذااجنای
ادلهزیوربهمع1هاراپارامترهایثابتیببینیمکهقصدتخمینزدنشانراداریم،معادلهµiاستاگر
کوهکنودمویفوراهمراامکاناینثابتاثرا باشد.روششودکهمدلبااثرا ثابتمیتبدیلمی

درنواهمگونیایونکوهباشودمتفواو یکدیگرباهریکازکشورهایچشماندازانفرادیویژگی
مودلنبنوابرای.(Baltaji, 2008)شوودمویدادهنشوانواحودهامبود ازعورضدرانفرادی،اثرا 

بود:خواهد2معادلهصور بهرگرسیون
Yit=β+β1X՛it+∑µiDi+vit                                                                   .2معادله    

.کوردبیوانتصوادفیمبوداازعورضبوارگرسیونیمدلمننلهبهتوانمیراتصادفیاثرا مدل
ازتوابوودخواهودمناسوبتراحتمواالًباشوندنداشوتههمبسوتگیهواندهزنتخمینباانفرادیاثرا اگر

استفادهانفرادیمبداءهایازعرضبیانبرایتصادفیمقطعیواحدهای موااگورخصوصبهکنیم
Di.است)همان(آمدهدستبهزیادنسبتاجمعیتیکازمقطعیواحدهایکهباشیمعقیدهاینبر

باشود.بورایاجتنوا ازافتوادندرداممتغیورمجوازی،تموامیمویiیکمتغیرمجازیبرایکشوور
شوود.،دادهموی∑µ=0بهصوور µiگرددبلکهقیدیرویمتغیرهایمجازیدرمعادلهواردنمی

گرفتوهنظردرتصادفیجنءیکصور بهکشورهابینناهمگنیتصادفی،اثرا مدلدربنابراین

________________________________________________________________ 

1 One-way error component 
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کشوورازجامعوهآمواریهود )بوهدلیول12ژوهشحاضرتعدادشدهاست.باتوجهبهاینکهدرپ
تواندنتوایجبهتوریهایآماری(انتخا شدهاست،آزموناثرا تصادفیمیعدمدسترسیبهداده

ارا هنمایدامابرایانتخا دقیقترازآزمونهاسمناستفادهشدهاست.نتوایجآزموونهاسومندر
"مسوتقلمتغیرهوایبواهواییمودلبرای،12بهشر جدول"یمهضریبنفو کلیب"متغیروابسته
هواییمدلبرایامانمایدمیپیشنهادراتصادفیاثرا ،"کلیشدنجهانی"و"سیاسیشدنجهانی
همبسوتگیوجوداحتمالبدلیل"اجتماعیشدنجهانی"و"اقتصادیشدنجهانی"مستقلمتغیربا
دادهنشوانراثابوتاثورا آزموونهوا،tوi تموامیبورایهاµiو(مستقلهایمتغیر)هاXitبین
هوایبیموه"وابسوتهمتغیوربواهواییمدلبرایهاسمنآزموننتایجنین13شمارهجدولدر.است

و"سیاسویشودنجهوانی"مسوتقلمتغیوربورایراتصوادفیاثرا آزمونازاستفاده،"غیرزندگی
همبسوتگیدلیولبوهمستقلمتغیرهایسایربرایهمچنینودهدمینشان،"اقتصادیشدنجهانی"
موذکورتحلیولنیون15جدولدر.نمایدمیمعرفیراثابتاثرا آزموناخفل،جنبامستقلمتغیر
دردادههایتابلویینینماننددادههایسریزمانیمویتووانبحو هوایمربووطبوه.استپایدار

خودهمبستگیبینرگرسورهاوجمف پسوماندف پسماندوهمچنینناهمسانیواریان بینجم
Likelihood-ratioازکانالآزمونHeteroscedasticityزمبهتوضیحاستکهرامطر نمود.ال

آزمونبرایکهنتایج(Mohamadzadeh, et al.,2010)باشدجهتبررسیواریان ناهمسانیمی
هوایزنودگیووابستهضریبنفو بیموهکلوی،ضوریبنفوو بیموهمدلبرایسهگروهمتغیر4هر

بواعودمردفرضویهصوفر)همسوانی14الوی12ولاجودهوایغیرزنودگی،طبوقضریبنفوو بیموه
پسوماندجموف 1.عدموجوودخودهمبسوتگیکندهرنوعواریان ناهمسانیراردمیواریان (،

مدلموردبررسویفرضویه4یقحاضربرایهرباشد.درتحقهامییکیازفروضاساسیکفسیک
هوایمووردبررسویبوادرنظورگورفتنوجودخودهمبستگیردگردید،لذامدلصفرمبنیبرعدم

AR(1)هایتابلوییاثرا تصادفییاثابت،تخمینگردیدند.دادهونوعآزمون
حاضرازآموارهازدیگرفروضکفسیکنرمالبودنجمف پسماندمیباشدکهدرپژوهش

استفادهشدهاست.نتوایجنشوانازعودمردفرضویه2توزیعکایدوبادرجهآزادیبا2جارکبرا

H0لبودنجمف پسماندمیباشد.وتاییدنرما

________________________________________________________________ 

1- Autocorrelation 
2 Jarque-Bera 
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با در نظر گرفتن خود همبستگی  اثرات ثابت و تصادفینتایج برآورد مدل با بهره گیري از روش .  12 جدول

 .AR(1) 1درجه 

 pen تغیر وابستهم

متغیرهای 

 مستقل

 شدن اقتصادی جهانی

 آزمون اثرات ثابت
 

شدن  جهانی

 اجتماعی

 آزمون اثرات ثابت

 

شدن  جهانی

 سیاسی

آزمون اثرات 

 تصادفی

 

 شدن کلی جهانی

آزمون اثرات 

 تصادفی

 احتمال ضرایب  احتمال ضرایب  احتمال ضرایب  احتمال ضرایب 

geco 0.0000389 0.045  - -  - -  - - 

gsoc - -  0.009302 0.170  - -  - - 

gpol - -  - -  0.005885 0.099  - - 

gtot - -  - -  - -  
0.0135

25 
0.036 

rgdp 7.39e-13 0.034  1.24e-13 0.726  5.06e-13 0.164  6.19e

-13 
0.048 

popg 0.0157324- 0.197  0.0187108- 0.078  0.01917- 0.116  
0.0251

481- 
0.026 

urb 0.01991138 0.003  0.543599 0.001  0.0224836 0.001  
0.0167

272 
0.016 

inf 0.0036929- 0.143  0.0013- 0.575  
0.0036976

- 
0.140  

0.0021
947- 

0.369 

CONSTANT 0.3664892- 0.468  3.5267- 0.0000  
0.8517126

- 
0.139  

0.9103
262- 

0.077 

Likelihood-

ratio test 
اریانس و)

 ناهمسانی(

Prob>chi2 1.0000  Prob>chi

2 
1.0000  Prob>ch

i2 
1.0000  Prob

>chi2 
1.0000 

Hasman test 60.18 0.0000  9.10 0.058  2.32- 0.9645  6.31 0.1774 
autocorrelati

ons 
35.438 0.0001  34.88 0.0000  35.277 0.0001  34.880 0.0001 

آزمون اثرات ثابت 

 cross) مقطعی

section chi-

square) 

566.233720 0.0000  500.457905 0.0000  
562.02133

5 
0.0000  

502.40
5676 

0.0000 

آزمون اثرات ثابت 

 period) زمانی

chi-square) 

25.541882 0.1815  27.412223 0.1241  25.879434 0.1698  
26.901

450 
0.1381 

آزمون اثرات ثابت 

 cross) مقطعی

section F) 

184.614425 0.0000  134.825662 0.0000  
180.98754

9 
0.0000  

136.10
7041 

0.0000 

آزمون اثرات ثابت 

 period) زمانی

F)  
1.135389 0.3164  1.223523 0.2381  1.151242 0.3012  

1.1993
84 

0.2580 

 0.6820 0.765  0.1675 1.905  0.942 0.005  0.4020 0.702 آزمون جارک برا 

F test  0.0000 71.63  0.0000 71.45  0.0000 69.18  0.0000 68.79 لیمر 

 منبع : نتایج پژوهشگر
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با در نظر گرفتن خود همبستگی  اثرات ثابت و تصادفینتایج برآورد مدل با بهره گیري از روش .  13 جدول

 (.AR(1)) 1درجه 

 np متغیر وابسته

 مستقلمتغیرهای 
 شدن اقتصادی جهانی

 تصادفیت آزمون اثرا
 

 شدن اجتماعی جهانی

 آزمون اثرات ثابت
 

 شدن سیاسی جهانی

 تصادفیآزمون اثرات 
 

 شدن کلی جهانی

 ثابتآزمون اثرات 

 
ضرای

 ب
 احتمال ضرایب  احتمال ضرایب  احتمال ضرایب  احتمال

geco 0.0000494 0.032  - -  - -  - - 

gsoc - -  0.002289 0.541  - -  - - 

gpol - -  - -  0.0112826 0.000  - - 

gtot - -  - -  - -  0.0093021 0.070 

rgdp 6.45e-13 0.020  2.98e-14 0.945  2.16e-13 0.453  1.24e-13 0.726 

popg 0.15856- 0.124  
0.0058738

- 
0.623  

0.0219627
- 

0.028  
0.0187108

- 
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- 
0.000

0 
 1.535561- 0.001  3.526714- 

0.000
0 

Likelihood-
ratio test 

Prob>chi
2 

1.0000  Prob>chi
2 

1.000
0 

 Prob>chi
2 

1.000
0 

 Prob>chi
2 

1.000
0 

Hasman test 5.37 0.2516  13.15 
0.010

6 
 3.28 

5.111
8 

 9.66 
0.046

6 

autocorrelatio

ns 
5.870 0.0359  5.916 

0.035
3 

 5.563 
0.040

0 
 5.776 

0.037
1 

آزمون اثرات 

ثابت مقطعی 

(cross section 

chi-square) 

463.24641
1 

0.0000  
444.00095

2 
0.000

0 
 

500.03891
6 

0.000
0 

 
464.86705

4 
0.000

0 

آزمون اثرات 

ثابت زمانی 

(period chi-

square) 

27.674854 0.1213  25.479422 
0.163

3 
 26.271075 

0.136
2 

 25.515216 
0.182

1 

آزمون اثرات 

ثابت مقطعی 

(cross section 

F) 

111.76106
6 

0.0000  
101.52305

8 
0.000

0 
 

133.83976
7 

0.000
0 

 
112.66225

6 
0.000

0 

مون اثرات آز

ثابت زمانی 

(period F)  

1.970420 0.2121  1.742608 
0.291

2 
 1.360608 

0.311
4 

 1.798473 
0.253

1 

 0.015 آزمون جارک برا 
0.9926

1 
 0.063 

0.801
4 

 1.045 
0.306

6 
 0.366 

0.544
9 

F test 63.27  0.0000 63.22 لیمر 
0.000

0 
 69.25 

0.000
0 

 68.58 
0.000

0 
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خود همبستگی درجه با در نظر گرفتن  اثرات ثابت و تصادفیج برآورد مدل با بهره گیري از روش نتای.  14 جدول

1 (AR(1).) 

 lp متغیر وابسته

 مستقلمتغیرهای 

 شدن اقتصادی جهانی

 آزمون اثرات ثابت
 

 شدن اجتماعی جهانی

 آزمون اثرات ثابت
 

 شدن سیاسی جهانی

 تصادفیآزمون اثرات 
 

 شدن کلی جهانی

 ثابتاثرات  آزمون

 ضرایب
احتما

 ل
 ضرایب 

احتما

 ل
 ضرایب  احتمال ضرایب 

احتما

 ل

geco 0.0000124- 0.665  - -  - -  - - 

gsoc - -  0.003205 0.264  - -  - - 

gpol - -  - -  0.0029659 0.264  - - 

gtot - -  - -  - -  0.0029659 0.264 

rgdp 8.19e-14 0.449  1.18e-13 0.405  4.34e-14 0.692  4.34e-14 0.692 

popg 0.0032 0.521  0.005073- 0.168  0.003926- 0.440  0.0039261- 0.440 

urb 0.0004997 0.781  0.0036077 0.509  0.000621- 0.751  0.0006214- 0.751 

inf 0.0003945 0.725  0.0014947 0.121  0.000388 0.727  0.000388 0.727 

CONSTANT 0.1900938 0.159  0.245987- 0.496  0.1016916 0.511  0.1016916 0.511 

Likelihood-

ratio test 
Prob>chi

2 

1.000
0 

 Prob>chi

2 
1.000

0 
 Prob>chi

2 
1.0000  Prob>chi

2 
1.000

0 

Hasman test 2.85 
0.583

1 
 2.10 0.716  2.86 0.5821  2.10 

0.716
9 

autocorrelation
s 

21.756 
0.000

9 
 24.396 

0.000
6 

 17.992 0.0017  24.396 
0.000

6 

آزمون اثرات ثابت 

 crossمقطعی )

section chi-
square) 

631.380246 
0.000

0 
 551.057400 

0.000
0 

 641.330022 0.0000  586.099418 
0.000

0 

آزمون اثرات ثابت 

 periodزمانی )

chi-square) 

27.895760 
0.189

8 
 26.473282 

0.125
8 

 36.554082 0.1132  25.631974 
0.172

2 

آزمون اثرات ثابت 

 crossمقطعی )

section F) 

251.773394 
0.000

0 
 172.906030 

0.000
0 

 263.582886 0.0000  203.988195 
0.000

0 

آزمون اثرات ثابت 

  (period Fزمانی )
1.293234 

0.187
0 

 1.908380 
0.121

9 
 1.663855 0.1421  1.325737 

0.211
7 

 0.765  0.13 3.96  0.88 0.25 ارک برا آزمون ج
0.6820

6 
 0.015 

0.992
6 

F test 23.96 لیمر 
0.000

0 
 22.55 

0.000
0 

 23.97 0.0000  21.78 
0.000

0 

 منبع: یافته های تحقیق

 

95داریدرسوطحکلوی،اقتصوادیتوأثیرم بوتومعنویشودنازبعودجهانی،12طابقجدولم

شودنازبعودجهوانی.داشتهاستدرکشورهایچشماندازایرانبررویتوسعهصنعتبیمهدرصد
هایبینالمللیبهعرضهرقابوتهایتجاریوورودشرکتاقتصادیباع ازبینرفتنمحدودیت
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هایخوارجیقودر ریسوکپوذیریوافنایشرقابتوباامکانپخشریسکوانتقالبهشرکت
درنهایوتوگرددبدکهباع افنایشتقاضایبیمهباهرریسکیمییایمهایبیمهافنایششرکت

شود.دراینبخشجهانیشدنازبعدکلیبیشوترینتواثیررابوریباع افنایشضریبنفو بیمهم
 افنایشضریبنفو بیمهکلیگذاشتهاست.

هایزندگیازبیمهدارترهایغیرزندگیمعنی،تأثیرجهانیشدنبربیمه13مطابقنتایججدول

باشود.بیموههوایزنودگیدرایدراینکشورهامیباشدکهناشیازعدمتوسعهاینگروهبیمهمی
انود.نتوایجنشواناینکشورها،سهمنواچینیازتولیودناخوالصداخلویرابوهخووداختصواصداده

هوایربیموههوایجهوانیشودن،جهوانیشودنسیاسویبیشوترینتوأثیررابودهددربینشواخصمی
غیرزندگیداشتهاست.باتوجوهبوهاینکوهاک ورکشوورهایچشومانودازایوراناغلوبدارایمنوابع
زیرزمینیمیباشند،لذاتوسعهرواب سیاسویبوینالمللویباعو تسوهیلعرضوهبوینالمللویمنوابع

هبیموههوایکنود.بواتوجوهبوهاینکوایرابرایآنانفراهممویزیرزمینیشدهکهبازارهایگسترده
انرژی،مسئولیتومهندسیسهمباالییدراینکشورهاداشتهاستلوذاایونبعودازجهوانیشودن

گذارد.باتوجهبهاینکهغالوبکشوورهایچشومهایغیرزندگیمیبرتوسعهبیمه1تأثیربرونرانی
یمهنواچینبوودههایزندگیدرصنعتبباشند،سهمبیمهاندازایراناک راجنومذهباهلسنتمی

ایداشوتهداریبرتوسعهاینگروهبیموهتواندتأثیرمعنی،جهانیشدننمی14ومطابقنتایججدول
بیموهنفوو ضوریببردرصد95سطحدردارمعنیتأثیر(rgdp)واقعیداخلیناخالصباشد.تولید
زنودگیغیورهوایهبیموبوهمتعلوق14و13جوداولمطوابقتوأثیرایونسوهمغالبکهگذاشتهکلی

هوایزنودگیهایغیرزندگیبیشترازبیمهتأثیرتولیدناخالصداخلیواقعیبرتوسعهبیمه.باشدمی
باشد.درکشورهایچشماندازسهمبیمهدراقتصادپایینبودهکهبیشترسهمآنراخامفروشویمی

برضریبنفو بیمهندارد.رشودداریدهد،لذاتغییرا تولیدناخالصداخلیتأثیرمعنیتشکیلمی
1،3،5هوایتأثیرمعنیدارمنفیبرتوسعهضریبنفو بیمهمطابقمودل12جمعیتمطابقجدول

هموانطورکوهانتظواراسوت.13هوایغیرزنودگیمطوابقجودولداشتهکهبیشوترناشویازبیموه8و

بررویضریبنفوو شماندازوکشورهایچران(درکشورایURBرفتتأثیرنرخشهرنشینی)می

________________________________________________________________ 

1- Crowding out  



  سال بیست و هفتم د پولی مالیاقتصا  76

وبیشوترینباشوددارمویمعنویدرصود99درسوطحم بتوهایغیرزندگی،ضریبنفو بیمهبیمه
و.درکشووورایوورانتووأثیررابوورمتغیرهووایوابسووتهنسووبتبووهسووایرمتغیرهووایمسووتقلداشووتهاسووت

ایدرهخودما بیموهرخف کشورهایتوسعهیافتهامکاندسترسیبهکلیکشورهایچشماندازب
گرددباتوسعهشهرنشوینیتقاضوایبیموهباشدکهباع میکلیهمناطقشهریوروستاییمیسرنمی

 .نینافنایشیابد



 گیري و پیشنهادات نتیجه -5

کشوورهابویندرآناثرلیواستثبا بازمانطولدربازرگانیهایبیمهبرشدنجهانیاثر
مختلوفانوواعرویبرابعادکلیهدرشدنجهانیاثرکهدهدمینشانیجنتا.استمتفاو مختلف

بویندراثوراینمقدارولی.باشدمیثابتزمانطولدرکشورهاازیکهردربازرگانیهایبیمه
وثابوتاثرا زمانطولدرکهاستفرآیندیابعاد،کلیهدرشدنجهانی.استمتفاو کشورها
ایوناثورا ولویداردشودهارا وههایتحلیلمطابقبازرگانیهایبیمهرویبر(افنایشی)مشخص

نتوایجکوهداردراداریمعنویتفواو (اندازچشمیایافتهتوسعه)کشورهامختلفانواعدرپدیده
جهوانیاجتمواعی،شودنجهوانیترتیببهیافتهتوسعهکشورهایدر.باشدمیامراینمویدتحقیق

بوهبیموهنفوو ضوریببورتوأثیربیشوتریناقتصوادیشدنجهانیوسیاسیشدنجهانی،کلیشدن
دربیموهنفوو ضوریبتغییرا توضیحدرمتغیرهاکلیهداریمعنیاست.درجهداشتهکلیصور 
،کلویشودنجهانیترتیببهایراناندازچشممنطقهکشورهایدراما.استبودهدرصد99سطح

کلویصوور بهبیمهنفو ضریبدرراتأثیربیشتریناقتصادیشدنجهانیوسیاسیشدنجهانی
داریمعنویبیشوترینکلویشدنجهانیواقتصادیشدنجهانیترتیببهمیانایندر.استداشته

وشود تووامبررسویبوا.اسوتداشوتهبیموهنفو ضریبتغییرا توضییحدردرصد95سطحدر
دربیموهنفوو ضوریببرشدنجهانیتأثیرشد کهرسیمیمکلینتیجهاینبهداریمعنیدرجه

بعودیافتوهتوسوعهکشوورهایدر.استایراناندازچشمهایکشورازبیشتریافتهتوسعهکشورهای
بیشوترینومعنویشدنجهانیاقتصادیبعدایراناندازچشمکشورهایدروشدنجهانیاجتماعی
ضریببرشدنجهانیابعادتأثیردقیقبررسیبا.استگذاشتهبیمهنفو ضریببرراتأثیردارترین

کشوورهایدررسوید.خواهیمپژوهشاینازدقیقترینتایجبهغیرزندگیوزندگیهایبیمهنفو 
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تأثیربیشترینکلیشدنجهانیاجتماعی،شدنجهانیاقتصادی،شدنجهانیترتیببهیافتهتوسعه
شودنجهوانیترتیوببوهمیوانایندرکهاندگذاشتهغیرزندگییهابیمهنفو ضریبکاهشبررا

توضوویحدردرصود99سوطحدرداریمعنوویدرجوهبواالتریناجتموواعیشودنجهوانیواقتصوادی
وایراناندازچشممنطقهکشورهایدرامااستگذاشتهغیرزندگیهایبیمهنفو ضریبتغییرا 
نفوو ضوریبافونایشدرراتوأثیربیشوتریناقتصوادیوکلویسیاسوی،شدنجهانیترتیببهایران

شودنجهوانیوسیاسویشودنجهوانیترتیوببوهمیوانایوندرکهاندگذاشتهغیرزندگیهایبیمه
هوایبیموهنفوو ضریبتغییرا توضیحدردرصد95و99سطحدرداریمعنیباالتریناقتصادی

درکوهرسویمموینتیجهاینبهایمقایسهصور بهنتایجکلیبررسیبا.استگذاشتهغیرزندگی
منطقوهکشوورهایدروکواهشدرراتوأثیربیشوتریناقتصادیشدنجهانییافتهتوسعهکشورهای
گذاشوتهغیرزنودگیهوایبیموهنفوو ضریبدرتأثیربیشترینسیاسیشدنجهانیایراناندازچشم

کهاینتأثیرا علت.است ورودافونایشباعو شودنجهوانییافتوه،توسوعهکشوورهایدراست
رقیوبکوهگورددموی(نماینودمویفعالیتغیرزندگیهایرشتهدراک را)خارجیاتکاییگرانبیمه

منجورآنهابازارباکاهشسهموهستندایبیمهخصوصیداخلیهایشرکتبرایتوانمندوجدی
چشوممنطقهکشورهایدراامگردند.میکشورآندرغیرزندگیهایبیمهنفو ضریبکاهشبه

گسوترشبواسیاسویبعدازشدنجهانیغالباًاقتصادی،شدنجهانیپایینسطحدلیلبهایرانانداز
اقتصوادیتوسوعهکانوالازمستقیمغیرصور بهالمللیبینمعاهدا انعقادوالمللیبینارتباطا 
ضوریبتوسوعهباعو خودنوبهبهکهگرددمیغیرزندگیهایبیمهبازارهایافنایشباع کشور

کشووردرگورددمویپیشونهادحاضورپوژوهشنتایجمطابقلذا.گرددمیغیرزندگیهایبیمهنفو 
المللویبوینسوطحدرانبساطیهایسیاستسیاسی،بعدازشدنجهانیغالبتأثیربهتوجهباایران

غیرزنودگیهوایرشوتهدربیمهچرخهاقتصادی،رشدباتاگیردصور اقتصادیتوسعهراستایدر
گورددمویپیشنهادطرفیاز.بیافتدجریانبهباشند،میداراراکشورایبیمهسهمازدرصد85.5که
وفوروشبوهترغیوبرابیموههایشرکتزندگی،هایبیمهبرایپرتفوحداقلتعیینبامرکنیبیمه

شودهابوف محودودیتعلوتبوههبیموهوایشورکتصور ایندرنماید،زندگیهایبیمهعرضه
نفوو ضوریبافونایشراسوتایدرراخودفرهنگیوآموزشیتبلیغاتی،تفشمرکنی،بیمهتوس 

راهکارهواییتوانودمویبیموهپژوهشکدههمکاریبانیندولتطرفیاز.نمایندمیزندگیهایبیمه
دولوت.بنمایودزنودگیهایبیمهزمینهدردانشجویانآموزان،دانشعمومیآگاهیافنایشجهت
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میتواندباسیاستهایانبساطیدیپلماتیکبینالمللی،راهرابورایورودشورکتهوایبیموهبوین
FPIالمللیبهکشورهموارنمایدتاازکانال

سرزمیناصولی"وتشدیدرقابتباشرکتهایبیمه1

باانتقالدانشفنیباع غنویتورهمباع ارا هخدما باکیفیتبرایبیمهگذارانوازطرفی"
بوهیافتوهتوسعهکشورهایدرزندگی،هایبیمهزمینهدرشدنبارفنیصنعتبیمهدرکشورگردد.

هوایبیموهنفوو ضوریببرراتأثیربیشترینسیاسیوکلیاقتصادی،اجتماعی،شدنجهانیترتیب

99سوطحدرداریمعنیدرجهباالتریناًاک رسیاسی،شدنجهانیازغیربهکهاندگذاشتهزندگی
چشومکشورهایدراما.باشندمیدارارازندگیهایبیمهنفو ضریبتغییرا توضییحدردرصد

.اسوتنگذاشوتهزنودگیهایبیمهنفو ضریبتغییرا برداریمعنیتأثیرشدنجهانیایرانانداز
ازمهواجر ازناشویاجتمواعیشدنجهانیسعهتوبایافتهتوسعهکشورهایدردهدمینشاننتایج

مخاطبوانافونایشالمللوی،بوینگردشوگریاینترنوت،کواربرانافنایشتوسعه،حالدرکشورهای

بوهامیدافنایشهمچنینوزندگیهایبیمهمنایایازآگاهیافنایشکانالازالمللیبینهایشبکه
چشومکشورهایدر1نمودارمطابق.کندمییداپافنایششدیداًزندگیهایبیمهتقاضایزندگی،

هسوتند0.8ازتورپایینزندگیهایبیمهنفو ضریبدارایاک راًقبرلکشورازغیربهایرانانداز
سطحدارایکشورهاایندیگرسوییازواستناچینبسیاریافتهتوسعهکشورهایبامقایسهدرکه

تغییورا نتوانودپوایینمقیوالدرشودنجهوانیکهاستبیعیطلذاباشندمیشدنجهانیازپایینی
بوهتوجوهبوااموابدهدتوضیحراایراناندازچشمدرکشورهایزندگیهایبیمهنفو ضریبناچین
ضوریبتغییورا حودودیتاتواندمیشدنجهانیغیرزندگی،هایرشتهدرمطلو نفو ضریب

اسوتقبالبواایراناندازچشمکشورهایگرددمیشنهادپی.دهدتوضیحراغیرزندگیهایبیمهنفو 
ویوژهبوه)بیموهصونعتشوناختراسوتایدراجتمواعیبعودازخصووصبوهشودنجهانیپدیدهاز

همچنویننتوایج.دهنودانجاماجتماعیوفرهنگیتعصبا ازفار جدیاقداما (زندگیهایبیمه
توسوعهدربیشوتریسوهمایورانانودازچشمایکشورهدرکهبودایپدیدهشهرنشینیکهدادنشان
درمحوروممنواطقدرایبیموهخدما عرضهکهگرددمیتوصیهلذااست،داشتهبیمهنفو ضریب

کشووربوهنسوبتایورانانودازچشومکشورهایدرمنفیاثرا تورم.یابدتوسعهآماریجامعهاین

________________________________________________________________ 

1- Foreign Portfolio Investment 
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درجمعیوتکنترلهایسیاستوتورمکنترللذااست،داشتهبیمهنفو ضریببریافتهتوسعههای
دربیموهنفوو ضوریبتوسوعهراسوتایدردولتیکفنهایازسیاستتواندمیتورمیرکودشرای 

 .باشدایراناندازچشمهایکشور
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