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چکیده

در این پژوهش دربارۀ اثر شاخص ریسکهای کشوری(سیاسی ،اقتصادی و مالی) بر تقاضای بیمههای بازرگانی برای  16کشور از حوزۀ

منا ،طی دورۀ زمانی  ۲۰0۰-۲۰۱۴بررسی انجام شده است .به این منظور ،با استفاده از دادههای تابلویی ،تأثیر متغیرهای مربوط به ریسکهای
کالن اقتصادی بر بیمههای بازرگانی بررسی شده است .در این پژوهش ،متغیر تقاضای بیمۀ بازرگانی بهعنوان متغیر وابسته و متغیرهای

مستقل ،تولید ناخالص داخلی سرانه ،تابع انتقال ریسک ،تورم ،نرخ بهرۀ واقعی ،سطح باسوادی و درجۀ شهرنشینی در قالب مدل لگاریتمی

برآورد شده است .نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که در تقاضای بیمههای بازرگانی ،ریسک سیاسی بدون تأثیر بوده ،در حالی که ریسک

اقتصادی و مالی دارای اثر مثبت است.

کلیدواژهها :شاخص ریسکهای کشوری ،تولید ناخالص داخلی سرانه ،بیمههای بازرگانی ،حوزۀ منا ،دادههای تابلویی.

طبقهبندی :JEL
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 .1مقدمه

امروزه نقش و جایگاه باالی صنعت بیمه در اقتصاد مدرن،

تقاضا برای بیمه در کشورها با درجات مختلف از

در هر کشوری است .صنعت بیمه از نهادهای مهم در بازار

عدم تقارن اطالعات ،به مخاطرات اخالقی ،ازقبیل انتخاب بد

حیاتی و اجتنابناپذیر است و بیمه جزء الینفک نظام مالی
سرمایه محسوب میشود که در کنار دیگر نهادهای مالی در

ریسکهای کالن کشوری متفاوت است .در دنیای واقعی،

و رفتار مخاطرهآمیز و درنتیجه ،تأثیر بر تقاضای بیمه منجر

امر تهیه و تخصیص سرمایه و کمک به تأمین مالی واحدهای

میشود .صنعت بیمه ،باتوجه به خاصیت اصلی آن ،یعنی

بنیۀ اقتصادی جامعه نقش اساسی دارد؛ و از دیگر سو ،با ایجاد

بازارهای داخلی و بینالمللی بگذارد و بسط و گسترش این

اقتصادی کمک میکند(حسنزاده و کاظمنژاد )1387 ،و در تقویت
امنیت و اطمینان ،زمینۀ گسترش فعالیتهای تولیدی را فراهم
میسازد(صفدریان و همکاران.)1391 ،

انتقال ریسک ،ممکن است تأثیرات غیرقابل انکاری بر توسعۀ

بخش ،زیربنای توسعۀ بخشهای دیگر خواهد بود .باوجو ِد
اثرات مثبت بیمه ،صنعت بیمه در ایران بهرغم اینکه از سال

)1. Effect of Country Risks Index on Commercial Insurance Demand (Case of Study MENA Countries
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 1310تاکنون قدمت دارد و تالشهاي زيادي برای توسعۀ

بین تقاضاي بیمۀ عمر و عوامل مؤثر بر آن ،با استفاده از

گستردۀ بیمههاي عمر بهمنظور ارتقا و بهبود سطح رفاه

بر آزمون همانباشتگی یوهانسن -یوسیلیوس میپردازد.

آن انجام گرفته است ،هنوز جایگاه مناسبی ندارد و عرضۀ

اجتماعی ،باتوجه به وجو ِد ظرفیتها و قابلیتهاي گسترده در
کشور ،با موانع بسیاری روبهرو است.

در این پژوهش برآنیم تا دربارۀ رابطۀ بین ریسک و
تقاضای بیمه از زاویۀ کالن بررسی کنیم؛ زیرا او ًال عدم

افرنگ( ،)1389عوامل مؤثر بر تابع تقاضای بیمۀ عمر

در مناطق مختلف جهان را بین سالهای  ،2000-2008با
استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای پانلی بررسی کرده

است که توضیحات و نتایج هریک در جدول  1خالصه شده
است.

اطمینان محیطی ،برای مثال ،بیثباتی و نوسانات اقتصادی
بر تصمیمات مصرف فرد تأثیر میگذارد و ثانی ًا انتشار ریسک

در مقالۀ پیکارجو و همکاران( ،)1390باتوجه به تشابه

را تحتتاثیر قرار میدهد و دارای اثرات غیرقابل انکار و

افریقا) و موقعیت ایران در این گروه و نیز سهم پایین حق

که ازطریق جهانیشدن و آزادسازی ایجاد میشود ،اقتصاد
اجتنابناپذیر است .صنعت بیمه با افزایش سرمایهگذاریها،

بازارهای مالی کشورهای منطقۀ منا(خاورمیانه و شمال

بیمههای عمر در این منطقه( 0/2درصد از حق بیمۀ عمر

مدیریت کارآی ریسک و افزایش ثبات مالی ،تسهیل تجارت

جهانی در سال  ،)2009با استفاده از برآورد دادههای تابلویی

ارتقای تخصیص بهینه و کارآی سرمایۀ داخلی ،بر اقتصاد

طی بازۀ زمانی  1999-2008بررسی میشود .یافته های

پژوهش ،اثرگذاری ریسکهای کالن اقتصادی بر تقاضای

مورد مطالعه ،با متغیرهای توسعۀ مالی ،تولید ناخالص داخلی

و بازرگانی ،کمک به کاهش و یا تخفیف زیان و کمک به

تأثیرگذار است(صفرزاده و جعفری .)1392 ،بنابراین ،در این
بیمههای بازرگانی در کشورهای حوزۀ منا بررسی میشود که

اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر خرید بیمۀ عمر این کشورها،

پژوهش نشان میدهد که تقاضای بیمۀ عمر در کشورهای

سرانه و اشتغال ،رابطۀ مثبت و معنادار و با متغیرهای نرخ تورم

ابتدا با مروری بر مبانی نظری ،به بررسی روند متغیر تحقیق و

و نرخ بهره ،رابطۀ منفی دارد.

ارائه میشود و در انتها ،نتیجهگیری و پیشنهادهایی ارائه

تقاضاي بیمۀ عمر و جمعیت شاغل را با استفاده از دادههاي

معرفی مدل میپردازیم و سپس برآورد مدل و تخمین ضرایب
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دادههاي سري زمانی ایران ،طی دورۀ  ،1357-1386مبتنی

خواهد شد.

 .۲مروری بر مبانی نظری پژوهش

علی بین
صفدریان و همکاران( ،)1391در مقالهای ،رابطۀ ِّ

سالیانۀ ایران ،طی دورۀ  1384-1388مبتنی بر آزمون علیت

گرنجري تحلیل کردهاند .در پژوهش مؤمنی وصالیان و

همکاران( )1391سعی شده است عدم رشد کافی بیمههای

جاللی لواسانی( ،)1384با استفاده از روش  ،OLSتأثیر

عمر از زاویۀ عوامل مؤثر بر تقاضای این نوع بیمه ،بهویژه تورم

تکفل ،سطح سواد و خسارتهاي پرداختی ازطریق بیمه را بر

در پژوهش اخیر در جدول  1قرار گرفته است .هدف ،بررسی

متغیرهاي درآمد ملی ،شاخص قیمت ،نرخ بیکاري ،بار
بیمههاي اشخاص ،طی دورۀ  1350-1380بررسی کرده است

و نتایج در جدول  1ارائه شده است.

میرزایینژاد و محمدی( ،)1387در پژوهششان ،تابع

تقاضای استانی بیمههای بازرگانی در ایران را برآورد کردهاند.

مکري قرهورن( ،)1384در مقالهاي به بررسی رابطۀ بلندمدت

بررسی شود .برای جلوگیری از طوالنیشدن پیشینۀ یافتهها
تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر تقاضای بیمههای اشخاص
کل عملکرد صنعت بیمۀ ایران
در ایران است .در این پژوهشِّ ،

در رشتۀ بیمههای اشخاص در سالهای  ۱۳60-۱۳91بررسی
شده است؛ از این رو ،از تکنیک و شیوۀ نمونهگیری استفاده
نشده است.
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عباسعلی لطفی( ،)1395در این پژوهش ،تأثیر متغیرهای

کالن اقتصادی بر تقاضای بیمههای اشخاص و نحوۀ تأثیر
این متغیرها بر تقاضای بیمههای اشخاص براساس تعاریف و
ساختار این بیمهنامه و سوابق مطالعات را بررسی کرده است.

نقش مهم بیمههای اشخاص ،بهویژه بیمههای زندگی ،مانند
سایر بیمهها ،جذب پولهای در دست مردم و حرف آنها در

باعث بهبود
سرمایهگذاریهای مولد است ،که از این طریقِ ،

شاخصهای اقتصادی ،نظیر تولید ناخالص داخلی ،GDP
درآمد ملی  GNIو درنهایت ،توسعۀ اقتصادی جامعه است

و  4کشور ،شامل هند ،بنگالدش ،پاکستان و سریالنکا را در
سالهاي  1994-2004بررسی کردند.

فین 4و همکاران( ،)2011به مطالعۀ عوامل توسعۀ صنعت

بیمه در تعدادی از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه در
قالب الگوهای تلفیقی ،طی دورۀ  2000-2008پرداختهاند.

حق بیمههای زندگی
نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که ِّ
بهطور مستقیم از درآمد سرانه ،اندازه و تراکم جمعیت ،ساختار

جمعیتی ،توزیع درآمد ،اندازۀ نظام بازنشستگی عمومی،

که در مقایسه با دیگر رشتههای بیمه ،نقش آن نیز مؤثرتر

وضعیت مالکیت شرکتهای بیمهای دولتی ،در دسترس

بیمههای اشخاص با درآمد سرانه ،نرخ بیکاری و سرانۀ

همکاران( ،)2013در مقالهای به بررسی تأثیر ریسک کشورها،

است .یافتههای این پژوهش ،بیانگر آن است که تقاضای
خسارتهای پرداختی بیمهگر ،رابطۀ مستقیم و با شاخص

قیمت مصرفکننده ،رابطۀ معکوس دارد.
ِ

هوانگ 1و گرینفورد ،)2005(2در مطالعهاي تحت عنوان

اعتبارات بخش خصوصی و مذهب متأثر میشود .لی 5و
بودن
ِ
ِ

ازجمله ریسکهای سیاسی ،مالی و اقتصادی ،بر کشش
درآمدی تقاضای بیمه در بازۀ زمانی  ،1979-2007با استفاده
از مدل پانل رگرسیون میپردازند .تجزیه و تحلیل کامل نمونه

«بررسی عوامل مؤثر بر تقاضاي بیمۀ عمر در سه کشور

نشان میدهد که کشش درآمدی تقاضای بیمه ،با افزایش

 ،»1986با استفاده از روش پانل(مدل اثرات ثابت) ،به شناخت

در تجزیه و تحلیل نمونهای ،براساس سطح درآمد ،منشأی

چین مرکزي ،هنگکنگ و تایوان ،در طی سالهاي -1999
ویژگیهاي بازارهاي بیمه در هریک از این کشورها پرداختند.

نتایج در جدول  2خالصه شده است.

ریسک کشوری کاهش مییابد.

قانونی ،و محدودیت در مشارکت بانکها در فعالیتهای بیمه،

کشش درآمدی بیمه کاهش مییابد .کانروثر و همکاران

6

سوبیرسن ،)2008(3در مقالهاي با عنوان «تجزیه و تحلیل

Journal of Economic Business Research, Vol. 8, No. 16, Autumn 2017

و ویتنام 2 ،کشور از مناطق چین ،شامل چین و هنگکنگ

( ،)2015در مقالهای ،اثر عاطفه در تصمیمگیریهای عمومی

عوامل تعیینکنندۀ تقاضاي بیمۀ عمر براي اقتصادهاي

در شرایط ریسکی را بر تقاضای بیمه بررسی کردهاند که نتایج

از  ،ASEANشامل اندونزي ،مالزي ،فیلیپین ،سنگاپور ،تایلند

منجر میشود که البته این تأثیر دارای مرز پایینی است و از

آسیایی منتخب و هند» ،طی دو بررسی مستقل در  6کشور

نشان میدهد ،افزایش روابط عاطفی به کاهش تقاضای بیمه

یک نقطه به بعد ،این روابط تأثیری بر تقاضای بیمه ندارد.

5. Lee, C.-C.

1. Hwang, Tienyu

6. Kunrouther, H

2. Greenford, Brian
3. Subir Sen
4. Feyen, E.

شاخص ريسكهاي كشوري بر تقاضاي بيمههاي بازرگاني (مطالعۀ موردي كشورهاي حوزۀ منا)

19

جدول  .۲مطالعات خارجی

اسرائيل ،اردن ،الجزاير ،امارات متحدۀ عربي ،بحرين ،تونس،

کشورهای حوزۀ منا ،شامل کشورهای خاورمیانه و شمال

ترکیه ،سوريه ،عراق ،عمان ،عربستان سعودي ،فلسطين ،قطر،

قارۀ افریقا آغاز میشود و تا ایران ،شرقیترین کشور منطقۀ

در این پژوهش ،باتوجه به دسترسی به آمار موجود ،برخی

افریقا است .ح ِّد این منطقه از کشور مراکش در شمال غربی
خاورمیانه امتداد مییابد .کشورهای مذکور عبارتاند از :ايران،

كويت ،لبنان ،ليبي ،مراکش  ،مصر ،مالتا و يمن.

از کشورهای این حوزه انتخاب میشوند .تقاضای بیمههای
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بازرگانی و عوامل مؤثر در سطح کالن ،صنعت بیمه بهمنزلۀ

عوامل مختلف
یک نهاد اجتماعی اقتصادی تحتتأثی ِر
ِ
محیطی است که مهمترین آنها را میتوان عوامل اجتماعی،

طبق تعریف ،نسبت افراد زیر  15سال و باالی  65سال که

و همکاران.)2013 ،

میآیند ،بار تکفل یا نسبت وابستگی گویند که در قدرت

عوامل فرهنگی ،عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی دانست(لی

بهازای هریک از افراد داخل کشور(همان) .نسبت وابستگی:

کار نمیکنند به افراد بین  15تا  64سال که شاغل بهحساب

عوامل اجتماعی :ازجمله موارد مهم تأثیرگذار بر بیمهها

خانوارها برای تقاضای بیمه اثرگذار است و توانایی جامعه را

افزون بر نظام تأمین اجتماعی ،میتوان عواملی مانند تعداد

نرخ تورم :وجود تورم پایدار در اقتصاد ،به کاهش ارزش

و ساختار بیمههای اجتماعی کشور ،عوامل اجتماعی است.
جمعیت ،جنس و نسبت جمعیت ،قوانین و مقررات اجتماعی

و نوع معیشت را از عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر رشد بیمهها
دانست.

برای تقاضای بیمه نشان میدهد.

سرمایۀ بیمه منجر میشود و قدرت خرید آن را میکاهد.
از این رو ،قراردادهای بلندمدت بیمه را متزلزل و نااستوار
میسازد .درنتیجه ،افراد و بنگاهها را از تقاضای بیمۀ عمر

عوامل فرهنگی :فرهنگ هر جامعهای در چارچوبهای

رویگردان میکند و بهسوی سرمایهگذاریهای مطمئنتر و یا

مردم از بیمه و انواع بیمه ،شرکتهای بیمه ،فواید و منافع آن

نرخ بهره :بیمه ،یک سرمایهگذاري کوتاهمدت و بلندمدت

عینی و نهادی شکل گرفته است و میزان شناخت و آگاهیهای
و  ...از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر میزان تقاضای آنها
است.

کوتاهمدتتر سوق میدهد(همان).

است که نرخ سودآوري آن برای متقاضی اهمیت زیادي دارد.
یکی از پارامترهاي ارزیابی براي سنجش میزان سودآوري،

عوامل اقتصادی :براساس نظریۀ مطلوبیت در اقتصاد،

نرخ بهرۀ واقعی بازار است .دلیل وجود تورم ،نرخ بهرۀ اسمی

بیشتری نصیب فرد میکند .حاال اگر شخصی توان خرید بیمه

واقعی در محاسبات استفاده کرد که میتواند بر روي پسانداز

ارجحیت با خرید کاال یا خدمتی است که میزان مطلوبیت
را نداشته باشد ،حتی اگر از لحاظ فرهنگی هم در سطح باالیی
باشد ،به خرید بیمه تمایلی نشان نمیدهد.
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کاالها و خدمات تولیدشده در داخل مرزهای یک کشور

نمیتواند مالك ارزیابی قرار گیرد .بنابراین ،باید از نرخ بهرۀ
افراد جامعه تأثیر داشته باشد(همان).

سطح باسوادی :متغیر باسوادي بهعنوان یک متغیر کیفی

اکثر متقاضیان بالقوه آنهایی هستند که:

قلمداد میشود و بدیهی است که میزان آگاهی افراد جامعه در

 .2توانایی مالی برای پرداخت حق بیمه را دارند .

باشد .براساس تئوري درآمد دائمی فریدمن ،الگوي مصرف

 .1نیاز و تمایل به پوشش بیمه دارند؛

تصمیمگیري آنها ،ازجمله خرید خدمات بیمهاي میتواند مؤثر

از آنجا که بیمه بهعنوان یک کاالی لوکس تلقی شده

فرد ،نهتنها از درآمد جاري ،بلکه از انتظارات درآمدي او هم

تکافوی مخاج زندگی و تأمین و تحصیل فرزندان و تأسیس

امید به زندگی :این شاخص عمدت ًا بر بیمههای زندگی

است ،افراد زمانی اقدام به خرید بیمه میکنند که درآمد آنها
مسکن و  ...را میدهد و اگر پساندازی باقی ماند ،صرف خرید

رفتن سطح زندگی به نوبۀ خود ،بهمعنای
بیمه میکنند .باال ِ

افزایش سطح کاالی بادوام و هزینۀ باالتر بیمه است .هرقدر

تأثیر میگیرد(همان).

اثرگذار است .برای بیمههای پسانداز عمر ،به افزایش

تقاضای بیمه و برای بیمههای فوت ،به کاهش بیمه منجر
میشود .افزایش امید به زندگی در شرایط کاهش امنیت شغلی

درآمد باالتر باشد ،میل متوسط به بیمه بیشتر خواهد شد.
کل جمعیت کشور که در شهرها
درجۀ شهرنشینی :درصد ِّ

براي محصوالت بیمۀ عمر خواهد شد(همان).

گویند(همان) .تولید ناخالص داخلی سرانه :ارزش پولی تمامی

است که به عواملی اشاره دارد که بر توانایی و تمایل یک

کل جمعیت کشور را «درجۀ شهرنشینی»
زندگی میکنند به ِّ

و فقدان شبکۀ حمایت مالی و اجتماعی ،موجب افزایش تقاضا
ریسک :اما در سطح کالن ،ریسک کشوری مطرح
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کشور ،برای تکمیل تعهداتشان نسبت به دیگران ،ازجمله

ریسک کشوری ،شامل ارزیابی عوامل سیاسی ،اقتصادی و

ریسک کشوری ،سطح عمومی نااطمینانی سیاسی و اقتصادی

خارجی است که ممکن است در پرداخت بهموق ِع اصل و سود

سرمایهگذاران ،وامدهندگان ،مبادلهکنندگان تأثیر میگذارد.

در یک کشور که بر ارزش تسهیالت یا سرمایه گذاریها
در آن کشور تأثیر میگذارد ،تعریف میشود .بنابراین ،تحلیل

منبع :نتایج بررسی دادههای بانک جهانی.

مالی کشور وامگیرنده یا کشور پذیرای سرمایهگذاری مستقیم

وام وقفه ایجاد کند و یا بر بازدهی سرمایهگذاری خارجی تأثیر
منفی بگذارد(همان).

نمودار  .1روند وضعیت تقاضای بیمههای بازرگانی در کشورهای حوزۀ منا

نمودار  ،1روند بیمههای بازرگانی و غیرعمر ،حاکی از تفاوت بین کشورها است .برای مثال ،در کشورهای امارات و قطر که

حق بیمه بسیار پایینتر است .اما نکتۀ مهم ،روند نزولی
حق بیمههای بازرگانی باال است و در سایر کشورهاِّ ،
کریدور ارتباطی هستندِّ ،

حق بیمهها در سطح حوزۀ منا است .بررسیها نیز حاکی از افزایش سهم بیمههای غیرزندگی در کشورهای نفتخیز و روند تحتتأثیر
ِّ

 .۴معرفی مدل و متغیرها

در این پژوهش ،اثر ریسکهای کالن سیاسی ،مالی و اقتصادی در مجموعۀ شاخص راهنمای ریسک کشوری بر تقاضای بیمۀ

بازرگانی با کمک کشش درآمدی سنجیده میشود .مدل کامل لگاریتمی و متغیرهای پژوهش براساس دردسترسبودن دادهها و
ادبیات عوامل مختلف مؤثر بر تقاضای بیمۀ غیرزندگی یا بازرگانی( )NIPبه شرح زیر است:
()1
()2

)NIPi,t = f (GDP, GDPi,t ĝ (RISKit ; ɤ̂ , ϴ̂ ), INFi,t, RIRi,t, EGDUi,t , URBANPOPi,t
LNIPi,t = ai + b1 LPCGDPi,t + b2 LPCGDPi,t ĝ (RISKit ; ɤ̂ , ϴ̂ ) + cINFi,t + dRIRi,t + eEDUi,t
+ fURBANPOPi,t+ Ɛi,t

بیمۀ

حق
در معادلۀ فوق ،تقاضای سرانۀ
ِّ
غیرزندگی( )NIPاست(همان) که در آن ،لگاریتم تولید

ناخالص داخلی سرانه( ،)LPCGDPتابع انتقال ریسک

(̂ ،ĝ) RISKit ; ɤ̂ , ϴتورم( ،)INFنرخ بهرۀ واقعی(،)RIR
ء

سطح آموزش و پرورش( )EDUو درجۀ شهرنشینی درصد یا
كل
نسبت شهر نشيني :نسبت جمعيت ساكن در شهرها به ِّ

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هشتم ،شماره شانزدهم ،پاییز 1396

درآمدهای نفتی این کشورها است .البته باید به موضوع بیمههای اجباری در این کشورها توجه خاص داشت.

دکتر علی دهقانی ،نیلوفر شیخ رضایی
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جمعيت كشور است که گاهی آن را ميزان شهرنشيني گويند.

برمبنای  50امتیاز طراحی شدهاند .امتیاز این شاخص بر عدد

نسبت جمعیت ساکن در مراکز شهری یک
این شاخص،
ِ
کل جمعیت
کشور یا منطقه را در یک مقط ِع زمانی معین به ِّ

دو تقسیم شده است تا وزن آنها در شاخص ریسک مرکب

با استفاده از رابطۀ زیر بهدست میآید :در رابطۀ فوقUrban ،

گروههایی از ریسک بسیار پایین( 80تا  100امتیاز) تا ریسک

همان کشور یا منطقه در همان مقطع زمانی نشان میدهد و

میزان شهرنشینی ،مجموع جمعیت ساکن در مناطق شهری
جمعیت کشور یا منطقه( )URBANPOPمدنظر قرار
کل
ِ
و ِّ
میگیرد(همان).

سنجش کشش تقاضای بیمه برای ریسک ،تنها
در
ِ
ازطریق کشش درآمدی ،ریسک درنظر گرفته میشود و

بهدست آید .امتیاز شاخص مرکب از صفر تا صد است که در
بسیار باال ( 0تا  )49/9امتیاز قرار میگیرد.

رتبهبندی ریسک سیاسی ،شامل  12مؤلفۀ سیاسی و

اجتماعی و  15مؤلفۀ فرعی است و ریسک مالی و ریسک

اقتصادی ،هریک از  5مؤلفه تشکیل شدهاند .از آنجا که ممکن
است کشوری از ح ِّد آستانه گذشته باشد و از گروه کشورهای

فرض میشود که دیگر متغیرهای توضیحی ،اثرات یکسان

با یک گروه ریسک به گروه دیگر تبدیل شود ،از پارامتر شیب

ویژگیها به کاهش بار محاسبات در تجزیه و تحلیل تجربی

بهگونهای است که اگر ریسک کمتر از حد آستانه باشد:

در تقاضای بیمۀ تحت رژیمهای ریسک متفاوت دارند .این

انتقال(  ،)ϓبا فرض مثبت استفاده میشود که این پارامتر

شاخص انتقال ریسک ،تابعی از شاخص
منجر میشود و
ِ
راهنمای انتقال ریسک کشورها( )RISKاست که شامل

باشد g(RISKit ; ɤ, ϴ) =1 :میشود(همان).

مالی( ،)LFINو ریسک اقتصادی( )LECONاست و برای

غیرزندگی ،متغیر وابسته است و متغیرهای مستقل ،تولید

مجموعۀ شاخصهای ریسک سیاسی( ،)LPOLریسک
محاسبۀ این مقدار از مقدار آستانه ،یک تاب ِع انتقال بهشرح زیر

استفاده میشود:
()3

g (RISKit ; ɤ, ϴ) = [ 1+ exp ( - ɤ(RISKi,t - ϴ))]-1

(همان)
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بر پایۀ  100امتیاز و ریسک مالی و ریسک اقتصادی هریک

در فرمول شاخص  ،1RISKitبا عنوان شاخص راهنمای
ء

ریسک کشوری ،مهمترین بخش تابع انتقال ریسک است

که از امتیازات و رتبهبندیهای آن بهطور گسترده در دیگر

شاخصهای مشهور بینالمللی ،مانند «شاخص آزادی
اقتصادی فریزر»« ،شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتریج»،

«شاخص حکمرانی خوب» بانک جهانی و موارد دیگر استفاده
میشود .امتیازات این شاخص ازسوی گروهی از تحلیلگران

 g(RISKit ; ɤ, ϴ) = 0و اگر ریسک بیشتر از حد آستانه
تقاضای سرانۀ بیمۀ زندگی و تقاضای سرانۀ بیمههای

ناخالص داخلی سرانه ،ریسکهای اقتصادی ،نسبت وابستگی،

درجۀ شهرنشینی ،امید به زندگی ،تورم ،نرخ بهرۀ واقعی ،سطح

باسوادی و  ...م ِّد نظر قرار میگیرد .دادههای مقاله از تارنمای
بانک جهانی استخراج شدهاند و از یک مدل رگرسیون انتقال
مالیم پانلی( )PSTRبرای بررسی مدل استفاده میشود.

 .۵برآورد مدل و تخمین ضرایب
5ـ .1مدل دادههاي تابلويي

مزیت استفاده از دادههاي
بهطور كلي میتوان گفت،
ِ

تلفیقی نسبت به سریهاي زمانی و دادههاي مقطعی آن است

مستقر در انگلستان وابسته به بانک جهانی تعیین میشود.

كه دادههاي تلفیقی ،با تركيبي از سریهاي زمانی و مقطعی،

سیاسی ،مالی و اقتصادی است .برای هر زیرگروه ،یک

بین متغیرها ،درجات آزادی و كارآيي بیشتر را فراهم میكند.
سریهاي زمانی معمو ًال دچار همخطی هستند ،در حاليكه

رتبهبندی شاخص ،شامل  22متغیر در سه زیرگروه ریسک

شاخص جداگانه ارائه شده است .شاخص ریسک سیاسی

 .1دادههای شاخص راهنمای ریسک کشورها از مأخذ  Www.Prsgroup.Comگرفته شده است.

اطالعات بیشتر ،تنوع يا تغييرپذيري بیشتر ،همخطی کمتر
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در دادههای تلفیقی ،بعد مقطعی دادهها موجب افزایش

فرض  ،m=1یک تابع انتقال با دو رژیم حدی وجود دارد .به

داشتن اين اطالعات ،میتوان برآوردهای معتبرتري انجام
ِ
داد .درضمن ،اين روش ،امکان بیشتری براي شناسايي و

صورتی که  qit>cباشد ،تابع انتقال مقدار عددی یک ()F=1

دارد و در صورتی که  qit<cباشد ،تابع انتقال مقدار عددی

مقطعي و يا سري زماني بهسادگي قابل شناسايي نيست.

سمت بینهایت با یک تابع انتقال سه رژیمی مواجه
شیب به ِ

تغييرپذيري يا تنوع بسیار زيادي میشود كه با در دست

اندازهگيري اثراتي را فراهم میسازد كه فقط ازطریق آمارهای

بنابراین ،مدل معرفیشده در پژوهش ،از روش مدل رگرسیون

سمت بینهایت ،در
این ترتیب ،با میل کردن پارامتر شیب به ِ

صفر ( )F=0دارد .با فرض  ،m=2درصورت میل کردن پارامتر
خواهیم شد که دو رژیم بیرونی آن ،مشابه و متفاوت از رژیم

طی دورۀ ۲۰۰7-۲۰۱۴
انتقال مالیم 1دادههای تابلوییِّ ،
تخمین زده میشود .به پیروی از گونزالز 2و همکاران()2005

از متغیر انتقال ،تابع انتقال مقدار عددی یک ( )F=1و در

حدی و یک تابع انتقال بهصورت زیر تصریح میشود:

ضرایب تخمینی باتوجه
مطالب عنوانشده ،در مدل ،PSTR
ِ

و کولیتاز 3و هورلین ،)2006(4یک مدل  PSTRبا دو رژیم
()4

yit = μ i + β0 x it + β1 x it F(q it ; ɤ , c)+ u it

که در آن متغیر وابسته ،برداری از متغیرهای برونزا،

اثرات ثابت مقاطع و نیز جزء خطا است .تابع نیز بیانگر یک

تابع انتقال پیوسته و کراندار ) F(q it ; ɤ , cبین صفر و یک

است که به پیروی از گونزالز و همکاران( ،)2005بهصورت
الجستیکی تصریح میشود:

()5

میانی است .به این معنا که برای مقادیر بزرگتر و کوچکتر
غیر این صورت ،مقدار عددی صفر ( )F=0دارد .باتوجه به
به مشاهدات متغیر انتقال و پارامتر شیب بهصورت پیوسته بین

حالت حدی بهصورت زیر تصریح میشوند:
دو ِ
()6

درنهایت ،شکل تعمیمیافتۀ مدل  PSTRبا بیش از یک

تابع انتقال نیز بهصورت زیر تصریح میشود:
()7

که در آن cj ،یک بردار  mبعدی از مقدار حدهای آستانهای

که در آن r ،بیانگر تعداد توابع انتقال برای تصریح رفتار

رژیم دیگر است و دارای قید  ɤ > 0بدیهی است ،qit .بیانگر

ذکر است که مدل  ،PSTRبا حذف اثرات ثابت ازطریق

 ،میتواند از بین متغیرهای توضیحی ،وقفۀ متغیر وابسته ،یا

روش حداقل مربعات غیرخطی ( )NLSکه معادل تخمین

و پارامتر شیب است که بیانگر سرعت انتقال از یک رژیم به

هر متغیر دیگر خارج از مدل که ازحیث مبانی نظری در ارتباط
با مدل مورد مطالعه است و عامل ایجاد رابطۀ غیرخطی باشد،
انتخاب شود(.شهبازی و سعیدپور.)1392 ،

در این پژوهش ،ریسکهای مختلف بهعنوان متغیر انتقال

حذفکردن میانگینهای انفرادی و سپس با استفاده از

زدن حداکثر درستنمایی است ،برآورد خواهد شد .مراحل

آزمون
تخمین یک مدل  ،PSTRبه این ترتیب است که ابتدا
ِ
خطیبودن درمقابل  ،PSTRبا استفاده از آمارههای ضریب
الگرانژ انجام میشود و درصورت رد فرضیۀ صفر ،مبنی بر

انتخاب شده است .باتوجه به اینکه گونزالز و همکاران()2005

خطیبودن رابطه میان متغیرها ،باید تعداد توابع انتقال برای

ح ِّد آستانهای ) (m=1,m=2است ،ویژگی پیوسته و کراندار

شود .برای این منظور ،فرضیۀ صفر وجود یک تابع انتقال

بیان کردهاند که تابع انتقال بهطور معمول دارای یک یا دو

بودن تابع انتقال بین صفر و یک مورد بحث قرار میگیرد .با

تصریح کامل رفتار غیرخطی موجود میان متغیرها انتخاب
درمقابل فرضیۀ وجود حداقل دو تابع انتقال آزمون میشود .از

3. Colletaz, G.

1. Smooth Transition Regression

4. Hurlin, C.

2. Gonzalez, A.
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طرف دیگر ،بهمنظور تخمین مدل بعد از تشخیص تعداد توابع

بازرگانی( )NIPبا یک متغیر ریسک ،ریسک سیاسی(،)LPOL

نوع خاص دادههای پانل تعیین شود .بنابراین ،ابتدا برای تعیین

برآورد قرار میگیرد .بنابراین ،شش مدل برآورد میشود که در

انتقال و حدود آستانهای ،الزم است تا نوع روش تخمین برای

وجود(عدم وجود) عرض از مبدأی جداگانه برای هریک از
کشورها از آمارۀ  Fاستفاده میشود .سپس برای آزمون اینکه

مدل با بهرهگیری از روش اثرات ثابت یا تصادفی برآورد شود،
از آزمون هاسمن استفاده میشود.

ادامه به آن میپردازیم.

5ـ .2آزمون پایایی

آزمون پایایی متغیرها در این پژوهش ،با استفاده از نرمافزار

این آزمون ،با استفاده از نرمافزار  EVEIWS 9انجام

اقتصادسنجی با روش ترکیبی انجام شده است .آزمون ریشۀ

از  ۰/۰۱است ،از این رو ،با سطح اطمینان باالي % 99

استفاده از یک معادله بررسی میکند .لوین 4و همکاران نشان

میگیرد .باتوجه به اینکه احتمال آزمون هاسمن ،کمتر

واحد متغیرها بهگونهای است که پایایی یا ناپایایی متغیرها را با

فرضیۀ صفر آزمون ،مبنی بر استفاده از روش حداقل مربعات

دادند که در دادههاي ترکیبی ،استفاده از آزمون ریشۀ واحد

مربعات معمولی) داراي اعتبار نیست و باید عرض از مبدأهاي

از آزمون ریشۀ واحد براي هر مقطع بهصورت جداگانه است.

معمولی رد میشود و درنتیجه ،رگرسیون مقید(روش حداقل
مختلف(روش اثرات ثابت یا تصادفی) را در مدل لحاظ کرد.

سپس براي تعیین استفاده از مدل اثر ثابت 1درمقابل مدل اثر

تصادفی ،2از آزمون هاسمن 3استفاده میشود .این آزمون برای

برای ترکیب دادهها ،5داراي قدرت بیشتري نسبت به استفاده
آزمون ریشۀ واحد متداول در دادههاي ترکیبی ،مانند آزمون

دیکی فولر ،6آزمون دیکی فولر پیشرفته 7و فلیپس پرون،8

داراي قدرت آماری پایینتری نسبت به آزمونهاي ریشۀ واحد

استفاده از مدل اثر ثابت درمقابل مدل اثر تصادفی است .این

در دادههاي ترکیبی بوده است .در این آزمون ،فرضیۀ صفر،

داشته باشد ،مدل اثر تصادفی و اگر این ارتباط وجود نداشته

مقادیر آمارههاي محاسبهشده و احتمال پذیرش آنها نشان

آزمون بر پایۀ وجود یا عدم وجود اگر چنین ارتباطی وجود

باشد ،مدل اثر ثابت کاربرد خواهد داشت.

فرضیۀ  H0نشاندهندۀ وجود ارتباط متغیرهای مستقل
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ریسک مالی( ،)LFINو ریسک اقتصادی( )LECONمورد

مبنی بر وجود ریشۀ واحد و ناپایایی متغیرها است .بررسی

میدهد که فرضیۀ صفر ،مبنی بر ناپایایی متغیرها در سطح
اطمینان  %99رد میشود .همانطور که جدول  ۱نتایج آزمون

و خطاي تخمین و فرضیۀ  H1نشاندهندۀ عدم وجود ارتباط

پایایی متغیرها نشان میدهد ،تمام متغیرهاي مورد استفاده در

بررسی در باال به این شرح پرداخته میشود که تقاضای بیمۀ

دیگر ،تمام متغیرها انباشته از مرتبه ) I(0هستند.

است .حال به پیروی از مباحث مطرحشده ،به برآورد مدل مورد

مدل در سطح و با عرض از مبدأی روند پایا هستند .به عبارت

6. Dickey-Fuller Test

1. Fixed Effects

7. Augmented Dickey-Fuller Test

2. Random Effects

8. Perron, P.

3. Hausman Tests
4. Levin, A.
5. Panel Data Unit Root Test

شاخص ريسكهاي كشوري بر تقاضاي بيمههاي بازرگاني (مطالعۀ موردي كشورهاي حوزۀ منا)
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جدول  .3نتایج آزمون ریشۀ واحد لوین تعمیمیافتۀ متغیرها در سطح

منبع :نتایج پژوهش.

جدول  .4نتایج آزمون ریشۀ واحد لوین تعمیمیافته در سطح یک

همۀ متغیرها در سطح یک پایا هستند.
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5ـ .3برآورد آزمونهای مدل تقاضای بیمههای بازرگانی با درنظرگرفتن ریسکهای کشوری
جدول  .5آزمون ضریب الگرانژ

منبع :نتایج پژوهش.

پس از حصول اطمینان از وجود رابطۀ غیرخطی میان

حدو ِد انتقال برای تصریح صحیح مدل ،مشخص شد که برای

در ادامه باید وجود تعداد حدود آستانهای بررسی شود .برای

ریسک سیاسی  -0/3و برای مقدار پارامتر شیب ،برابر
لگاریتم
ِ

متغیرهای مورد مطالعه ،یعنی وجود حداقل یک تابع انتقال،
این منظور ،به پیروی از گونزالز و همکاران( )2005و کولیتاز
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و هورلین( ،)2006فرضیۀ صفر وجود الگوی  PSTRبا

ریسک سیاسی ،مقدار پارامتر شیب برابر  15/3واحد آستانهای

 15/1و ح ِّد آستانهای لگاریتم ریسک مالی  -0/57و همچنین،
مقدار پارامتر شیب برابر  11/6و ح ِّد آستانهای لگاریتم ریسک
مالی  -0/51است .در ادامه ،ابتدا مدل پانل را با اثرات ثابت

یک ح ِّد آستانهای درمقابل فرضیۀ وجود الگوی  PSTRبا
حداقل دو ح ِّد آستانهای مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج

بودن اثرات ثابت را انجام
تخمین میزنیم و سپس ،آزمون زاید ِ

ریسکهای کشوری نشان میدهد که یک مقدار آستانهای،

کشوری حاکی از آن است که میتوان فرضیۀ صفر مبنی بر

جدول  4بخش آزمون ،وجود رابطۀ غیرخطی برای هریک از

وجود تنها یک تابع انتقال تأیید میشود.

ساختن تعداد
پس از بررسی غیرخطیبودن و مشخص
ِ

ریسک
می-دهیم .نتایج در جدول  ،5برای هریک از سه
ِ
بودن اثرات فردی را رد کرد و مدل را بهصورت دادههای
زاید ِ

تابلویی تخمین زد.

جدول  .6آزمون  Fلیمر

منبع :نتایج پژوهش.

تخمین مدل بهصورت پانل تابلویی میتواند بهصورت

اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی باشد .تشخیص این امر ،با
انجام آزمون هاسمن صورت میگیرد .نتایج این آزمون برای

مدل درنظر گرفتهشده در این پژوهش در جدول  ،6نشان

میدهد که مدل را باید برای دو ریسک سیاسی و مالی با
شدن فرضیۀ دوم ،مبنی بر
اثرات تصادفی ،باتوجه به رد
ِ

شاخص ريسكهاي كشوري بر تقاضاي بيمههاي بازرگاني (مطالعۀ موردي كشورهاي حوزۀ منا)
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ریسک اقتصادی باید مدل باتوجه به رد شدن فرضیۀ اول با اثرات ثابت
تخمین براساس اثرات ثابت تخمین زد ،در حالی که برای
ِ

تخمین زده شود.

جدول  .7آزمون هاسمن

منبع :نتایج پژوهش.

5ـ .4نتایج تخمین ضرایب
درنظرگرفتن ریسک سیاسی
5ـ4ـ .1نتایج برآور ِد مدل تقاضای بیمههای بازرگانی با
ِ
درنظرگرفتن ریسک سیاسی
جدول  .8نتایج برآورد مدل تقاضای بیمههای بازرگانی با
ِ

ــ با یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه ،با

فرض ثابتبودن سایر شرایط ،میزان تقاضای سرانۀ بیمههای
ِ
زندگی بهطور متوسط  ۵/0درصد افزایش مییابد.

ــ با یک درصد افزایش در نرخ بهرۀ واقعی ،با فرض

بودن سایر شرایط ،میزان تقاضای سرانۀ بیمههای زندگی
ثابت ِ

 0/001درصد افزایش مییابد.

و اثری بر روی تقاضای بیمههای زندگی در این مدل ندارد.
5ـ4ـ .2نتایج بـرآورد مدل تقاضـای بیمههای

درنظرگرفتن ریسـک مالی
بازرگانـی با
ِ

ــ با یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه ،با

ت بودن سایر شرایط ،میزان تقاضای سرانۀ بیمههای
فرض ثاب 
زندگی بهطور متوسط  0/48درصد افزایش مییابد..

فرض
ــ با یک درصد افزایش در درجۀ شهرنشینی ،با ِ
بودن سایر شرایط ،میزان تقاضای سرانۀ بیمههای زندگی
ثابت ِ

ــ درصورتیکه لگاریتم ریسک مالی از حد استانه -0/57

شایان ذکر است که متغیر مربوط به ریسک سیاسی ،تورم

با فرض ثابت بودن سایر شرایط میزان تقاضای سرانه بیمه

 0/03درصد افزایش مییابد.

و سطح تحصیالت در سطح اطمینان  95درصد بیمعنا است

عبور نماید با یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه

های زندگی بطور متوسط  0/493درصد افزایش می یابد .بنا
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بر این افزایش ریسک مالی اثر مثبت برروی تقاضای بیمه

زندگی  0/00086درصد افزایش مییابد(در سطح اطمینان

ــ با یک درصد افزایش در نرخ تورم با فرض ثابت بودن

فرض ثابت
با یک درصد افزایش در درجۀ شهرنشینی ،با ِ

های بازرگانی دارد.

سایر شرایط میزان تقاضای سرانه بیمه های زندگی 0/00068

درصد کاهش می یابد.

ــ با یک درصد افزایش در سطح تحصیالت ،با فرض

ثابت بودن سایر شرایط ،میزان تقاضای سرانۀ بیمههای

 89درصد).

بودن سایر شرایط ،میزان تقاضای سرانۀ بیمههای زندگی

 0/038درصد افزایش مییابد.

شایان ذکر است که متغیر مربوط به نرخ بهره و سطح

تحصیالت در سطح اطمینان  95درصد ،بیمعنا است و اثری

بر روی تقاضای بیمههای زندگی در این مدل ندارد.

درنظرگرفتن ریسک مالی
جدول  .9نتایج برآورد مدل تقاضای بیمههای بازرگانی با
ِ

منبع :نتایج پژوهش.
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5ـ4ـ .3نتایج برآور ِد مدل تقاضای بیمههای بازرگانی با درنظرگرفتن ریسک اقتصادی
جدول  .10نتایج برآورد مدل تقاضای بیمههای بازرگانی با درنظرگرفتن ریسک اقتصادی

منبع :نتایج پژوهش.
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ــ با یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه ،با

فرض ثابت بودن سایر شرایط ،میزان تقاضای سرانۀ بیمههای
ِ

زندگی بهطور متوسط  0/503درصد افزایش مییابد.
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و بینالمللی بگذارد و بسط و گسترش این بخش زیربنای

توسعۀ بخشهای دیگر خواهد بود .بنابراین ،یافتن عوامل

مؤثر بر تقاضای بیمه ،نقش مهمی در بازاریابی و افزایش

ریسک مالی از ح ِّد آستانۀ -0/51
ــ درصورتیکه لگاریتم
ِ

تقاضای بیمه و در حالت کلی ،در راستای رشد صنعت بیمه

فرض ثابت بودن سایر شرایط ،میزان تقاضای سرانۀ
سرانه ،با ِ

توسعهیافته تحقیقات وسیعی در چگونگی توسعۀ بازار صنعت

عبور کند ،با یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی

بیمههای زندگی بهطور متوسط  0/507درصد افزایش مییابد.
بنابراین ،افزایش ریسک مالی ،اثر مثبت برروی تقاضای

بیمههای بازرگانی دارد.

ــ با یک درصد افزایش در نرخ تورم ،با فرض ثابت

بودن سایر شرایط ،میزان تقاضای سرانۀ بیمههای زندگی
 0/000815درصد کاهش مییابد(در سطح اطمینان 90

درصد).

ــ با یک درصد افزایش در سطح تحصیالت ،با فرض

ثابت بودن سایر شرایط ،میزان تقاضای سرانۀ بیمههای
زندگی  0/00087درصد افزایش مییابد.

ــ با یک درصد افزایش در درجۀ شهرنشینی ،با فرض

ثابت بودن سایر شرایط ،میزان تقاضای سرانۀ بیمههای

زندگی  0/039درصد افزایش مییابد.

 .6نتایج و پیشنهادها

دارد .به همین منظور ،در دهۀ اخیر ،در جوامع و کشورهای
بیمه انجام گرفته است و براساس آنها ،آنچه صنعت بیمه را

تحت تأثیر قرار میدهد ،تنها متغیرهای اقتصادی نیست ،بلکه

متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و قانونی نیز بر آن تأثیر

میگذارد .از این رو ،در این پژوهش ،هدف اصلی ،اثرگذاری

شاخص ریسکهای کشوری بر تقاضای بیمههای بازرگانی
ِ
در کشورهای حوزۀ منا بوده است و اهداف جزئی ،شامل

شناخت نحوۀ اثرگذاری تولید ناخالص داخلی سرانه ،تورم و
نرخ بهرۀ واقعی در شرایط ریسکهای کالن اقتصادی ،مالی و

سیاسی بر تقاضای بیمههای بازرگانی در کشورهای حوزۀ منا

است .بیمۀ بازرگانی نیز بهصورت تمام رشتههای بیمه بهجز
بیمههای زندگی(عمر) ،تحت عنوان «بیمههای غیرزندگی»

شناخته میشوند.

بیمههای بازرگانی ،خود به دو گروه «بیمههای اموال» و

«بیمههای مسئولیت» تقسیم میشوند .شاخص ریسکهای
کشوری بر تقاضای بیمههای بازرگانی اثر مثبت و معنادار

بیمۀ بازرگانی ،بهترتیب ،بیشترین اثرگذاری را داشتهاند و این

و نقل هوایی که باعث افزایش تقاضا برای بیمههای بازرگانی

برای تقاضای بیمههای بازرگانی و ریسک مالی برای تقاضای

در حالی است که ریسک سیاسی در این حوزه ،بر تقاضای
بیمۀ بازرگانی اثر نداشته است .صنعت بیمه ،هم بهعنوان
ابزار انتقال ریسک و پرداخت خسارت و هم بهعنوان یک
سرمایهگذاری نهادی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است و از

طرف دیگر ،رشد این صنعت وابسته به تقاضای این صنعت

واردات و وجود کمپانیهای بزرگ حمل و نقل ،بهویژه حمل

میشود ،کشورهایی ازجمله امارات و قطر با ریسکهای
مالی و اقتصادی بیشتری مواجه هستند و درنهایت ،شرایط

آنها ایجاب میکند که تقاضای بیشتری نیز برای بیمههای
بازرگانی نسبت به سایر کشورهای این حوزه داشته باشند.

باتوجه به نتایج بهدستآمده ،از آنجا که متغیر مربوط

ریسک مالی و اقتصادی معنادار و مثبت هستند ،دولت
به
ِ

یافتن عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه ،نقش
است؛ از این رو،
ِ
مهمی در بازاریابی و افزایش تقاضای بیمه و در حالت کلی

میتواند با افزایش شفافیت در سیاستهای اقتصادی و نیز با

بیمه باتوجه به خاصیت اصلی آن ،یعنی انتقال ریسک،

نسبت حساب جاری به  ،... ،GDPموجبات کاهش
به  GDPو
ِ

در راستای رشد صنعت بیمه دارد .ازسوی دیگر ،صنعت
میتواند تأثیرات غیرقابل انکاری بر توسعۀ بازارهای داخلی

بهبود شاخصهای ریسک اقتصادی ،مانند نسبت تراز بودجه
ریسک اقتصادی را فراهم آورد .همچنین ،دولت باید اجزای
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باتوجه به تحلیل دادهها در قسمت قبل ،ریسک اقتصادی

میزان توسعهیافتگی صادرات و
دارد .بهنظر میرسد ،باتوجه به
ِ

دکتر علی دهقانی ،نیلوفر شیخ رضایی
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تشکیلدهندۀ ریسک مالی که عبارتاند از بدهی خارجی

از دادههای پانلی(پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ اقتصاد و

ثبات نرخ ارز را بهبود بخشد تا در ح ِّد مناسبی فضای
جاری و ِ

پیکارجو ،کامبیز؛ غفاری ،فرهاد؛ شاهانی ،فهیمه« .1390 .اثرات

نسبت به  ،GDPبدهی خارجی نسبت به صادرات ،تراز حساب

اقتصادی در امنیت نسبی باقی بماند و در کنار رشد اقتصادی

حاصل ،شرکتهای بیمه نیز باید بهمنظور افزایش تقاضای
بیمه ،باتوجه به ابعاد وسیع ریسکهای موجود آنها را شناسایی

کند و بهدنبال ارائۀ انواع جدیدی از کاالهای بیمه ،مطابق
با ریسکهای موجود باشند ،چراکه باتوجه به سرعت باالی

پیشرفت تکنولوژی و افزایش درصد جمعیت شهرنشینی،

ریسکهای جدیدی نیز بهوجود میآیند که باید با تدبیر
نمایندگان بیمهگر پوشش داده شوند تا این صنعت ،با قدرت،
باعث بهبود رشد اقتصادی شود.
ِ

باتوجه به نتایج بهدستآمده ،از آنجا که تولید ناخالص

متغیرهای کالن اقتصادی بر تقاضای بیمۀ عمر در کشورهای
منطقۀ منا» ،فصلنامۀ اقتصاد کاربردی ،سال دوم ،ش .5

جعفرزاده ،علی .1376 .بررسی اثرات تورم بر بازار بیمه(با تأکید

بر بازار بیمۀ ایران)(پایاننامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ اقتصاد،

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دانشگاه مازندران).

جاللی لواسانی ،احسان« .1384 .بررسی تأثیر متغیرهاي کالن
اقتصادي بر تقاضاي بیمۀ اشخاص» ،فصلنامۀ صنعت بیمه،

سال بیستم ،شمارۀ دوم ،تهران ،ص .117-158

حسنزاده ،علی و کاظمنژاد ،مهدی« .1387 .مروري بر نقش

صنعت بیمه در اقتصاد و بازار سرمایۀ ایران و برخی کشورهای

داخلی سرانه در مدلهای تقاضای بیمههای زندگی و بازرگانی

درحال توسعه و توسعهيافته» ،نشريات پژوهشکدۀ بيمه،

موجبات بهبود کارآفرینی
آوردن هزینۀ شروع کسبوکار،
ِ

رضایی ،مجید« .1384 .برآورد تابع تقاضاي بیمۀ آتشسوزي»،

درنتیجه ،افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم آورد .باتوجه به

سجادی ،سیدجعفر و غالمی ،امیر« .1386 .بررسی تأثیر متغیرهای

معنادار و مثبت هستند ،دولت برای مثال ،میتواند با پایین

بهمنظور افزایش احساس نیاز به تقاضا برای صنعت بیمه و

نتایج بهدستآمده ،از آنجا که تورم در اکثر مدلهای تقاضای

بیمههای زندگی و بازرگانی معنادار و منفی است ،دولت باید
برای توسعۀ تقاضاهای بیمه ،کاهش سطح تورم را برنامهریزی
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حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی اسالمی ـ واحد تهران مرکز).

کند.

فصلنامۀ صنعت بیمه.

فصلنامۀ صنعت بیمه ،سال  ،20ش  ،1ص .68-123

کالن اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر تقاضای بیمۀ

عمر» ،فصلنامۀ صعنت بیمه ،سال بیستودوم ،ش  ،2شمارۀ
مسلسل  ، 86ص .3 -28

شهبازی ،کیومرث و سعیدپور ،لسیان ( .)1392تأثیر آستانهای
توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت.
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