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چکيده
هدف اصلی این مطالعه ،بررسی تأثیر بیمه های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی ایران است .بدین منظور،
از مدل رگرسیون انتقال مالیم ( )STRو داده های متغیرهای ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی،
جمعیت فعال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ،طی دوره زمانی  1131-1131استفاده شده است .نتایج ،تأثیر
غیرخطی متغیرهای ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی کشور را تأیید ،و تابع انتقال
الجستیک با دو بار تغییر رژیم ( )LSTR2را برای هر دو متغیر نشان می دهد و ضریب نفوذ بیمه زندگی را به
عنوان متغیر انتقال مناسب انتخاب می کند .بنابراین ،در صنعت بیمه ایران ،دو بار تغییر رژیم اتفاق افتاده ،و
اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه زندگی در بخش خطی و غیرخطی مدل در سطح معنی داری  1درصد ،به ترتیب
 -3111و  -3113و اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی در بخش خطی مدل با سطح معنی داری  13درصد
و در بخش غیرخطی با سطح معنی داری  1درصد به ترتیب  3130و  3132بوده است .در واقع ،از سال 1100
به بعد که دومین تغییر رژیم کل صنعت بیمه اتفاق افتاده ،روند اثرگذاری منفی ضریب نفوذ بیمه زندگی تقریبا
 1برابر کاهش داشته و رو به بهبود بوده و روند اثرگذاری مثبت ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی  6برابر کاهش
داشته و در حال اُفت بوده ،در نتیجه ،برنامه ریزی های صنعت بیمه ایران به سوی میانگین عملکرد جهانی این
صنعت ،یعنی استفاده بیشتر از بیمه زندگی ،درحال بهبود است .همچنین اثرگذاری خطی جمعیت فعال و
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور با سطح معنی داری  1درصد به ترتیب  1132و  3120برآورد شده است.
واژگان کليدي :ضریب نفوذ بیمه زندگی ،ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی ،رشد اقتصادی ،مدل رگرسیون
انتقال مالیم
طبقه بندي C32 ،G22 ،O4 :JEL
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از طرح تئوری ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر ( ،)Schumpeter, 1911یک
قرن می گذرد .این اقتصاددان بزرگ توسعه ،از طرفداران جدی تأثیر مثبت بخش مالی بر رشد تولید
و اشتغال و نهایتا توسعه اقتصادی است .پس از شومپیتر ،تئوری های علمی و شواهد تجربی بسیاری
از جوامع اقتصادی متفاوت ،رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را تأیید کرده اند .با توجه به
تئوری های مربوط به رابطه بین رشد اقتصادی و مالی ،توسعه مالی از طریق کانال های بهره وری
نهایی سرمایه ،کارآیی هدایت پس اندازها به سمت سـرمایه گـذاری ،نرخ پس انداز و نوآوری فنی،
رشد اقتصادی را تقویت می نماید (.)Levine, 1997
عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از طریق این کانال ها به وسیله مأموریت واسطه های مالی تحقق
می یابد .ایـن مأموریت ها بـه منظـور تسـهیل تبادل کاال ،خدمات و دارایی ،ارائه مکانیزمی بـرای
ادغـام منابع بـا هـم و انتقال آنها به مولدترین بخش اقتصاد جهت سرمایه گذاری ،مدیریت ریسک و
اطالعات قیمت برای کمک به هماهنگ کردن تصمیم گیری غیرمتمرکز در بخش های مختلف اقتصاد،
به منظور شفاف سازی و تصفیه پرداخت ها به کار می رود (.)Merton and Bodie, 1995
در بین واسطه های مالی ،شرکت های بیمه ،نقش مهمی در انجام وظایف نظام مالی بر عهده
دارند و ابزار اصلی مدیریت ریسک برای اشخاص و شرکت ها محسوب می شوند .این شرکت ها با
صادر کردن بیمه نامه ها ،وجوه را جمع آوری می کنند و آنها را به واحدهای اقتصادی دارای کسری
به منظور تأمین مالی سرمایه گذاری انتقال می دهند .اما اطمینان از بازگشت این وجوه سرمایه گذاری
شده ،فقط در نتیجه فعالیت بخش بیمه ،به عنوان مهمترین بخش مالی در امنیت اقتصادی ،امکان پذیر
می باشد (شهبازی و همکاران.)1131 ،
شرکت های بیمه محصوالت زیادی را ارائه می دهند که این محصوالت به دو گروه کلی بیمه های
زندگی و غیرزندگی تقسیم می شوند .بیمه زندگی در شکل عام خود به معنی تضمین پرداخت یک
مبلغ معین به یک ذی نفع به دلیل مرگ بیمه شده ،یا پرداخت به بیمه شدگانی است که بیشتر از
یک سن معین به زندگی ادامه می دهند .در مقابل ،بیمه غیرزندگی شامل سایر انواع بیمه می شود؛
مانند بیمه اموال و مسئولیت ،بیمه وسایل نقلیه موتوری ،بیمه دریایی و ( ...سالنامه آماری بیمه
مرکزی ایران .)1130 ،در واقع شرکت های بیمه ،با صدور بیمه نامه های زندگی ،آرامش اجتماعی
برای جامعه و با صدور بیمه نامه های غیرزندگی ،امنیت فعالیت های اقتصادی را تا حدود زیادی
تأمین می کنند .از آنجا که در صنعت بیمه (بخصوص در مورد بیمه زندگی) ،معموال فاصله زمانی
قابل توجهی بین زمان دریافت حق بیمه توسط شرکت های بیمه و زمان پرداخت خسارت وجود دارد،
این سرمایه ها به مدت قابل مالحظه ای ،در حساب شرکت های این صنعت خواهد ماند و این

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال هجدهم ـ شماره چهارم ـ زمستان 7931

99

Downloaded from ecor.modares.ac.ir at 2:47 IRST on Thursday January 24th 2019

شرکت ها ،با استفاده بهینه از آنها می توانند بازار سرمایه را فعال نموده و نقش جدی تری در
فعالیت های سرمایه گذاری داشته باشند .اما ،با توجه به اینکه برای مقایسه وضعیت صنعت بیمه
کشور با کل اقتصاد ،از شاخص ضریب نفوذ بیمه (تقسیم حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی)
استفاده می شـود .همچنین بهترین شیوه برای بیان میزان اثرگذاری یک صنعت بر رشد اقتصادی،
مقدار آن نسبت به تولید ناخالص داخلی می باشد ،به نظر می رسد استفاده از شاخص ضریب نفوذ
بیمه های زندگی و غیرزندگی به جای حق بیمه ها ،بهترین راه برای پی بردن به ارتباط آنها با رشد
اقتصادی باشد.
باید اشاره کرد که اقتصاددانان با برآورد این ارتباط ها از طریق روش های متنوع اقتصادسنجی،
سعی در تبیین وضع موجود و ارائه سیاست ها و خط مشی های اقتصادی برای بهبود بخش بیمه
دارند .استفاده از روش های نوین می تواند یافته های بهتری را در اختیار آنها قرار دهد .مدل های
غیرخطی از جمله این روش ها می باشد .این مدل ها ،حتی زمانی که سری های مورد نظر نامانا
باشند ،کاربرد داشته و می توانند جهش های موجود در روند سری ها را نیز پوشش دهند .از آنجا که
فعالیت های بیمه ،در بیشتر موارد همگام با تغییر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه دچار تحول
شده است ،استفاده از مدل های با پوشش جامع تری برای این تحوالت ،مناسب تر می باشد.
با مقایسه ضریب نفوذ بیمه در ایران و میانگین جهانی آن در سال  ،2336ضریب نفوذ بیمه های
کل ،زندگی و غیرزندگی برای ایران ،به ترتیب  3131 ،1111و  1113و میانگین جهانی آنها ،1132
 0106و  1136می باشد و با توجه به اینکه در سال  2310این ضرایب برای ایران به ترتیب،1131 ،
 3121و  1112و میانگین جهانی آنها  1101 ،6111و  2110می باشد ،به وضوح دیده می شود که ضریب
نفوذ بیمه زندگی برای ایران کمتر ،از مقدار غیرزندگی آن بوده است ،در حالی که میانگین جهانی
آن بیشتر است .همچنین در طی این دوره از بحران اقتصادی فراگیر ،میانگین جهانی ضریب نفوذ
بیمه کا هش داشته است ،اما با اینکه ،ضریب نفوذ بیمه (کل ،زندگی و غیرزندگی) طی این دوره در
ایران افزایش داشته ،هنوز فاصله زیادی تا میانگین جهانی آن وجود دارد.
بررسی داده های مربوط به متغیرهای بیمه و رشد اقتصادی ایران حاکی از وجود روند نامتقارن
بین رشد حق بیمه دریافتی زندگی و غیر زندگی و رشد تولید ناخالص داخلی در دوره های زمانی
مختلف است .همچنین ،نتایج مطالعات تجربی داخلی و خارجی نشان می دهد که تأثیر بیمه بر رشد
اقتصادی در دوره های زمانی و کشورهای مختلف متفاوت می باشد .برای مثال ،آکینلو
( )Akinlo,2013به این نتیجه رسیده است که بیمه بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد .در مقابل ،براساس
مطالعه اوموکی ( )Omoke, 2012بیمه بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد.
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 . 2ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش
اصوال عملکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه ،منوط به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا ،مکمل،
قدرتمند و تحت نظارت است .فعالیت این دو بخش در کنار یکدیگر ،شرط الزم و کافی برای یک نظام
اقتصادی مطلوب محسوب می شود .چون عملکرد غیر بهینه یکی از این دو بخش ،بر کارکرد
بخش های دیگر ،اثر منفی خواهد گذاشت .بنابراین ،تعادل باثبات و بلندمدت هر نظام اقتصادی
هنگامی به دست می آید که دو بخش مذکور با ارتباطات درونی خویش در شرایط تعادلی عمل کنند.
بر این اساس توسعه مالی ،در حقیقت توسعه سیستم یا بخش مالی یعنی بازارها ،نهادها و ابزارهای
مالی است .یک بازار مالی یکپارچه دارای سه عنصر اساسی سرمایه کوتاه مدت ،بلندمدت و اطمینان
است .سرمایه های کوتاه مدت در بازار پول و به طور خاص ،بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مبادله
می شوند .بازار سرمایه و به طور خاص بورس های اوراق بهادار نیز محل دادوستد سرمایه های
بلندمدت است .هر دو بازار مذکور نیازمند به عنصر سومی هستند که بتوانند به حیات خود ادامه
دهند .اطمینان به عنوان رکن سوم بازارهای مالی ،توسط صنعت بیمه ارائه می شود .این صنعت
هم اکنون یکی از اساسی ترین ارکان مدیریت ریسک و ارائه پوشش در مقابل انواع ریسک های مالی
است که با استفاده از ابزارهای نوین و مهندسی مالی انجام می شود (میرزایی و همکاران.)1131 ،
بنابراین ،بیمه بهایی است که برای رهایی از عدم اطمینان می پردازیم (.)Marshall, 1890
صنعت بیمه و فعالیت های این بازار عالوه بر آن که ریسک و اضطراب تصمیم گیری ها را کاهش
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با توجه به نتایج متفاوت مطالعات موجود در زمینه ارتباط بین صنعت بیمه (بخصوص در مورد
رشته بیمه های زندگی و غیرزندگی) و رشد اقتصادی ،همواره این سؤال برای اقتصاد کشور مطرح
خواهد شد که :اوال ،آیا بین ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی با تولید ناخالص داخلی رابطه
غیرخطی وجود دارد؟؛ ثانیا ،بین این دو رشته از ضریب نفوذ بیمه و رشد اقتصادی ارتباط معنی داری
وجود دارد؟؛ ثالثا ،در صورت وجود این ارتباط از جهت ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی بر
رشد اقتصاد مثبت است یا منفی؟
بدین منظور برای پاسخ به سؤاالت مطرح شده ،از روش مدل رگرسیون انتقال مالیم و داده های
ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی در دوره زمانی  1131-1131استفاده خواهد شد.
در این پژوهش ،بعد از بیان مقدمه ،در بخش دوم ،به مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
پرداخته می شود .در بخش سوم ،مدل مورد استفاده و در بخش چهارم ،داده های استفاده شده تصریح
می گردد .بخش پنجم ،به برآورد مدل و یافته های تجربی پژوهش اختصاص خواهد یافت و در بخش
ششم ،نتایج و پیشنهادات ارائه می شود.

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال هجدهم ـ شماره چهارم ـ زمستان 7931

93

Downloaded from ecor.modares.ac.ir at 2:47 IRST on Thursday January 24th 2019

می دهد ،از طریق کارکردهای دیگری نیز بر رشد اقتصادی اثر می گذارد که عبارتنداز :افزایش ثبات
مالی ،جایگزینی برنامه های تضمین سالمت دولت ،تسهیل تجارت و بازرگانی ،کمک به کاهش و
تخفیف زیان ها ،مدیریت کارای ریسک و تشویق انباشت سرمایه های جدید ،کمک به ارتقاء تخصیص
بهینه تر سرمایه و همچنین به عنوان یک سرمایه گذار نهادی ،باعث بسیج پس انداز ملی می شود
(.)Skipper, 1998
در میان انواع بیمه ،بیمه هایی که جزو رشته بیمه زندگی دسته بندی می شوند ،نقش پایدارتر و
فزاینده تری در رشد اقتصادی دارند .این بیمه ها برای اجرای وظیفه کمک به تثبیت وضعیت مالی
افراد و خانوارها از زیان های جانی متحمل شده ،طراحی شده اند و این وظیفه را با پرداخت بها ،برای
افراد فوت شده یا آسیب دیده عملی می کنند .در صورت نبود بیمه زندگی ،افراد و خانواده های
آسیب دیده مجبور به دریافت کمک از زوجین ،دوستان و دولت می شوند که در بسیاری از فرهنگ ها،
این نوع کمک رسانی ها از بین رفته است .مهم ترین وظیفه شرکت های بیمه زندگی ،جا به جایی
پس اندازهای مردم (به ویژه طبقات پایین و متوسط) به طرف سرمایه گـذاری است .معموال تمام
شرکت های بیمه ای کـه در بخـش بیمـه زنـدگی مشـغول بـه فعالیت اند ،منابع مالی خیلی مهمی
دارند که از محل حق بیمـه هـای دریـافتی اشـخاص ،تأمین می شود .بیمه همچنین با جبران ارزش
سهام از دست رفته صاحبان کسب و کار ،زیان های مالی و اضطراب را نیز کاهش می دهد .اضطراب
می تواند باعث نگرانی های مداوم ،افسردگی و حتی فلج در تصمیم گیری ها شود که در امر اقدام به
سرمایه گذاری بسیار تأثیرگذار است .بنابراین اضطراب در هنگام خالقیت و کارآفرینی ،پیامد های
منفی از جمله از دست دادن زندگی ،سالمت و دارایی های مالی را خواهد داشت که از طریق خرید
بیمه تا حدود زیادی می توان بر این حوادث ناخوشایند فایق آمد .بیمه با ایجاد امنیت مالی باعث
تشویق و تحریک پس اندازها به سمت سرمایه گذاری می شود و با تسهیل در فعالیت های تجاری،
بازرگانی و کارآفرینی مؤثر ،باعث بهبود وضعیت تجارت و رشد اقتصادی می شود.
همچنین شرکت های بیمه در بازارهای مالی می توانند مشـکل اطالعـات نامتقارن را کاهش
دهند .این شرکت ها انگیزه اقتصادی زیـادی بـرای جمـع آوری اطالعـات جـایگزین بنگاه ها ،پروژه ها
و مدیران دارند؛ زیرا تعیین سطوح ریسک آنان پیش از تعیین میزان حق بیمه ،از اهمیت بسیار زیادی
برای شرکت های بیمه برخوردار است (.)Antzoulatos et al., 2007
در کشورهای توسعه یافته ،حجم تجارت بیمه زندگی ،بخش قابل توجهی (بیش از  33درصد) از
حجم تجارت صنایع بیمه را به خود اختصاص می دهد ،به طوری که تنها بخشی از حق بیمه های
دریافتی حاصل از فروش بیمه زندگی به منظور تعهدات جاری به صورت نقد نگهداری شده و بخش
عظیم این حق بیمه ها ،قابل به کارگیری برای فعالیت های سرمایه گذاری و کسب درآمد می باشد
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که ،هم به تقویت فعالیت های اقتصادی کمک کرده و هم ،بازدهی قابل توجهی را برای انجام تعهدات
مؤسسات بیمه در آینده فراهم می کند (پیکارجو و همکاران.)1133 ،
در واقع در جوامع امروزی ،مدرنیزه کردن ساختارهای اقتصادی بــدون یک برنامـه سرمایه گذاری
درست امکان پذیر نمی باشد ،به این دلیل کـه سرمایه گـذاری از جملـه مهم ترین عوامل در رشد
اقتصادی است .تنها از طریق محاسبات و ارزیابی های اساسی منابع مادی و انسانی در دسترس
می توان به این مهـم دسـت یافـت .لـذا فعالیـت هـای بیمه ای از طریق مدیریت ریسک (یعنی
جمع آوری عوامل و فاکتورهای مورد نیاز بـرای اطمینان از انجام تعهدات و کنترل ریسک) ،نقش
مهمی در ایـن زمینـه بـر عهـده خواهـد داشت (بشیر خداپرستی.)1103 ،
باید خاطر نشان نمود که در اصل ،وظیفه بیمه پیشگیری از خطر و جلوگیری از آن نیست ،بلکه
جبران ضرر ناشی از حوادث غیر مترقبه است .به طور کلی ،صنعت بیمه از طریق کانال های بهره مندی
از شناسایی ،تقویت و مدیریت ریسک ،تقویت مدیریت مالی شرکت ها ،بهبود مدیریت ریسک افراد،
تثبیت زندگی شخصی و خانوادگی ،مدیریت بدهی های جبران مالی و بهبود اعتبار برای کل جامعه،
رشد اقتصادی را شتاب می بخشد .نظریه های بیان شده در ارتباط با موضوع تأثیر صنعت بیمه بر
رشد اقتصاد ی ،افزایش سهم بخش بیمه در کل بخش مالی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
و پیوندهای روزافزون بین بخش های بیمه و دیگر بخش های مالی ،که بر نقش احتمالی شرکت های
بیمه در رشد اقتصادی تأکید دارند ( ،)Rule, 2001که اخیر ا موضوع مطالعه پژوهشگران صنعت
بیمه بوده است.
تحقیقات نظری در این خصوص عمدتا از طریق دو دیدگاه انجام شده است :دیدگاه طرف عرضه
و دیدگاه طرف تقاضا .از دیدگاه عرضه ،مؤسسات مالی غیر بانکی ،اغلب اثرات خارجی مثبت دارند که
می تواند به تحریک نوآوری و افزایش رشد اقتصادی منجر شود .عالوه بر این ،دیدگاه طرف تقاضا به
این معنا است که رشد اقتصادی واقعی ،تغییرات عمیقی را بر اقتصاد و جامعه تحمیل می کند؛ یعنی
این تغییرات شامل تغییرات در ارتباط بین گسترش ریسک و انتقال در ساختار جمعیت ،سطوح درآمد
و غیره است .همه اینها بدون شک الزامات جدیدی را برای تنوع ریسک و به ویژه خدمات مربوط به
بیمه ایجاد می کنند.
در ادامه این بخش ،ابتدا ادبیات تجربی مربوط به رابطه میان بیمه های زندگی و غیرزندگی و
رشد اقتصادی بیان می شود .سپس خالصه ای از نتایج کلی این مطالعات ارائه می گردد.
وارد و زوربروگ ( ،)Ward and Zurbruegg, 2000رابطه علّی بین رشد فعالیـت هـای بیمـه و
رشـد اقتصـادی در  3کشور عضو  OECDرا طی سال هـای  1361-1336بررسـی نمـوده انـد .آنهـا
از تولیـد ناخـالص داخلـی واقعـی ،بـه عنـوان معیـار انـدازه گیـری فعالیـت هـای اقتصـادی و از
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حق بیمه های سالیانه واقعی ،برای اندازه گیری فعالیت های بیمه ای و از روش  VARدو متغیره
برای آزمون علیت گرنجری استفاده نموده اند .مؤلفین نتیجه می گیرند که رابطه علّی بین بیمه و
رشد اقتصادی در بین کشورها ،بسیار متفاوت است .آنها این تفـاوت را به عوامل مختلف مختص هر
کشور نظیر وضعیت فرهنگی ،مقـررات ،محـیط سیاسی ،بهبود عملیات واسطه گری در بخش مالی و
 ...نسبت می دهند.
وب و همکاران ( ،)Webb et al., 2002اثر عملیات بانکی و بیمـه را بـر افـزایش سـرمایه و
تولیـد در  33کشور مختلف در بین سال های  1980-1996مورد بررسی قرار داده اند .در این تحقیق،
متغیر بیمه زندگی و غیرزندگی به وسیله سهم حـق بیمـه دریـافتی از تولیـد ناخـالص داخلی
اندازه گیری شده است .در برآورد اول ،آنها از روش حداقل مربعات معمـولی و در برآورد دوم ،از روش
معادالت هم زمان با استفاده از حداقل مربعـات سـه مرحلـه ای استفاده نموده اند .نتیجه برآورد اول،
با درنظرگرفتن متغیرهای مالی برونزا ،نشان دهنده اثر مثبت توسعه بانکی بر رشد اقتصادی است،
درحالی که متغیر بیمه ،اثـر معنی داری ندارد .نتایج معادالت همزمان ،با فرض رابطه درونزا بین
فعالیت های مالی و رشد اقتصادی ،نشان می دهد که سطح باالی عملیـات بـانکی و حق بیمه زندگی
دریافتی باال ،به نرخ باالی رشد اقتصادی منجر می شود .در مـورد رابطـه این متغیرها در جهات دیگر،
رشد اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه زندگی اثر مـی گـذارد ،درحالی که این امر در مورد عملیات بانکی،
زیاد قابل پیش بینی نمی باشد .در مقابل ،هـیچ رابطه ای بین بیمه های غیرزندگی و رشد اقتصادی
در جهات مختلف وجود ندارد.
آدامز و همکاران ( ،)Adams et al., 2005رابطه تاریخی پویایی را بـین عملیـات بـانکی ،بیمه
و رشـد در کشور سوئد طی دوره  1839 -1998بررسی نموده اند .در ایـن پـژوهش ،توسـعه بیمه
(زندگی و غیرزندگی) به وسیله حق بیمه دریافتی ساالنه اندازه گیری شده است .آنهـا از داده های
سری زمانی و آزمون های اقتصادسـنجی بـرای بررسی هـم جمعـی و علیـت گرنجری استفاده
کرده اند .نتایج نشان می دهد که توسعه بانکی (نه توسعه بیمه) ،باعـث رشد اقتصادی در قرن 13
شده است؛ در حالی که در قرن بیستم ،این رابطه معکوس بوده است .لذا چنین به نظر می رسد که
توسعه فعالیت های بیمـه ای ،بیشتر بـه وسـیله رشد اقتصادی ایجاد شده است.
هایس و سومگی ( ،)Haiss and Sümegi, 2008ارتباط بین بیمه و رشد اقتصادی را به روش
پنل دیتا برای  23کشور عضـو اتحادیـه اروپا در بین سال های  1332-2333انجام داده اند .آنهـا از
روش حداقل مربعات معمولی بر مدل پنل دیتای نامتوازن با اثرات ثابت زمـانی و کشـوری اسـتفاده
نموده اند .نتایج حاکی از این است که بیمه زندگی در کشورهای  ،EU-15سوئیس ،نروژ و ایسلند بر
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تولید ناخالص داخلی ،اثر مثبت معنی دار ،و بیمه غیرزندگی در اروپای شرقی و مرکزی ،اثر بزرگتری
داشته است.
هان و همکاران ( ،)Han et al., 2010رابطه بین توسعه بیمه و رشد اقتصادی را با استفاده از
مدل گشتاورهای تعمیم یافته برای  77کشـور طی دوره زمانی  1330-2333بررسی کرده و از چگالی
بیمه جهت اندازه گیری توسـعه بیمـه اسـتفاده کرده اند .آنها نتیجه گرفتند که توسعه بیمه بر رشد
اقتصادی تأثیری مثبت ،و بـرای کشـورهای در حـال توسـعه ،توسـعه بیمـه عمـومی ،زنـدگی و
غیرزندگی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته ،نقش مهم تری در رشد اقتصادی دارد.
کوزوسکی ( ،)Kjosevski, 2011در مطالعه ای تجربی ،تأثیر بیمه بر رشد اقتصادی کشور
مقدونیه را ،طی دوره زمانی  1333-2313بررسی ،و توسعه بیمه را توسط ضریب نفوذ بیمه (کل،
زندگی و غیرزندگی) اندازه گیری کرده است .نتایج حاصل از روش حداقل مربعات معمولی در این
پژوهش ،نشان داده که توسعه بیمه به طور مثبت و قابل توجهی بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد.
همچنین بیانگر رابطه مثبت و معنی داری بیمه غیرزندگی و بیمه کل با رشد اقتصادی بوده و اثر بیمه
زندگی بر رشد اقتصادی منفی برآورد شده است.
یانگ و همکاران ( ،)Yang et al., 2015با استفاده از یک مدل رگرسیون آستانه ای پانلی ،رابطه
غیرخطی بین توسعه اقتصادی و بیمه زندگی در  13کشور آسیایی را از سال  1313تا  2330بررسی
کرده اند .نتایج نشان می دهد که یک سطح آستانه بهینه وجود دارد .همچنین ،هنگامی که تولید
ناخالص داخلی باالتر از مقدار آستانه است ،تأثیر مثبت رشد تولید ناخالص داخلی در توسعه بیمه
زندگی به وضوح قابل توجه تر از زمانی است که از مقدار آستانه پایین تر است .عالوه بر این ،این
مطالعه نشان می دهد که توسعه مالی ،نرخ بهره و پس انداز بر توسعه بازار بیمه زندگی تأثیر مثبت
می گذارد.
اوالیونگبو ( ،)Olayungbo, 2015رابطه نامتقارن غیرخطی بین بیمه و رشد اقتصادی در نیجریه
را بررسی نموده ،و نتایج حاکی از وجود اثرات نامتقارن در بازار بیمه نیجریه است .نتایج مربوط به
تابع های عکس العمل آنی و تجزیه واریانس نشان می دهد که در بلندمدت یک رابطه معنی دار قوی
بین تولید ناخالص داخلی باال و حق بیمه پایین وجود دارد.
هوئی و زین ( ،)Hui and Xin, 2017ارتباط پویا بین توسعه بیمه و رشد اقتصادی را در 11
شهر ساحلی چین بررسی کرده اند .نتایج نشان داده که مطمئنا رشد بیمه ،تأثیر مثبتی بر توسعه
اقتصادی منطقه ساحلی داشته و قانون بازدهی نهایی نزولی در اغلب موارد برقرار است.
صفری و همکاران ( ،)1133در پژوهشی با به کـارگیری روش داده های تابلویی ،بـه بررسـی
رابطـه میـان توسـعه بخـش بیمـه و رشـد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب طی دوره -2333
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 1316پرداخته اند .براساس نتایج حاصله مالحظه گردید که رابطه معنی دار و مثبتی بین متغیرهای
پژوهش و رشد اقتصادی برقرار ،و با افزایش ضریب نفوذ بیمه ،رشد اقتصادی در کشورهای مورد نظر،
با افزایش مواجه بوده است.
جهانگرد ( ،)1133با تمرکز بر مدل رشد اقتصادی و مدل فرضیه حـذف ،بـه بررسـی آزمـون
علیـت رابطـه رشد اقتصادی و رشد بیمه و همچنین نقش و اهمیت بخش بیمه در اقتصاد ایران با
استفاده از داده های دوره زمانی  1106-1106پرداخته اسـت .برای این منظور ،از آزمـون رابطه علیت
تودا ویاموتا استفاده کرده و برای روش داده -سـتانده از داده هـای جـداول داده -سـتانده سال های
 1163و  1103که در قالب  10بخش تجمیع شده است ،اسـتفاده کرده اند .بـر اسـاس نتایج به
دست آمده از تحقیق ،رابطه حق بیمه در ایران با رشد اقتصادی ،رابطه یک طرفه و از سوی حق بیمه
به سمت رشد اقتصادی را نشان داده کـه ایـن رابطـه ،ناشـی از حـق بیمـه هـای غیرزنـدگی بوده
اسـت و رابطه ای بین رشد اقتصادی و رشد بیمه های زندگی را تأیید نکرده اند .از منظـر اهمیت
بخش بیمه در اقتصاد ایران ،مطابق جدول سـال هـای  1163و  1103و در اثر حذف بخش بیمه،
نتایج تحقیق ایشان ،حاکی از کلیدی نبودن این بخش در اقتصاد ایران بوده است .امـا اذعان داشتند
که در سال  1103در اثـر حـذف بخـش بیمـه ،نـسبت بـه سـال  1163درصد بیشتری از تولید در
اقتصاد از دست رفته است.
شهبازی و همکاران ( ،)1131رابطه تجربی بین توسعه بیمه های زنـدگی و غیرزنـدگی و رشـد
اقتصـادی را در ایران ،با استفاده از روش  ،ARDLرهیافت آزمون کرانه ها و داده های دوره زمانی
 1130-1100بررسی کرده اند .نتایج مطالعه آنها ،نشان دهنده وجود رابطه هم جمعـی میـان
متغیرهـای تحقیق ،و حاکی از این بوده که بیمه زندگی در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر معنی داری
بر رشد اقتصـادی نداشته است ،ولی بیمه غیرزندگی در کوتاه مدت و بلندمدت بر رشد اقتصـادی
تـأثیر معنـی داری داشته است .همچنین یافته های تحقیق ،در بلندمدت ،یک رابطه علّی یک طرفه
از توسعه بیمه غیرزندگی به رشد اقتصادی را نشان داد ،ولی رشد اقتصادی ،علّت گرنجری توسعه
بیمه های زندگی و غیرزندگی نیست.
کاردگر و احراری ( ،)1131اثر بیمه ی زندگی بر تولید ملی مبنی بر رویکرد توسعه انسانی را
بررسی کردند .آنها از شاخص توسعه انسانی ،به عنوان یکی از شاخص های توسعه ای برای ارزیابی
تأثیر بیمه های زندگی بر تولید ملی ،استفاده کرده و روابط علّی بین آنها را با استفاده از روش علیت
 GMDHتبیین و تحلیل نموده اند .آنها نتیجه گرفتند که یک علیت غیرخطی دوطرفه بین شاخص
توسعه انسانی و سرانه بیمه زندگی برای کشور ایران وجود دارد ،اما علّت غیرخطی از سرانه بیمه
زندگی به شاخص توسعه انسانی قوی تر از حالت عکس آن است .به عبارت دیگر ،رشد سرانه بیمه

11

تأثير غير خطی ضريب نفوذ بيمه هاي زندگی و غير زندگی  /...کيومرث شهبازي و ژيال سالکی

Downloaded from ecor.modares.ac.ir at 2:47 IRST on Thursday January 24th 2019

زندگی ،علّت رشد شاخص توسعه انسانی است .نتایج این آزمون در  0کشور دیگر ،علیت غیرخطی دو
طرفه را بین این دو متغیر نشان داده ،اما برای کشورهای آمریکا ،انگلیس و ژاپن ،همانند ایران علّت
غیرخطی از سرانه بیمه زندگی به شاخص توسعه انسانی قوی تر از حالت عکس آن بوده و برای
کشورهای فرانسه ،آلمان ،چین ،هند و ترکیه علّت غیرخطی از شاخص توسعه انسانی به سرانه بیمه
زندگی قوی تر از حالت عکس آن است.
صفرزاده و جعفری ( ،) 1132ارتباط غیرخطی بین ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه را با استفاده
از داده های تلفیقی  13کشور با درآمدهای پایین ،متوسط ،متوسط به باال و باال در طول دوره -2311
 ،2333به شکل منحنی های « »Sو روش حداکثر راست نمایی برآورد کرده اند .نتایج آزمون آنها
نشان می دهد که حساسیت بیمه زندگی به درآمد ،نسبت به سایر رشته های بیمه بیشتر است ،بدین
صورت که کمینه ضریب نفوذ بیمه زندگی از کمینه سایر رشته ها کمتر و بیشینه آن از سایر رشته ها
باالتر برآورد شده است .یعنی ضریب نفوذ بیمه زندگی در سطح درآمدی باالتری نسبت به سایر
رشته ها به بیشینه خود می رسد .این نتایج ،پایین بودن نقش بیمه زندگی در کل صنعت بیمه
کشورهای با درآمد پایین را توجیه می کند .این پژوهشگران بیان می کنند که در کشورهای با درآمد
پایین و متوسط که ضریب نفوذ تمام رشته های بیمه ای پایین تر از متوسط جهانی است ،وضعیت
بیمه زندگی بدتر از سایر رشته ها است و مردم با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی،
رغبت کمتری نسبت به این نوع بیمه ها دارند .از طرف دیگر ،در کشورهای با درآمد سرانه باال که
باالترین ضرایب نفوذ بیمه مربوط به آنها می باشد ،نقش بیمه زندگی در صنعت بیمه آنها پررنگ تر،
و درنتیجه در این کشورها ،ضریب نفوذ برآورد شده برای بیمه های زندگی ،بیشتر از سایر رشته ها
است.
موحدمنش ( ،)1130تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر تولید ناخالص داخلی ایران را طی دوره زمانی
 1133-1132مورد بررسی قرار داده ،و نتایج حاصل از یافته های روش اقصادسنجی گشتاورهای
تعمیم یافته ( )GMMدر چارچوب داده های سری زمانی پویا ،نشان دهنده اثر مثبت ضریب نفوذ
بیمه بر تولید ناخالص داخلی ایران بوده است.
محقق زاده و همکاران ( ،)1136تأثیر بیمه های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی  30کشور را با
استفاده از یک الگوی پویای پانل بررسی نموده اند .نتایج حاکی از آن است که توسعه بیمه های زندگی
و غیرزندگی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه ،تأثیر مثبت دارند ،همچنین
به دلیل سطح درآمد سرانه پایین کشورهای در حال توسعه ،تأثیر بیمه های زندگی و غیرزندگی بر
رشد اقتصادی آنها ،بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.
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 .9تصريح مدل و روش انجام پژوهش
مدل های غیرخطی ،هم در بین مدل های اقتصاد کالن و هم ،مدل های مالی (سیاست گذاری)
جایگاه محکمی به دست آورده اند .تقریب خطی به مدل های غیرخطی اقتصادی ،خدمت شایانی به
سیاست گذاران اقتصادی کرده ،اما در بسیاری از موارد ،استفاده از شاخص های غیرخطی مفیدتر
است .مدل های اقتصادسنجی غیرخطی را می توان به دو دسته گسترده تقسیم کرد.
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تبیین رابطه علیت بیمه های زندگی و غیرزندگی به عنوان رشته های صنعت بیمه و در واقع از
اجزای سیستم مالی ،با توسعه تولید ناخالص داخلی ،همواره مورد بحث اقتصاددانان بوده است .پیشینه
مطالعات در این رابطه ،نشان می دهد که بیمه زندگی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ،یا
اثر نداشته است یا اثر آن ،منفی بوده است .در مقابل ،بیمه غیرزندگی بر رشد اقتصادی این کشورها،
اثر مثبتی داشته است .این در حالی است که ،در کشورهای توسعه یافته ،اثر بیمه های زندگی و
غیرزندگی بر رشد اقتصادی این کشورها ،مثبت بوده است ،با این تفاوت که میزان استفاده و اثرگذاری
بیمه زندگی بیشتر از بیمه غیرزندگی بوده است .این تضادها بیانگر آن است که تفاوت ساختاری
کشورها ،می تواند در استفاده از بیمه ،دخیل باشد .به نظر می رسد در کشورهای که پیشرفت اقتصادی
باالیی دارند ،ریسک انجام فعالیت هایی که تحت پوشش بیمه های غیرزندگی قرار می گیرند ،کم
می باشد .در نتیجه ،رغبت به استفاده از بیمه های غیرزندگی ،کمتر از بیمه های زندگی است؛ اما در
کشورهای در حال توسعه ،شرایط برای این گونه از فعالیت ها ،با چنین سطح اطمینان باالیی مهیا
نیست و در بسیاری از موارد ،نه به دلخواه ،بلکه شاید به اجبار ،بیمه های غیرزندگی را مورد استفاده
قرار داده اند .به هر حال ،برای بهبود وضعیت صنعت بیمه و به دنبال آن ،بهبود رشد اقتصادی در
ایران ،به عنوان کشوری در حال توسعه ،ابتدا باید چگونگی تأثیر بخش های مختلف بیمه بر رشد
اقتصادی ،به طور دقیق بررسی شود و سپس راهکارهای توسعه اقتصادی ارائه گردد.
به طور کلی ،نتایج مطالعات تجربی نشان می ده د که تأثیر بیمه بر رشد اق تصادی در
دوره های زمانی و کشورهای مختلف ،متفاوت می باشد .در برخی از این مطالعات ،بیمه بر رشد
اقتصادی تأثیر مثبت دارد .در مقابل ،در برخی دیگر بیمه بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد .یا
اینکه در برخی از مطالعات ،بیمه تأثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد .نتایج متفاوت
مطالعات موجود در زمینه ارتباط بین صنعت بیمه و رشد اقتصادی ،رابطه غیرخطی بین
بیمه های زندگی و غیرزندگی و تولید ناخالص داخلی را مطرح می کند .بر این مبنا ،در پژوهش
حاضر از طریق ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی ،نحوه اثرگذاری این بیمه ها بر رشد
اقتصادی کشور ،مورد تحلیل قرار می گیرد.
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 .9-7تصريح مدل غيرخطی سري زمانی رگرسيون انتقال ماليم ()STR
نظریه های اقتصادی اغلب بیان می کنند که مقادیر متغیرهای خاص و تعیین کننده اقتصادی ،اگر
از یک بعد زمانی در بعد دیگری از زمان قرار گیرند و به عبارت دیگر ،اگر متغیرها در رژیم های
مختلفی جای گیرند ،رفتارهای اقتصادی متفاوتی صورت خواهد گرفت .اولین تالش برای مدل سازی
چنین پدیده هایی ،با استفاده از مدل تغییر وضعیت گسسته ارائه شد ،که در آن ،تعداد محدودی از
رژیم های مختلف فرض شده بود .ابزار مرکزی این دسته از مدل ها ،متغیر تغییر وضعیت است .انتقال
مالیم بین رژیم ها اغلب آسان تر و واقع گرایانه تر از تغییر وضعیت های ناگهانی است .در واقع ،مدل
رگرسیون انتقال مالیم ،یک مدل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی است که می توان آن را به عنوان
یک شکل توسعه یافته از مدل رگرسیونی تغییر وضعیت که توسط باکون و واتس ( Bacon and
 )Watts, 1971معرفی شده ،تلقی کرد .آنها دو خط رگرسیونی را مطـرح کردند و مدلی را ارائه نمودند
که در آن ،انتقال از یـک خط به خط دیگـر ،بـه طـور مالیـم و پیوسته صـورت می گیرد.
مادال ( ،)Maddala, 1977یک تابع لجستیک را به عنوان تابع انتقـال پیـشنهاد کرده و پس از
آن ،این تابع به یک معیار متداول تبدیل شده است .در متون سری زمانی ،گرنجر-تراسورتا ( Granger
1. Switching Regression Model
2. Markov-Switching Models
3. Smooth Transition Regression Model
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اولین گروه ،شامل مدل هایی است که روندهای خطی ،جایگاه خاصی در میان آنها ندارند.
مدل های عدم تعادل ( ،)Fair and Jaffee, 1972یکی از این موارد می باشد.
دسته دوم ،شامل چندین مدل متداول است که روندهای خطی را نیز در بر می گیرند .مدل رگرسیونی
تغییر وضعیت ،1انواع مدل های تغییر وضعیت مارکوف 2و مدل رگرسیون انتقال مالیم ،1نمونه ای از
مدل های متعلق به این دسته می باشند .در این پژوهش ،به بررسی تأثیر بخش بیمه بر رشد اقتصادی
با استفاده از مدل سازی غیرخطی سری زمانی اقتصادی رگرسیون انتقال مالیم تمرکز شده است .از
جمله مزایای استفاده از مدل  STRآن است که این امکان را فراهم می کند که رابطـه بـین ضریب
نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی با رشد اقتصـادی ،بـه وضـعیت سیسـتم اقتصـادی بستگی یابد؛
یعنی روابط بین متغیرها بر حسب شرایط سیستم اقتصادی موجود دارای چندین رژیم باشد و معادله
تعدیل پویا بین آنها می تواند ثابت نباشد و به رژیم و وضعیتی بستگی پیدا کند که اقتصـاد در آن
قرار دارد .در ضمن ،این مدل سرعت انتقال رژیم ها را نیز نشان می دهد .همچنین نیازی به بررسی
جداگانه شکست های ساختاری وجود ندارد ،زیرا به صورت درونزا توسط مدل مشخص می شوند.
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t  1,2,...,T

) G(st ,  , c)  1  exp   k 1 (st  ct
k

که در آن yt ،متغیر وابسته a ،عرض از مبدأ و  zt  wt' , xt' بردار متغیرهای توضیحی است که
ضرایب متغیرها دیگر ثابت نبوده و تابعی از  s tو حاوی وقفه های متغیرهای وابسته و مستقل است،

یعنی  ، wt  1, yt 1 ,..., yt   که  برابر وقفه بهینه خودرگرسیونی متغیر وابسته ،و
 xt  xt1 ,..., xkt که شامل  kمتغیر مستقل  '  1 ,...,  ' ،بردار ضرایب خطی و
'  '  1 ,...,  بردار ضرایب غیرخطی ،همچنین  tحجم نمونه مورد مطالعه ut ،جزء اخالل

است و فرض می شود شرط  ut  iid 0,  2 را تأمین می کند st .متغیر انتقال 1است که
می تواند هر کدام از متغیرهای توضیحی یا وقفه ای از متغیر وابسته باشد c ،پارامتر حد آستانه ای2
متغیر انتقال است ،یعنی جایی که انتقال در آن اتفاق می افتد  ،پارامتر یکنواختی (شیب) 1است
و سرعت انتقال بین رژیم ها را نشان می دهد G st ,  , c  .تابع انتقال 0مداوم که معموال کراندار و
بین صفر و یک محدود است.
متداول ترین صورت های کاربردی تابع انتقال عبارتند از:
1. LSTR1 Model: G1 (st ,  , c)  1  exp  st  c

1

()1
در رابطه ( ،)2بیشترین حالت های ممکن برای  k  1 ، kو  k  2است .زمـانی کـه k  1

اسـت ،پارامترهـای    Gst ,  , c بـه طور یکنواخت به صورت تابعی از  ، stاز مقادیر 

تا    تغییر می کند و به صورت رابطه ( )1نوشته می شود .مدل  LSTR13تابع انتقال ، G1
تابع لجستیک با یک بار تغییر رژیم و افزایش یکنواختی از متغیر انتقال  stاست .همچنین

 G1 ( st ,  , c)  0.5است .بنابراین موقعیت پارامتر ( cنقطهِ انتقال) ،بین دو حد آستانه ای رژیم ها
است ،جایی که  Lim s  G1  0و  Lims  G1  1می باشد .پارامتر شیب  ،   0یک
t

t

1. Transition variable
2. Threshold parameter
3. Slope parameter
4. Transition function
5. Logistic Smooth Transition Regression 1
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 ،)and Terasvirta, 1993برای نخستین بار به تشریح و پیشنهاد مدل رگرسیون انتقال مالیم در
مطالعات خود پرداختند که شکل استاندارد مدل به صورت زیر است:
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هنگامی که    تابع  G1اگر  st  cباشد ،حد آستانه ای  0و اگر  st  cباشد ،حد
آستانه ای  ، 1و در نتیجه رابطه ( )1به تابع رگرسیون تغییر وضعیت ،به ترتیب ،به سمت دو حد
آستانه ای  y t  z t  '  u tو  yt  zt  '   '  u tهمگرا می شود .هنگامی که    0تابع
 G1ثابت و برابر  0.5خواهد بود .در این حالت ،رابطه ( )1به تابع رگرسیون خطی ساده تبدیل

می شود.
شکل  .7توابع انتقال سري زمانی مدل STR
ب :تابع انتقال  LSTR2با  𝑐1 = −1و 𝑐2 = 1

الف :تابع انتقال  LSTR1با 𝑐 = 1

پ :تابع انتقال  ESTRبا 𝑐 = 0

2. LSTR2 Mode: G2 st ,  , c  1  exp  st  c1 st  c2 

1

()0
در صورتی که  k  2باشد ،مدل  LSTR2یا مدل  ESTRانتخاب می شود که پارامترهای
   Gst ,  , c به صورت قرینه اطراف نقطـه میـانی  c1  c2  / 2تغییـر می کنند .تابع
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محدودیت تعیین کننده در شناسایی موقعیت نقطه  cاست و نشان می دهد که چگونه سرعت انتقال
 ، G1از  0به  1اتفاق می افتد .در شکل (:1الف) نموداری که    1به عنوان یک مقدار متوسط
است ،انتقالی آهسته را ایجاد می کند ،در حالی که روند تابع با    10بسیار سریع تر تغییر
می کند.
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t

مثال از عملکرد  G 2با مقادیر مختلف پارامتر  ، در شکل (:2ب) مالحظه می شود.
()3

3. ESTR Model: G3 st ,  , c  1  exp  st  c

2

گاهی اوقات ،مقادیر کوچک مطلق در تابع انتقال نسبت به مقادیر کوچک وابسته در تابع انتقال
مطلوب تر است .مدل  ESTR2با یک تابع انتقال نمایی ،با شرایط فوق و  c  0مطابقت دارد.
عملکرد  G 3در نقطه  cغیریکنواخت (غیرمنتظره و ناگهانی) و متقارن است.
هر دو مدل  LSTR2و  ESTRقادر به تغییر وضعیت هستند ،اما سرعت تغییر وضعیت و مکان
در آنها متفاوت است .از شکل ( )1می توان نتیجه گرفت که برای مقادیر بزرگ ،)   10 ( 
انتقال  s tاز مقدار  1به  0و بازگشت به مقدار  0در مدل  ESTRنسبت به مدل  LSTR2بسیار
سریع تر است ،همچنین در مدل  ،LSTR2زمانی که فاصله بین  c1و  c2بیشتر است ،این تغییر
وضعیت به وضوح می تواند کندتر صورت گیرد.
 .9-2آزمون عدم خطی بودن STR

()6

i  1,2
i3

Gi  0.5
Gi*  
Gi

طبق این تعریف ،بدیهی است که تابع انتقال  Gi*  0خواهد بود ،اگر پارامتر شیب یعنی   0
باشد .بنابراین ،فرضیه صفر مبنی بر خطی بودن مدل یعنی  H 0 :   0در مقابل
فرضیه  ، H1 :   0یا  H 0' :   0در مقابل فرضیه  H 0' :   0برای مدل باید آزمون شود.
اما مشکلی که وجود دارد ،این است که این مدل تناوب ها را شناسایی می کند ،اما ضرایب مدل تحت
فرضیه صفر را شناسایی نمی کند .یعنی پارامترهای  cو  در مدل تحت فرضیه  H 0ارائه نشده
است .در نتیجه آزمون های نسبت راست نمایی ،ضریب الگرانژ و آزمون والد ،بسط توزیع های
استاندارد خود را تحت فرضیه  H 0قرار نداده و نمی توانند از این آزمون ها برای تخمین درستی از
پارامترهای  cو  استفاده کنند .برای غلبه بر این مشکل لووکانن ،سایکونن و تراسورتا
( ،)Luukkonen, Saikkonen and Terasvirta, 1998تابع انتقالی همراه با بسط تیلور را به ترتیب

1. Logistic Smooth Transition Regression 2
2. Exponential Smooth Transition Regression
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لجستیک درجه دوم در مدل  LSTR21با دو بار تغییر رژیم ،یک تابع انتقال غیریکنواخت است که
بخصوص در مورد تعیین تغییر وضعیت های مجدد مفید است G 2 .در نقطه  c1  c2  / 2و
 Lim s  G 2  1متقارن بوده ،و هیچ وقت صفر نخواهد بود و مقدار حداقل آن  0.5است .دو
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خاصی جایگزین کردند .دستور بسط تیلور در    0برای تابع لجستیک * G1به عنوان یک
T1  a0  a1  R1 st ,  , c 
بعد از جایگذاری  T1به جای * G1در تعریف ( ،)6دستور زیر حاصل می شود:
*yt   0' z t  1' z t st   u t
t  1,2,...,T
در بسیاری از موارد برای جلوگیری از بازخورد قدرت کم این معادله ،از چند جمله ای درجه سوم
تقریب تیلور استفاده می شود که به صورت رگرسیون کمکی زیر می باشد:
'
'
()1
*yt   0 z 0  1 z t st1    2' z t st2    3' z t st3   u t
t  1,2,...,T

در این مدل بر اساس فرض یه صفر مبنی بر خطی بودن مدل ،تمامی پارامترهای متغیرهای آن
صفر هستند ،یعنی  H 0 : 1   2   3  0می باشد ،که از طریق آماره ضریب الگرانژ یا
نسبت  Fآزمون می شود.
 .9-9خصوصيات مدل و انتخاب نوع آن
با رد فرضیه  ، H 0گام بعدی ،انتخاب متغیر انتقال و نوع مدل غیرخطی است .نحوه انتخاب متغیر
انتقال از نظر تئوری های اقتصادی کامل مشخص نیست .تراسورتا ( )Terasvirta, 1998آزمون
فرضیه ی صفر مبنی بر خطی بودن را برای هر کدام از متغیرهای انتقالی احتمالی ،پیشنهاد می کند،
که گزینه های انتخابی برای متغیر انتقال ،معموال متغیرهای توضیحی و روند زمانی هستند .اگر
فرضیه صفر برای بیش از یک متغیر رد شود ،متغیری که از لحاظ خطی بودن به قوی ترین شکل
رد شود (به عنوان مثال :کمترین مقدار  p  valueرا داشته باشد) ،به عنوان متغیر انتقال انتخاب
می شود.
باید تأکید کرد در این روش ،نمی توان سطح معنی داری آزمون خطی بودن را به صورت کلی و
یکجا ،کنترل کرد .یعنی باید چندین آزمون فردی انجام شود و با مقایسه آنها قوی ترین آزمون را
انتخاب کرد .با انتخاب متغیر انتقال ،گام بعدی در روند مدل سازی ،انتخاب تابع انتقال است .قاعده
تصمیم گیری برای انتخاب تابع انتقال ،بر اساس آزمون های متوالی از فرضیه های تودرتو به ترتیب
زیر ،بر رگرسیون چند جمله ای کمکی رابطه ( )3صورت می گیرد:
()0
H 04 :  3  0
H 03 :  2  0 |  3  0

H 02 : 1  0 |  2   3  0
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چندجمله ای از متغیر انتقال  s tرا به صورت زیر می نویسیم:
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 .9-4تخمين و برآورد مدل STR

مدل  STRبیان شده را معموال با روش حداقل مربعات غیرخطی یا روش حداکثر درست نمایی
براساس فرض خطا های توزیع شده نرمال ،برآورد می کنیم .هر دو روش ،در یک نمونه معادل هستند.
از روش های بهینه سازی غیرخطی برای به حداکثر رساندن درست نمایی و یا به حداقل رساندن
مجموع مربعات باقیمانده استفاده می شود .پارامترهای مدل  STRتوسط الگوریتم بهینه سازی
غیرخطی نیوتن-رافسون 1مورد آزمون قرار می گیرند .با تأیید رابطه غیرخطی و انتخاب متغیر انتقال
مناسب ،قبل از برآورد مدل ،باید مقادیر اولیه مناسب برای شروع الگوریتم انتخاب گردد ،که انتخاب
صحیح این مقادیر ،اهمیت زیادی دارد .جستجو برای مقادیر اولیه پارامتر  cاز طریق یک تقریب
خطی و برای پارامتر  از طریق تقریب خطی-لگاریتمی بر اساس الگوریتم  grid2انجام می گیرد.
برای هر مقدار  cو  مجموع مربعات باقیمانده محاسبه گردیده و مقادیری که حداقل مجموع
مربعات را حاصل کنند ،به عنوان نقاط برازنده برای شروع انتخاب می شوند.
برای به دست آوردن مقدار بهینه پارامتر  ، بهتر است که بر مقدار انحراف معیار متغیر انتقال
نمونه (در مدل  )LSTR1یا واریانس متغیر انتقال نمونه (در مدل های  ESTRو  )LSTRتقسیم
شود .به این ترتیب ،مقدار پارامتر شیب به مقادیر دیگر نزدیک تر می شود .در نهایت ،پس از برآورد
مدل ،آزمون های تشخیص ناسازگاری را به منظور تأیید نتایج حاصله انجام می دهیم ،که شامل
آزمون های عدم وجود خطای خودهمبستگی ،1آزمون عدم وجود رابطه غیرخطی باقیمانده 0و آزمون

1. Newton-Raphson algorithm
2. Grid algorithm
3. Test of No Error Autocorrelation
4. Test of No Remaining Nonlinearity
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این فرضیه ها ،به ترتیب با توالی از آزمون های  Fبه نام های آزمون  F3 ، F4و  F2می شوند.
فرضیه های صفر در این آزمون ها مبنی بر خطی بودن مدل است .اگر فرضیه  H 03به قوی ترین
شکل رد شود ،مدل  LSTR2یا مدل  ESTRانتخاب می شود .در عمل معموال مدل  LSTR2انتخاب
می شود .اما بعد از برآورد فرضیه  ، H 03فرضیه  ، c1  c2مورد آزمون قرار می گیرد و در صورتی
که نتوان آن را رد کرد ،انتخاب مدل  LSTR2بهتر است ،در غیر این صورت ،باید مدل ESTR
انتخاب شود .در مورد فرضیه های  H 04یا  H 02هم می توان گفت که اگر به قوی ترین شکل رد
شوند ،مدل  LSTR1به عنوان مدل مناسب انتخاب می شود.
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 .4تبيين داده هاي تحقيق
مطالعه حاضر ،در حیطه اقتصاد ایران انجام گرفته است .متغیرهای اصلی مدنظر برونزای این پژوهش،
ضریب نفوذ بیمه های زندگی ( )LLINSو غیرزندگی ( )LNLINSو متغیر درونزای آن تولید ناخالص
داخلی ( )LGDPدر ایران هستند .جهت برآورد صحیح تر مدل ،عالوه بر متغیرهای ضریب نفوذ
بیمه های زندگی و غیرزندگی ،از متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ( )LKLو جمعیت فعال
( ،)LBLبه عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است.
همچنین به منظور بررسی دقیق تر متغیرها ،از لگاریتم کلیه متغیرها بهره گیری شده ،و بررسی
خواص داده ها و برآورد مدل به وسیله نرم افزار های  EViews9و  JMulTiصورت گرفته است.
داده ها و اطالعات مربوط به مقادیر حق بیمه های زندگی و غیرزندگی از سایت بیمه مرکزی ج.ا.ایران
و مقادیر داده های تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ،جمعیت فعال و تولید ناخالص داخلی از سایت بانک
مرکزی ج.ا.ایران دریافت شده اند .کلیه داده ها نیز طی دوره زمانی  1131-1131و به قیمت ثابت
سال پایه  1101می باشند.
 .4-7اندازه گيري ضريب نفوذ بيمه هاي زندگی و غيرزندگی
با توجه به اینکه فقط آمار حق بیمه تولیدی بیمه های زندگی و غیرزندگی توسط آمارهای داده های
سری زمانی بیمه مرکزی انتشار داده می شود ،محاسبه مقادیر ضریب نفوذ بیمه های زندگی و
غیرزندگی را به وسیله نرم افزار  Excel 2016به صورت زیر انجام داده ایم:

× 100

× 100

حق بیمه تولیدی بیمه های زندگی
⁄
شاخص قیمت
تولید ناخالص داخلی حقیقی

حق بیمه تولیدی بیمه های غیرزندگی
⁄
شاخص قیمت
تولید ناخالص داخلی حقیقی

= ضریب نفوذ بیمه زندگی

= ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی

1. Parameter Constancy Test
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ثباث پارامترها 1است .همچنین آزمون های  ARCH-LMجهت بررسی خطای وجود ناهمسانی
واریانس ها و  Jarque-Beraجهت بررسی نرمال بودن باقیمانده ها صورت می گیرد.

11

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال هجدهم ـ شماره چهارم ـ زمستان 7931

آورده شود ،سپس برای اندازه گیری ضریب نفوذ بیمه ،بر تولید ناخالص داخلی حقیقی تقسیم ،و
مقدار حاصله ضرب در  133شده است.
روش دیگر ،محاسبه مقادیر ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی ،عبارت است از تقسیم
حق بیمه تولیدی اسمی بر تولید ناخالص داخلی اسمی .با توجه به اینکه در این حالت ،صورت و
مخرج کسرهای فوق به شاخص قیمت ضرب می شود ،مقادیر محاسبه شده قبلی ،تغییری نخواهند
یافت.
 .4-2خواص آماري داده ها
پیش از برآورد مدل ،الزم است مانایی متغیرها مورد ارزیابى قرار گیرند .بدین منظور ،از آزمون های
دیکی -فولر تعمیم یافته ( 1)ADFو ریشه واحد فلیپس-پرون ( 2)PPبهره برده ایم .نتایج این آزمون ها
در جدول ( )1بیان شده است.
جدول  .7نتايج آزمون هاي ريشه واحد ديکی-فولر تعميم يافته و فليپس-پرون
آزمون فلیپس-پرون
Prob

 Adj. tآماره

آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته
Prob

آماره t

متغیر

0.9233

-0.250117

0.9542

0.012934

LGDP

0.0022

*-4.174205

0.0014

*-4.336856

)D(LGDP

0.9684

0.187816

0.9497

-0.033439

LLINS

0.0000

*-7.197773

0.0101

**-3.623235

)D(LLINS

0.9688

0.192726

0.9824

0.445475

LNLINS

0.0000

*-5.614326

0.0001

*-5.375079

)D(LNLINS

0.5421

-1.462344

0.6063

-1.329933

LKL

0.0001
0.3237

*-5.358212
-1.911825

0.0001
0.7863

*-5.344502
-0.863265

)D(LKL
LBL

0.0009

*-4.503473

0.0378

**-3.089714

)D(LBL

مأخذ :یافته های پژوهش ،با استفاده از نرم افزار EViews 9؛
* و ** به ترتیب ارزش احتمال معنی داری در سطوح  1و  3درصد را نشان می دهند.

1. Augmented Dickey-Fuller
2. Phillips-Perron
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بنابراین در پژوهش حاضر ،مقادیر حق بیمه های تولیدی ابتدا بر شاخص قیمت (شاخص بهای
کاالها و خدمات مصرفی بر حسب سال پایه  )1101تقسیم شده ،که مقادیر حقیقی آن ها به دست
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 .5برآورد مدل و تجزيه و تحليل داده ها
در تخمین مدل رگرسیون انتقال مالیم ،در مرحله اول ،وجود رابطه غیرخطی ،متغیر انتقال مناسب و
تعداد رژیم های مدل غیرخطی تعیین می گردد .نتایج برآورد این مرحله از پژوهش ،در قالب جدول
( ) 2ارائه شده است .توجه شود که مقادیر بیان شده در این جدول ،مقادیر  p  valueآماره های
 F3 ، F4 ، Fو  ، F2یعنی به ترتیب ،مقادیر H 03 ، H 04 ،و  H 02هستند.
جدول  .2نتايج آزمون خطی بودن و تعيين متغير انتقال مناسب
مدل پیشنهادی

F2

F3

F4

F

متغیر انتقال

LSTR2
LSTR2

0.0010
0.0136

0.0000
0.0063

0.0173
0.6558

0.0005
0.0049

*)LLINS(t
)LNLINS(t

Linear
Linear

0.0209
0.0000

0.0000
0.8550

NAN
NAN

NAN
NAN

LKL
LBL

مأخذ :یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار JMulTi؛ * متغیر انتقال مناسب را نشان می دهد.

طبق نتایج جدول فوق ،فرضیه وجود رابطه خطی بین متغیرها با توجه به ارزش احتمال آماره
آزمون  Fکلی ،با در نظر گرفتن متغیرهای ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی به عنوان
متغیر انتقال ،در سطح معنی داری  1درصد رد می شود (تأیید رابطه غیرخطی بین متغیرها) و با در
نظر گرفتن متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و جمعیت فعال ،غیرخطی بودن رابطه بین
متغیرها پذیرفته نمی شود .با تأیید رابطه غیرخطی متغیرهای پژوهش ،می توان از مدل های غیرخطی
برای بررسی صنعت بیمه استفاده کرد .از آنجا که مدل های غیرخطی ،قادرند مقادیر کمینه و
بیشینه سیستم های چند متغیره را در روندهای پویا تعیین کنند ،با مشخص بودن این مقادیر در
صنعت بیمه ،می توان عوامل اثرگذار در دوره های اوج و نشیب این صنعت را شناسایی کرده و با
تقویت و بهبود این عوامل ،باعث پیشرفت صنعت بیمه شد.
در جدول ( ،)2کمترین مقدار  p  valueاز میان آماره های  F3 ، F4و  ، F2زمانی که متغیر
انتقال ضریب نفوذ بیمه زندگی یا غیرزندگی باشد ،مربوط به آماره  F3بوده ،یعنی مدل بهینه
غیرخطی انتخابی ،مدل الجستیک با دو بار تغییر رژیم ( )LSTR2است .از طرف دیگر ،به دلیل کمتر
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نتایج جدول فوق ،حاکی از آن است که کلیه متغیرهای مدل در سطح غیرمانا و انباشته از درجه
یک می باشند .لذا برای حصول اطمینان از دائمی نبودن تأثیر شوک های تصادفی بر متغیرها ،وجود
رابطه بلندمدت آنها و کاذب نبودن رگرسیون ،در پایان تخمین ،آزمون ریشه واحد برای باقیمانده ها
جهت بررسی مانایی باقیمانده ها انجام می شود.
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بودن مقدار  p  valueآماره  Fکلی ضریب نفوذ بیمه زندگی (در مقایسه با ضریب نفوذ بیمه

شکل  .2نمايش برآورد الگوريتم  gridدر پيدا کردن مقادير  cو 𝜸

مأخذ :یافته های تحقیق حاصل از نرم افزار JMulTi

جدول  .9برآورد مقادير اوليه  cو 𝜸 براي ضريب نفوذ بيمه زندگی
= 5.9660



الگوریتم grid

c2 = -4.5698

c1 = -5.6167

)LLINS(t

مأخذ :یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار JMulTi

حال می توان با استفاده از الگوریتم نیوتن-رافسون از روش آزمون حداکثر راست نمایی ،الگوی
نهایی مدل  LSTR2را بر اساس متغیر انتقال ضریب نفوذ بیمه زندگی برآورد کرد .جدول ( )0و ()3
نتایج آزمون مذکور هستند.
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غیرزندگی) ،این متغیر به عنوان متغیر انتقال مناسب تر لحاظ گردیده است.
با تکیه بر اینکه متغیر انتقال مناسب ،ضریب نفوذ بیمه زندگی و مدل غیرخطی انتخابی بر مبنای
این متغیر LSTR2 ،است ،قبل از برآورد مدل ،مقادیر اولیه دو حد آستانه ای متغیر انتقال و سرعت
انتقال آن در بین رژیم ها ،بر اساس الگوریتم  gridمحاسبه گردیده و یافته به صورت شکل ( )2و
جدول ( )1ارائه شده است .در این شکل ،قرینه مجموع مربعات باقیمانده ها (به صورت مقادیر منفی)،
تابعی از  c2 ، c1و  نشان داده شده و محدوده و فضای  c1و  c2مشترک می باشد.
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جدول  .4نتايج تخمين ضرايب متغيرهاي مدل پژوهش
ارزش احتمال

آماره t

0.7323
0.0047
0.0718
0.0000
0.0000

0.3452
-3.0578
1.8663
5.0209
10.0342

0.1719
0.0000
0.0000
HQ= -5.6064

-0.8870
-6.7575
7.6367
SC= -5.3141

----بخش خطی------0.47578
-0.12961
0.07742
0.23342
1.01932

CONST
)LLINS(t
)LNLINS(t
)LKL(t
)LBL(t

---بخش غیرخطی-----0.15484
-0.38353
0.51754
AIC= -5.7738

CONST
) LLINS(t
)LNLINS(t

R 2 = 98

مأخذ :یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار JMulTi

جدول  .5برآورد مقادير نهايی  cو 𝜸 براي ضريب نفوذ بيمه زندگی

 = 130.98117

الگوریتم Newton-Raphson

c2 = -6.91611

c1 = -8.98436

)LLINS(t

مأخذ :یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار JMulTi

بخش غیرخطی معادله ( )1را طبق مدل  LSTR2بیان شده در معادله ( )0جایگذاری کرده و بر
اساس ارقام جدول ( )0و ( )3مدل کلی  STRرا به صورت زیر بازنویسی می کنیم:
LGDPt  0.47578  0.12961LLINS t  0.07742 LNLINS t  0.23342 LKLt  1.01932 LBL 

 0.15484  0.38353 LLINS t  0.51754 LNLINS t 
1  exp 130.98117 LGDPt  8.98436 LGDPt  6.91611 1

ستون آماره آزمون (ستون  ) p  valueمربوط به ضرایب متغیرهای پژوهش ،با استفاده از
مدل  STRدر جدول ( ،)0آورده شده است .مشاهده می شود که ضریب همه متغیرهای توضیحی از
لحاظ آماری معنی دار است .بنابراین ،اثرگذاری کلیه متغیرهای توضیحی مورد استفاده در پژوهش،
بر رشد اقتصادی تأیید می گردد .در بخش غیرخطی مدل با محدود کردن این بخش به دو متغیر
ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی و حذف دو متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و جمعیت
فعال ،اثرگذاری غیرخطی تنها برای متغیرهای غیرخطی مدل بررسی شده است .طبق نتایج تخمین
که در جدول ( )0ارائه شده ،تأثیر خطی مثبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و جمعیت فعال بر رشد
تولید ناخالص داخلی در ایران ،با سطح معنی داری  1درصد ،به ترتیب با ضریب اثرگذاری  3120و
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ضریب
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 .5-7بحث و تحليل ضريب نفوذ بيمه زندگی
مقادیر نهایی حد آستانه ای اول و دوم مدل  LSTR2مربوط به متغیر انتقال ضریب نفوذ بیمه زندگی در
جدول ( ،)3به ترتیب برابر با  -0130016و  -6131611هستند .بنابراین ،رژیم اول ،قبل از حد آستانه ای
اول (مقدار  ،)-0130رژیم دوم ،بین حد آستانه ای اول و دوم (فاصله بین مقادیر  -0130016و )6131611
و رژیم سوم ،بعد از حد آستانه ای دوم (مقدار  )-6131قرار دارد .براساس اطالعات جدول ( ،)0مقدار
ضریب نفوذ بیمه زندگی در بخش خطی مدل (رژیم های اول و سوم) -3111 ،و در بخش غیرخطی
مدل (رژیم میانی) -3113 ،است .در نتیجه ،تأثیر ضریب نفوذ بیمه زندگی بر رشد اقتصادی در طی
دوره مورد بررسی ،در سطح معنی داری  1درصد ،منفی و معنی دار است؛ اما این اثرگذاری منفی در
رژیم های اول و سوم ،تقریبا  1برابر کمتر از رژیم میانی بوده است .بنابراین ،عملکرد ضریب نفوذ بیمه
زندگی در رژیم های اول و سوم بهتر بوده است .نمودار زیر ،تغییر رژیم ها و حدود آستانه ای ضریب
نفوذ بیمه زندگی را نشان می دهد.
نمودار  .7توصيف دو حد آستانه اي و روند ضريب نفوذ بيمه زندگی طی زمان

مأخذ :یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار JMulTi

طبق نمودار ( ،)1رژیم اول ،سال های قبل از  ،33رژیم دوم ،فاصله اکثر سال های  33الی  00و
رژیم سوم ،سال های بعد از  00را شامل می شود .با توجه به اینکه ،وضعیت فعلی بیمه زندگی (طبق
آخرین آمارهای رسمی بیمه مرکزی) در رژیم سوم واقع است ،همچنین مقدار ضریب نفوذ بیمه
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 1132تأیید می شود .همچنین در هیچ کدام از بخش های خطی و غیرخطی مدل نیز ،جزء ثابت،
اثرگذار نیست.
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نمودار  .2توصيف روند رشد اقتصادي و ضريب نفوذ بيمه زندگی

مأخذ :یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار JMulTi

 .5-2بحث و تحليل ضريب نفوذ بيمه غيرزندگی
بر اساس نتایج جدول ( ،)2مدل  LSTR2برای ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی انتخاب شده است .برای
پیدا کردن بخش خطی و غیرخطی نمودار این متغیر ،مقادیر اولیه حد آستانه ای و سرعت انتقال بین
رژیم ها بر اساس الگوریتم  gridو مقادیر نهایی آنها بر اساس الگوریتم نیوتن-رافسون را به دست
آورده و نمودار آن را رسم می کنیم.
جدول  .6برآورد مقادير اوليه و نهايی  cو 𝜸 براي ضريب نفوذ بيمه غيرزندگی
5.9660

=

 = 122.42554

الگوریتم grid

c2 = -4.5698

c1 = -5.6167

)LNLINS(t

الگوریتم Newton-Raphson
-4.46300

= c2

مأخذ :یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار JMulTi

c1 = -5.73395

)LNLINS(t
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زندگی در این رژیم بهبود یافته ،می توان اظهار کرد که برنامه ریزی طرح های مربوط به حیطه بیمه
زندگی ،روند صحیحی را دنبال می کند .ادامه این روند به احتمال زیاد ،می تواند به اثرگذاری مثبت
بیمه زندگی بر رشد اقتصادی منجر گردد.
شیب نمودار ضریب نفوذ بیمه زندگی نیز نشان می دهد که روند صورت گرفته با سرعت خوبی
در حال حرکت است .در نمودار ( ،)2حرکت ناهمسوی ضریب نفوذ بیمه زندگی و تولید ناخالص
داخلی ایران ،در فاصله سال های  63تا  63و  03تا  03با وضوح بهتری قابل مشاهده است.

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال هجدهم ـ شماره چهارم ـ زمستان 7931

33

نمودار  .9توصيف دو حد آستانه اي و روند ضريب نفوذ بيمه غيرزندگی طی زمان

مأخذ :یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار JMulTi

طبق نمودار  ،1سال های ماقبل از  10در رژیم اول ،فاصله سال های  10تا  ،03در رژیم دوم و
سال های بعد از  ،03در رژیم سوم واقع هستند .با توجه به اینکه وضعیت فعلی بیمه غیرزندگی در
سال های پایانی مدل واقع است و روند مثبت تأثیر بیمه غیرزندگی بر رشد اقتصادی در این سال ها
به سمت منفی در حال حرکت بوده است ،تنها در صورتی که این روند ،به منفی شدن ضریب نفوذ
بیمه غیرزندگی منجر نگردد ،برنامه ریزی طرح های بیمه غیرزندگی نیز ،مطابق با برنامه کشورهای
توسعه یافته ،مطلوب برآورد می شود .در نمودار زیر روند ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی با رشد اقتصادی
مقایسه شده است.
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طبق اطالعات جدول ( ،)0مقدار ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی در بخش خطی مدل (رژیم های اول
و سوم) ،با ارزش احتمال  13درصد و در بخش غیرخطی مدل (رژیم میانی) ،با ارزش احتمال  1درصد،
به ترتیب  3130و  3132است .بنابراین ،تأثیر مثبت ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی بر رشد اقتصادی در
رژیم میانی مدل (فاصله حدود آستانه ای اول و دوم ،یعنی مقادیر  -3111و  6 ،)-0106برابر کمتر از دو
رژیم دیگر بوده است .در نتیجه ،عملکرد ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی در رژیم های اول و سوم ،بدتر بوده
است .در نمودار ( ،)1تغییر رژیم ها و حدود آستانه ای ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی رسم شده است.
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نمودار  .4توصيف روند متغيرهاي رشد اقتصادي و ضريب نفوذ بيمه غيرزندگی

در نمودار ( )0دیده می شود که حرکت رشد اقتصادی با ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی همسو است.
در سال های  10الی  ،03اوج اثرگذاری مثبت و مستقیم ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی بر رشد اقتصادی
اتفاق افتاده است و در سال های پایانی اثرگذاری مثبت اما با شدت کمتری از این متغیر ،دیده
می شود .کاهش این اثرگذاری در سال های پایانی را می توان چنین استدالل کرد که در صورت
وجود ثبات روند رو به افزایش رشد اقتصادی ،هزینه های تحمیل شده به جامعه از بابت کاهش ریسک
فعالیت های مربوط به بیمه های غیرزندگی ،درآمدهای قابل توجهی برای جبران آنها نخواهد داشت.
در واقع این نتیجه ،تأیید دیگری از رویکرد جوامع توسعه یافته اقتصادی را نشان می دهد ،مبنی بر
اینکه رشد اقتصادی در این کشورها زیاد و پایدار است و آمارهای اقتصادی ،مقادیر کم از حق بیمه های
صادره بیمه غیرزندگی در این کشورها را نشان می دهند.
پس از برآورد مدل ،به منظور تأیید صحت اثرات پیش بینی شده مدل  LSTR2پژوهش با اثرات
واقعی متغیرها ،آزمون های تشخیص ناسازگاری را انجام می دهیم که در جدول ( )1نتایج این
آزمون ها آورده شده است.
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جدول  .1نتايج آزمون هاي تشخيص ناسازگاري ها در مدل STR
p-value

df2

df1

0.9600
0.9218

28
26

1
2

0.0026
0.0817

0.5882

24

3

0.6542

3

0.8493

22

4

0.3381

4

0.9493
0.7266

20
18

5
6

0.2208
0.6002

5
6

0.6361
0.0571

16
14

7
8

0.7486
2.5909

7
8

F2

F3

F4

F

متغیر انتقال

0.27985

0.84298

0.23652

0.44475

)LLINS(t

آزمون عدم وجود رابطه غیرخطی باقی مانده

آزمون ثبات پارامترها
p-value

df2

df1

F-value

تابع انتقال

0.0008
0.0001
0.0005

27.0000
25.0000
23.0000

2.0000
4.0000
6.0000

9.4296
8.7363
6.2783

H1

آزمون Jarque-Bera

H2
H3

آزمون ARCH-LM

)p-Value(Chi^2

)p-Value(F

)p-Value(Chi^2

0.8993

0.5419

0.6652

وقفه
8
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ستون  p  valueآزمون اول جدول فوق ،یعنی آزمون نبود خودهمبستگی باقیمانده ها ،در
تمامی وقفه های مدل اثری از همبستگی را نشان نمی دهد .بدین ترتیب ،فرضیه صفر این آزمون
مبنی بر نبود خودهمبستگی باقیمانده ها در سطح احتمال برازنده ای رد نمی شود .بر اساس نتایج
آزمون دوم یعنی آزمون عدم وجود رابطه غیرخطی باقی مانده در جدول p  value ،آماره کلی
 Fو آماره  F3مربوط به انتخاب مدل ،به ترتیب  3/00و  3/00است و با توجه به اینکه فرضیه صفر
این آزمون مبنی بر نبود رابطه غیرخطی باقی مانده است ،این فرضیه نیز در سطح احتمال برازنده ای
رد نمی شود.
در ادامه جدول ،با توجه به برآورد مقدار  p  valueآماره  Fآزمون ثبات پارامترها در
رژیم های مختلف (  1درصد) ،فرضیه صفر این آزمون مبنی بر برابر بودن ضرایب متغیرها در بخش
خطی و غیرخطی مدل ،رد می شود .به عبارت دیگر ،نتایج این آزمون تأییدی بر غیرخطی بودن رابطه

Downloaded from ecor.modares.ac.ir at 2:47 IRST on Thursday January 24th 2019

آزمون عدم وجود خطای خود همبستگی
F-value

وقفه
1
2
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بین متغیرها است .در انتهای جدول  p  valueآماره های  Fو   2مربوط به آزمون ARCH-

 p  valueآماره   2مربوط به آزمون  Jarque-Beraکه آزمونی برای نشان دادن نرمان بودن
باقیمانده ها می باشد ،برابر  33درصد است .بنابراین ،فرضیه صفر این آزمون مبنی بر نرمان بودن
باقیمانده ها ،در سطح احتمال برازنده ای رد نمی شود.
 .5-9بحث و تحليل گرافيکی يافته هاي پژوهش
تحلیل گرافیکی برآورد مدل ،در شکل ( ) 1نشان داده شده است .در قسمت (الف) این شکل ،لحظه
تغییر رژیم ها در طی زمان از تابع  LSTR2بر حسب متغیر انتقال ضریب نفوذ بیمه زندگی آورده
شده است ،و در قسمت (ب) ،روند پیش بینی شده این متغیر توسط مدل و روند واقعی آن ارائه شده
است .در شکل (:1ب) به وضوح مطابقت نمودار برآورد شده و نمودار داده های واقعی متغیر انتقال
مدل یعنی ضریب نفوذ بیمه زندگی مشخص است .بدین ترتیب ،این نمودار تأییدی بر مطابقت نتایج
حاصله از واقعیت موجود را بیان می کند.
شکل  .9تحليل گرافيکی متغير انتقال مدل (ضريب نفوذ بيمه زندگی)
ب :روند پیش بینی شده و واقعی متغیر انتقال الف:تابع انتقال ( )Gبر حسب روند زمانی متغیر انتقال

مأخذ :یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار JMulTi

در نهایت ،نتایج آزمون های ریشه واحد برای باقیمانده ها در جدول ( )0آورده شده است .نتایج
این آزمون ها ،رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل و کاذب نبودن رگرسیون برآورد شده را تأیید
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 LMبرای  0وقفه ،به ترتیب برابر با  3/66و  3/30برآورد شده است .فرضیه صفر این آزمون ،حاکی
از همسان بودن واریانس باقیمانده ها است که بر اساس نتایج ،این فرضیه قابل رد نیست .بدین ترتیب
نتایج این آزمون ،برازش خوبی از نبود اثرات  ARCHدر بین باقیمانده ها را تأیید می کند .مقدار
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جدول  .8نتايج آزمون هاي ريشه واحد باقی مانده ها
آزمون فلیپس-پرون()PP

آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته()ADF

Prob

آماره t

Prob

آماره t

متغیر

0.0002

-5.680200

0.0000

-5.702161

STRRESIDS
Constant

**-2.936942

*-3.605593

**-2.936942

*-3.605593

مأخذ :یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار  EViews 9و JMulTi؛ * و ** به ترتیب ،سطوح معنی داری 1
درصد و  3درصد را نشان می دهند.

 .6نتيجه گيري و پيشنهادات
در این مطالعه ،تأثیر غیرخطی بیمه های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از
مدل رگرسیون انتقال مالیم ،برای داده های سری زمانی  1131-1131آزمون شده است .نتایج آزمون
غیرخطی مدل ،ضمن تأیید تأثیر غیرخطی بودن رابطه بین ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی
با رشد اقتصادی ،عدم تأثیر غیرخطی متغیرهای جمعیت فعال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر رشد
اقتصادی را نشان می دهد (تأیید اثر خطی).
نتایج برآورد مدل  ،STRتابع انتقال الجستیک با دو بار تغییر رژیم ( )LSTR2را ،برای متغیرهای
ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی نشان می دهد و ضریب نفوذ بیمه زندگی را به عنوان متغیر
انتقال مناسب تر انتخاب می کند .با لحاظ ضریب نفوذ بیمه زندگی به عنوان متغیر انتقال ،یافته های
بخش خطی مدل برای متغیرهای ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی ،تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و
جمعیت فعال به ترتیب با سطح معنی داری  13درصد و ضریب  ،3130سطح معنی داری  1درصد و
ضریب  3120و سطح معنی داری  1درصد و ضریب  ،1132اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی
ایران داشته اند ،که اثرگذاری جمعیت فعال از بقیه متغیرها بیشتر بوده است .اما اثرگذاری خطی
ضریب نفوذ بیمه زندگی با سطح معنی داری  1درصد ،منفی بوده است ،که مقدار عددی آن -3111
می باشد.
در بخش غیرخطی مدل ،اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی با سطح معنی داری
 1درصد ،به ترتیب  -3113و  3132بوده است .در نتیجه در کل دوره مورد بررسی ،بیمه زندگی بر
رشد اقتصادی اثر منفی داشته و بیمه غیرزندگی ،تأثیری مثبت داشته است.
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می کند .به طور خالصه ،مطابق آزمون های ارزیابی مدل ،مدل غیرخطی تخمین زده شده از نظر
کیفی ،قابل قبول ارزیابی می شود.
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نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات کوزوسکی ( )Kjosevski, 2011برای مقدونیه به عنوان
کشوری در حال توسعه ،مبنی بر تأثیر مثبت و معنی دار ضریب نفوذ بیمه های غیرزندگی و کل
بر رشد اقتصادی و اثر منفی و معنی دار ضریب نفوذ بیمه زندگی بر رشد اقتصادی این کشور،
صفرزاده و جعفری ( ،)1132مبنی بر پایین بودن نقش بیمه زندگی در کل صنعت بیمه کشورهای با
درآمد پایین ،شهبازی و همکاران ( )1132مبنی بر تأثیر معنی دار حق بیمه سرانه واقعی بیمه
غیرزندگی بر رشد اقتصـادی ایران ،همسو می باشد.
یافته های دیگر این پژوهش ،با توجه به انتخاب تابع انتقال  ،LSTR2برای هر دو متغیر ضریب
نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی ،نشان می دهد که در رویکرد صنعت بیمه کشور ایران ،دو بار
تغییر رژیم اتفاق افتاده است .در سال های ابتدایی و انتهایی مدل ،وضعیت مشابهی دیده می شود،
که در این سال ها بیمه های زندگی با کاهش تقریبا  1برابری ضریب منفی خود ،بهبود و بیمه های
غیرزندگی با کاهش بیشتر از  6برابری ضریب مثبت خود ،اُفت داشته است .در واقع ،از سال 1100
که صنعت بیمه دومین تغییر رژیم کلی خود را شاهد است ،وضعیت صنعت بیمه ایران و
برنامه ریزی های آن به سوی میانگین عملکرد جهانی این صنعت ،یعنی استفاده بیشتر از بیمه زندگی
در حال تغییر است.
بنابراین ،پیشنهاد می شود حرکت آغاز شده برای بهبود بیمه های زندگی ادامه یابد ،اما به دلیل
اینکه ایران کشوری در حال توسعه می باشد و هنوز هم نااطمینانی و ریسک باال در سرمایه گذاری ها
وجود دارد ،لذا جهت تشویق سرمایه گذاران ،نباید از بیمه های غیرزندگی غافل بود .از طرف دیگر،
بیمه های زندگی هنوز اثرگذاری مثبتی بر رشد اقتصادی کشور ندارند ،بنابراین کاهش در بیمه های
غیرزندگی ،اگر چه مطابق با عملکرد اقتصادهای توسعه یافته باشد ،فعال در ایران صالح نیست.
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