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عوامل اقتصادی -اجتماعی مؤثر بر توسعۀ بیمۀ عمر ،مطالعۀ مقایسهای
بین ایران و کشورهای توسعهیافته در طول دورۀ :4152-5891
رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته
تاريخ دريافت مقاله6330/40/63 :

سعید اسدی قراگوز

تاريخ پذيرش مقاله6331/41/24 :

علی ارشدی
غالمعلی حاجی

چکیده
بیمة عمر يکی از مهمترين رشتههای بیمهای است كه نقش مؤثری در توسعة مالی و درنتیجهه
رشد اقتصادی دارد .بررسی سیر تاريخی اين رشتة بیمه ،بیانگر اين نکته است كهه بیمهة عمهر
جزو اولین بیمههايی بوده كه در ايران مورد استفاده قهرار گرفتهه ،ولهی رونهد پیشهرفت آن بها
وجود توسعة روزافزون انواع بیمه چنان كند بوده كه تقريبها از قافلهة بیمهة كشهور دور مانهده
است .لذا بنا به اهمیت موضوع ،هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مهؤثر بهر توسهعة صهنعت
بیمة عمر در كشورهای توسعه يافته و ايران بین دورههای  2460 -6390به صورت مقايسهه ای
است .نتايج حاصل از برآورد ضرايب نشان می دهد كه در بین متغیر های مهورد بررسهی بهرای
كشورهای توسعهيافته ،بهترتیب سطح تحصیالت ،نرخ شهرنشینی ،نرخ بههره ،و نهرخ تهورم و
برای كشور ايران نیز بهترتیب امیدبهزندگی ،تولید ناخالص داخلی واقعی ،سهطح تحصهیالت،
نرخ شهرنشینی ،نرخ بهره ،و نرخ تورم بیشترين تأثیر را بر متغیر وابسته (ضهريب نفهو بیمهه)
داشتهاند.
واژگان کلیدی :ضريب نفو بیمة عمر ،گشتاورهای تعمیميافته ،كشورهای توسعهيافته.

 .6دانشجوی دكتری علوم اقتصادی ،گروه اقتصاد ،دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمى واحد
تهران مركز (نويسندۀ مسئول)،

s.asadi9800@gmail.com

 .2استاديار گروه اقتصاد ،عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ پولی و بانکی بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران،
 .3استاديار گروه اقتصاد ،دانشکدۀ مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک،

arshadi63@yahoo.com
g-haji@iau-arak.ac.ir
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 .مقدمه
نظرية رشد نئوكالسیک سنتی از نقطهنظر اقتصادی بیان میكند كه اقتصادهای پیشهرفته
تکنولوژیمحور فقط در وضعیت پايا 6رشد میكنند .اين نتیجه تنها محدودۀ كوچکی از
دغدغه های دولت در تهییج و ايجهاد انگیهزۀ رشهد اقتصهادی را دربهردارد .بررسهیهای
انجامشده نشان میدهد كه چگونه سرمايهگذاری میتواند در رشد يک بخش از اقتصاد
حالت ظاهری مثبتی برای ديگر زمینههای اقتصاد فراهم كند.
بیمه بهعنوان يکی از رئوس اصلی توسعة مهالی نقهش مهؤثری بهر رشهد اقتصهادی
كشورها دارد .بیمة عمر بهعنوان يک محصول استراتژيک بیمههای بها توجهه بهه اينکهه
نقدينگی بااليی برای شركتهای بیمه ايجاد میكند ،نقش مؤثری در توسعة صنعت بیمهه
دارد .اما سؤال اينجاست كه توسعة چه بخشهايی در توسعة خريداران بیمه مؤثر اسهت.
بیمة عمر در جهان كنونی يکی از ابزارهای مهم اقتصادی است .مهمترين نقش اين نوع
بیمه تأمین و تضمین آتیه خانواده است .امروزه مردم كشورهای توسعهيافته بهه واسهطة
استفاده از اين ابزار توانسته انهد تها حهدود زيهادی بهر مشهکالت ناشهی از مهر ومیهر
سرپرست خانواده و مشکالت اقتصادی ناشی از آن و همچنین مسهائل كهولهت افهراد،
فايق آيند .در اين كشورها بیمة عمر سهم قابل تهوجهی از هزينهة خهانوار را بهه خهود
اختصاص میدهد و با استفاده از منابع عظیمی كه حاصل میشود ،خدمات متعددی بهه
افراد جامعه ارائه میكند .حقبیمة تولیدی بیمههای عمهر منبهع اصهلی شهركتهای بیمهه
برای سرمايهگذاری است .شركتهای بیمه با بهره گیری از اين منابع در بازار سرمايه و يا
ساير بازارهای كمريسک ،سرمايهگذاری و حتهی از سهود كسهبشهده نیهز مبلغهی بهه
بیمهگذاران پرداخت میكنند .در برخی كشورهای درحالتوسعه بهه دلیهل حجهم زيهاد
سرمايهها ،بخشهايی از اين صنعت در دست دولتهاست و منافع آن بهه درآمهد عمهومی
اضافه میشود ،در حالی كه اين صهنعت در ايهران بها گذشهت سهالها از آغهاز فعالیهت
نتوانسته است پیشرفت شايانی داشته باشد و به رغم اينکهه گسهتر

بیمههههای عمهر
1. Steady State
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ارتباط نزديکی با رفاه و قدرت اقتصادی كشورها دارد ،ولهی كشهور مها در مقايسهة بها
/

كشورهای درحالتوسعه نیز پويايی و پیشهرفت نهاچیزی داشهته اسهت .از داليهل مههم
ناشناختهبودن اين نوع بیمه را میتوان فقدان عملکرد مناسب در زمینة معرفی به عمهوم
و وجود مشکالت اقتصادی و اجتماعی دانست؛ بنابراين الزم است كه عوامل مهؤثر بهر
توسعه و گستر

بیمة عمر و سرمايهگذاری در ايران در مقايسة با كشورهای پیشهرفته

در شرايط يکسان مورد بررسی قرار گیرد.
در خصوص تقاضای بیمة عمر تحقیقات متعددی صورت گرفته است ولی نظرية
واحد و منحصربهفردی دربارۀ تقاضای بیمة عمر كه مورد اجماع همة محققان باشد
وجود ندارد .در مطالعة حاضر برای نخستین بار است كه به صورت مقايسهای به
عوامل مؤثر بر توسعة صنعت بیمة عمر بین كشورهای توسعهيافته و ايران با رهیافت
گشتاورهای تعمیميافته (دادههای تابلويی 6و سری زمانی) با رعايت كلیة اصول
اقتصادسنجی پرداخته میشود.

 .مبانی نظری پژوهش
اكثر مطالعات نظری جديد در زمینة تقاضای بیمة عمر ،به بررسی ياری 2در سال 6310
باز میگردد كه تقاضای بیمة عمر را در قالب الگوی مطلوبیت انتظهاری مهورد مطالعهه
قرار داد .تقاضای سرپرست خانواده برای بیمة عمر ،بهه تعهداد افهراد خهانواده بسهتگی
دارد .لوئیس 3اين ارتباط را ،با توسعة ساختار نظری بیمة عمر ،و ياری با درنظرگهرفتن
ترجیحات ديگر اعضای خانواده ،مورد بررسهی قهرار داد .در ايهن حالهت ،بیمهة عمهر،
توسط افراد تحت تکفل شخص كه در طول عمر نیز بها درآمهد نهامطمئنی مواجههانهد،
تقاضا میشود .تقاضای آنها برای بیمة عمر ،بر اساس طول عمر سرپرست خهانوار ،بهر
پاية مدل چرخة زندگی استوار است كه در آن به دلیهل نااطمینهانی دربهارۀ طهول عمهر

1. Panel
2. Yaari
3. Lewis
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سرپرست خانوار ،درآمد نیز نامطمئن است .بررسیهای پیشین ،اثر عوامل مختلف را بهر
تقاضای بیمههای عمر بررسی كردهاند .نتايج مطالعات نشان میدههد ،بیمههههای عمهر
برای جبران سرماية انسانی ازدسترفته يا تأمین آينده مهالی بازمانهدگان بعهد از فهوت
سرپرست خانوار مورد تقاضای افراد قرار میگیرند (پژويان و همکاران.)6392 ،
ياری در مفهوم چرخة زندگی و ارتباط آن با طول عمر نامطمئن ،نشان میدهد كهه
يک شخص مطلوبیت انتظاری خهود را بها خريهد بیمهه و دريافهت مسهتمری سهاالنه،
افزايش میدهد .رو

لوئیس ،به اين دلیل متمايز است كه او ،تقاضای بیمة عمهر را از

ديد وارثان مورد بحث قرار میدهد .به عبارت ديگر ،بیمة عمر به منظور حهداكثركردن
مطلوبیت انتظاری وارثان ،تقاضا میشود (مهرآرا و رجبیان.)6390 ،
بر اساس نظرية درآمد دائمی فريدمن ،الگوی مصرف فرد نههتنهها از درآمهد جهاری
بلکه از انتظارات درآمدی او هم تأثیر میگیهرد .همچنهین ،افهراد بهر اسهاس انتظهارات
بلندمدت از جريان درآمد آتی خود ،در مورد مصرف و پسانهداز تصهمیم مهیگیرنهد.
افراد انتظار تغییر درآمد جاری خود را دارند و مصرف آنها نسبت ثابتی از درآمد ثابهت
مورد انتظارشان اسهت .بهر اسهاس نظريهة درآمهد دائمهی ،انتظهار مهیرود كهه بعهد از
بازنشستگی ،درآمد افراد كاهش يابد .بنابراين ،مصرف كننده برای اينکه در طهول زمهان
بازنشسههتگی ،الگههوی مصههرف خههود را ثاب هت نگههه دارد ،نیههاز دارد تهها قب هل از زمههان
بازنشستگی پسانداز الزم را فراهم كند .بنابراين ،مردم برای تأمین مهالی خهود و افهراد
تحت سرپرستیشان در مقابل مشکالت مالی احتمالی ،انگیهزۀ الزم بهرای خريهد بیمهة
عمر را دارند .منافع حاصل از بیمة عمر میتواند منبهع مناسهبی بهرای ینفعهان باشهد.
همچنین ،در هنگام بازنشستگی برای افراد بهعنوان يک منبع مالی كمکهی عمهل كننهد.
درآمد دائمی بر اساس ارز

حال دارايیهای فیزيکی مانند امالک ،سهام و اوراق قرضه

و همچنین عوايد ناشی از سرماية انسانی در شکل درآمد آتی بهعنوان نتیجة حاصهل از
تحصیل و تجربة كاری اندازهگیری میشود .اين اعتقاد وجود دارد كه مصرفكننهده بهر
اساس اين دارايیها میتواند برآوردی از درآمد انتظهاری خهود در طهول زنهدگی داشهته
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باشد .پس میتوان ،پرداختی حاصل از خريد بیمة عمر را جايگزينی برای ارز

حهال

/

دستمزد سرماية انسانی فرد برشمرد .به اين معنا كه در هنگام فوت سرپرسهت خهانوار،
پرداختی يکجای بیمة عمر میتواند بیانگر ارز

سرماية انسانی وی بهرای بازمانهدگان

باشد .بنابراين ،منطقی است فرض كنیم كه مشخصة سرماية انسانی مانند تحصهیالت و
وضعیت اشتغال میتواننهد خريهد بیمهة عمهر را تحهت تهأثیر قهرار دهنهد (باصهری و
همکاران.)6334 ،
حسینزاده ( ،)6334به بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بهر تقاضهای بیمهة
عمر در كشورهای مستقل مشترکالمنهافع در طهول دورۀ  2443 -2446بها اسهتفاده از
رو

دادههای پانلی پرداخته است .نتايج تحقیق وی نشان میدههد كهه سهطح درآمهد

سرانه ،نرخ بهره ،تحصیالت و امیدبهزندگی از جملة مهمترين عوامل مؤثر بر تقاضهای
بیمة عمر در كشورهای مورد مطالعه است .كر اين نکته الزم است كه مطالعهة مهذكور
از لحاظ انتخاب جامعة آماری ،يک نمونة همگن تلقی نمیشود زيرا در سهالهای اخیهر
ايههن اتحاديههه مفهههوم خههود را از دسههت داده و اعضههای آن فقههط در سههطح ديپلماتههها
نشستهايی را برگزار میكنند .درواقع كشورهای عضهو ،سیاسهتهای اقتصهادی مشهتركی
نداشته و به موازات آن ،فقط در زمینة ساير پیمانها از قبیل مجمع اقتصهادی اوراسهیا و
سازمان همکاری شانگهای و اكو (ايران ،تركیه ،و پاكستان) ،فعالیت میكنند .تقريبا اكثر
مطالعات نظری دربارۀ تقاضای بیمة عمر در چارچوب مطالعة ياری قرار دارد كه در آن
تقاضا برای بیمة عمر در فرايند تخصیص طول عمر هر فرد در نظر گرفته میشود.
كجوسوسکی ،)2462( 6به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمهر در  60كشهور
اروپای مركزی و جنوب شرقی با استفاده از رو

اثرات ثابت (مهدل دادهههای پهانلی)

طی دورۀ  6339تا  2464پرداخت .نتايج اين تحقیقهات نشهان داد كهه تولیهد ناخهالص
داخلی سرانه ،تورم ،مخهار سهالمت ،سهطح تحصهیالت و نقهش قهانون ،قهویتهرين
پیشبینی برای استفاده از بیمة عمر است .نرخ بهرۀ واقعهی ،كنتهرل فسهاد و اثربخشهی
1. Kjosevski
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دولت بهنظر نمی رسد كه خیلی اثرگذار بر تقاضای بیمهة عمهر در كشهورهای اروپهای
مركزی و جنوب شرقی باشند.
فیين 6و همکاران ( ،)2466در مطالعة خود به بررسی عوامل تعیینكنندۀ حقبیمة
عمر و غیرعمر در  34كشور درحالتوسعه و توسعهيافته طی دورۀ  2444تا 2449
پرداختند .نتايج نشان داد كه درآمد سرانه ،تعداد جمعیت و ساختار جمعیتی ،توزيع
درآمد ،سیستم بازنشستگی ،مالکیت دولتی شركتهای بیمه ،در دسترسبودن اعتبار
خصوصی ،و مذهب بر بیمة عمر تأثیر دارد و بخش غیرعمر به وسیلة اين متغیرها و
متغیرهای ديگر تحت تأثیر قرار میگیرد .همچنین نتايج نشان میدهد كه تعدادی از
متغیرهای سیاستی نیز بر توسعة بیمة عمر تأثیر دارد.
لی 2و همکاران ( ،)2441به تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در  34كشور
سازمان همکاری و توسعة اقتصادی ) ) OECDطی دورۀ  6333تا  2444پرداختند .نتايج
نشان میدهد كه درآمد ،سطح تحصیالت و درجة رقابت رابطة مثبتی با تقاضای بیمة عمر
دارد .مخار تأمین اجتماعی ،تورم ،نرخ بهرۀ واقعی تقاضا برای بیمة عمر را در كشورهای
 OECDكاهش میدهد.

 .روششناسی پژوهش و تحلیل نتايج
در تحقیق حاضر ،الگوی خطی برای كشورهای توسعه يافته
()6
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كه برگرفته از الگوهای استفادهشده در مطالعات سن )2449( 0است ،بهكار گرفته
میشود .كر اين نکته الزم است كه در استفاده از الگوی فوق برای كشور ايران به
علت همخطی باالی برخی از متغیرها از الگوهای خطی متعدد بهرهگیری شده است.
متغیرهای مدل به شرح زير هستند:
1. Feyen
2. Lee
3. Organisation for Economic Co-operation and Development
4. Subir Sen
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 :LnPentلگاريتم طبیعی ضريب نفو بیمهه در زمهان  tاسهت .بهرای مقايسهة وضهعیت
/

صنعت بیمة كشور با كل اقتصاد از شاخص ضريب نفو بیمهه اسهتفاده مهیشهود .ايهن
شاخص حاصل تقسیم حقبیمة تولیدی به تولید ناخالص داخلی است و بیهانگر نحهوۀ
حركت صنعت بیمه در مقايسة بها مجموعهة اقتصهاد كشهور اسهت :Lnrgdpt .گهاريتم
طبیعی درآمد سرانة واقعی در زمان  :Lndept ،tلگاريتم طبیعی نرخ وابسهتگی (تکفهل)
در زمان  :Inft ،tنهرخ تهورم (شهاخص قیمهت مصهرفكننهده) در زمهان  :urbt ،tنهرخ
شهر نشینی در زمان  :Lnept ،tلگهاريتم طبیعهی امیهد بهه زنهدگی در زمهان :Lnedut ،t

لگاريتم طبیعی مجموع ثبتنام در آموز

عالی در زمهان  :Lnrinst ،tلگهاريتم طبیعهی

نرخ بهرۀ واقعی ،و  :LnBfdtلگاريتم طبیعی توسعة مهالی در بخهش بهانکی در زمهان t

است.
  .جامعۀ آماریجامعة آماری در اين تحقیق ،كشورهای عضو  OECDو كشور ايهران اسهت .دادهههای
مربوط به آن از طريق منابع رسمی بینالمللهی مثهل بانهک جههانی ،OECD ، WDI ،و
بیمة مركزی ايران جمعآوری شده است.
قبل از برآورد مدل اصلی تحقیق ،ابتدا بايهد طبهق اصهول اقتصهادسهنجی (رعايهت
فرضهای كالسیک) عمل كنیم تا مدل مربوطه در شرايط واقعی مورد آزمون قرار گیهرد،
لذا ابتدا بهترتیب به بررسی مانايی ،همانباشتگی ،و همخطهی مهدل مربوطهه پرداختهه و
درنهايت مدل پژوهش حاضر را آزمون میكنیم.
  .مانايی متغیرهادر اين پژوهش برای بررسی عوامل مؤثر بر توسعة صنعت بیمهة عمهر در كشهورههای
درحالتوسعه و ايران ،از الگوی خطی و دادههای تهابلويی اسهتفاده مهیشهود .پهیش از
برآورد الگوی موردنظر با توجه به اينکهه مهدت تحقیهق از لحهاظ آمهاری «بلندمهدت»
است ،ابتدا بايد متغیرها را از نظر مانايی (يا پايايی) مورد آزمون قرار داد .چون نامانايی
1. World Development Indicators
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متغیرها چه در مورد داده های سری زمانی و چه در مورد داده های تابلويی باعث بهروز
مشکل رگرسیون ساختگی 6میشود .وجود ريشة واحد نشان می دهد كه سهری زمهانی
به مسیر بلندمدت همگرا نمیشود و همچنین واريانس آن نیز به زمهان وابسهته اسهت،
بهگونهای كه با میلكردن زمان به سمت بینهايت ،واريانس سری زمانی نیز بهه سهمت
بینهايت میل میكند .بر اساس ويژگیههای دادهههای ايهن پهژوهش ( -6تعهداد مقهاطع
«كشورها» بزرگتر از تعداد سالهای مورد بررسهی اسهت -2 ،تحقیهق در سهطح اقتصهاد
كالن صورت میگیرد -3 ،حجم نمونه بزر

است) ،آزمونهايی كه برای بررسی پايايی

مناسب هستند ،عبارتاند از .6 :آزمون ايم ،پسهران و شهین ،2و  .2آزمهون فیشهر .فرضهیة
صفر مبنی بر وجود ريشة واحد (نامانايی متغیرها) و فرضیة مقابل مبنی بر عهدم وجهود
ريشة واحد (مانايی متغیرها) است .نتايج آزمون ايم ،پسران و شین برای دادههای تهابلويی
در دو حالت بدون تفاضل و با تفاضل (در صورت لزوم) بدون عهرض از مبهدو و رونهد در
سطح ،در جدول  6نشان داده شده است.
جدول  .نتايج آزمون پايايی متغیرها ،آمارۀ آزمون پايايی ايم ،پسران و شین.
رديف

نام متغیرها

پی -مقدار در سطح
بدون روند و عرض از مبدو

نتیجه

پی -مقدار با يکبار تفاضل
بدون روند و عرض از مبدو

نتیجه

6

LnPen

4/4462

مانا

-

2

Lnrgdp

4/3329

نامانا

4

مانا

3

LnBfd

4/2066

نامانا

4

مانا

0

Lndep

4

مانا

-

0

urb

4/3913

نامانا

4

1

Inf

4/444

مانا

-

1

Lnep

4/3333

نامانا

4

مانا

9

Lnedu

4/3119

نامانا

4

مانا

3

Lnrins

4/3411

نامانا

4

مانا

مانا

1. Spurious Regression
2. Im, Pesaran and Shin
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با توجه به پی -مقدارهای بهدست آمده ،فقط متغیرههای ،Lnep ،urb،LnBfd ،Lnrgdp
/

 ،Lneduو  Lnrinsنامانا هستند كه اين متغیرها هم با يکبهار تفاضهلگیهری مطهابق نتهايج
جدول  6مانا میشوند .نتايج آزمون ديکهی فهولر تعمهیميافتهه 6بهرای دادهههای تهابلويی در
دوحالت بدون تفاضل و با تفاضل (در صهورت لهزوم) بهدون عهرض از مبهدو و رونهد در
سطح ،در جدول  2نشان داده شده است؛ با توجه به پی -مقدارهای بههدسهت آمهده ،فقهط
متغیر های  ،Lnep ،urb ،LnBfd ،Lnrgdpو  Lnrinsنامانا هستند كه ايهن متغیهر هها نیهز بها
يکبار تفاضلگیری مطابق نتايج جدول  2مانا میشوند.
جدول  .نتايج آزمون پايايی متغیرها ،آمارۀ آزمون ديکی فولر تعمیميافته.
رديف

نام متغیرها

پی -مقدار در سطح
بدون روند و عرض از مبدو

نتیجه

پی -مقداربا يکبار تفاضل
بدون روند و عرض از مبدو

نتیجه

6

LnPen

4/4460

مانا

-

2

Lnrgdp

4/2100

نامانا

4

مانا

3

LnBfd

4/6310

نامانا

4

مانا

0

Lndep

4

مانا

-

0

urb

4/261

نامانا

4

1

Inf

4

مانا

-

1

Lnep

4/3333

نامانا

4

9

Lnedu

4/4000

مانا

-

3

Lnrins

4/2423

نامانا

4

مانا
مانا
مانا

  .آزمون همانباشتگیتفاضلگیری برای رفهع نامانهايی متغیرهها باعهث ازبهینرفهتن مقهدار اصهلی دادههها و
مخدو شدن نتايج تحقیق میشود ،لذا برای رفهع ايهن نهوع نقه ،،اقهدام بهه آزمهون
همجمعی (همانباشتگی) میكنیم تها مانهايی تركیهب خطهی متغیرهها را بررسهی كنهیم.
مجموعهای از متغیرها را همانباشته میگويند كه تركیب خطی از آنها مانا باشد .درواقهع
بسیاری از سريهای زمانی نامانا هستند اما در طول زمان بها ههم حركهت مهی كننهد كهه
1. Augmented Dicky Fuller
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بیانگر اين است كه آنها در بلند مدت توسط يک رابطه محدود شده اند .بنهابراين رابطهة
هم انباشتگی می تواند بیانگر رابطة بلند مدت يا يک پديدۀ تعادلی بلند مدت بین سريهای
زمانی باشد كه در كوتاهمدت ممکن است اين رابطة تعادلی منحرف شوند ولی مجهددا
به آن برمیگردند .بنابراين اگر يک معادلة رگرسیون مانا باشهد بهدين معنهی اسهت كهه
روند متغیر های توضیحی و وابسته داللت بر وجود يک رابطة تعادلی بلندمهدت دارد و
در چنین شرايطی امکان وجود رگرسیون ساختگی از بین میرود.
برای بررسی همانباشتگی سريهای زمانی پانل در پژوهش حاضر از رو

 KAOو

آزمون ديکی فولر تعمیميافته مطابق جدول  ،3استفاده شده است .نتايج جدول  3نشان
میدهد كه سری موردنظر برای دادههای تابلويی همانباشته است.
جدول  .آزمون همانباشتگی الگوی  6برای داده های تابلويی ،بر اساس آزمون .KAO
نوع آزمون

آمارۀ t

پی -مقدار

نتیجه

ديکی فولر تعمیميافته

-3/309

4

سری مورد نظر هم انباشته است

 .4برآورد مدل به روش دادههای پانلی (گشتاورهای تعمیميافته)نتايج برآورد عوامل مؤثر بر رشد و توسعة صهنعت بیمهة عمهر بهه رو

گشهتاورهای

تعمیم يافته ( )6GMMبرای  33كشور توسعه يافته بین سالهای  6390تا  2460طبق مدل
فوق در جدول  0نشان داده شده است .در برآورد يهک مهدل كهه دادهههای آن از نهوع
تركیبی هست ابتدا بايد نوع الگوی برآورد مشخص شود .به عبارت ديگهر ،ابتهدا بايهد
بررسی شود كه مدل مورد بررسی در كدام طبقه تلفیقی 2يا تابلويی قرار میگیرد .نتیجة
اين آزمون برای مدل رياضی فوق نشانگر رد فرضیه  H0مبنهی بهر «عهرض از مبهدو در
تمام مقاطع برابر هستند (دادههای تلفیقی)» و تأيید فرضیة ( H1عرض از مبهدو در تمهام
مقاطع برابر نیستند «دادههای تابلويی») است.

1. Generalized Method of Moments
2. Pool
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 . -4مزايای بهکارگیری روش گشتاورهای تعمیميافتهبهكاربردن رو

با استفاده از تقريب تیجمز
/

گشتاورهای تعمیميافته مزيتههايی هماننهد لحهاظ كهردن ناهمسهانیهای

فردی و اطالعات بیشتر ،حذف اريبیهای موجود در رگرسهیونهای مقطعهی اسهت كهه
نتیجة آن برآوردهای دقیقتر ،با كارايی باالتر و همخطی كمتر در رو
بود .رو

مذكور خواههد

داده های پانلی پويا هنگامی به كار میرود كه تعداد متغیرهای بر

مقطعهی

( )Nبیشتر از تعداد زمان و سالها ( )Tباشد ،كه در بحث مقاله نیز اين گونه است يعنهی
تعداد كشورها بیشتر از تعداد زمان است .از ساير مزايايی رو

گشتاورهای تعمیميافته

میتوان به كاهش يا رفع همخطی ،حذف متغیرهای ثابت در طی زمان ،و افهزايش بعهد
زمانی متغیرها اشاره كرد (نديری و محمدی.)6334 ،
قبل از انجام آزمون گشتاورهای تعمیميافته برای دادههای تابلويی و برای دادهههای
سری زمانی ،آزمون همخطی بین متغیهرههای مسهتقل از طريهق مهاتريس همبسهتگی و
آزمون وايف ( )6VIFانجام شد و نتايج آزمون نشهانگر مطلهوببهودن همخطهی بهرای
انجام آزمونهای موردنظر طبق مدل اصلی تحقیق برای كشورهای توسعهيافته است.
كر اين نکته الزم است كه آزمون سارگان )6309( 2برای تعیین هر نوع همبسهتگی
بین ابزارها و خطاها بهكار برده میشود .بهرای اينکهه ابزارهها معتبهر باشهند ،بايهد بهین
ابزارها و جمالت خطا همبستگی وجود نداشته باشد .فرضیة صفر برای اين آزمون اين
است كه ابزارها تا آنجا معتبرند كه بها خطاهها در معادلهة تفاضهلی مرتبهة اول همبسهته
نباشند .عدم رد فرضیة صفر میتواند شواهدی را دال بهر مناسهببهودن ابزارهها فهراهم
آورد .بهعالوه فرضیة صفر آزمون سارگان (متغیرهای ابزاری استفادهشده بها پسهماندها
همبسته نیستند) را نمی توان رد كرد و از اين رو ،می توان گفت كهه متغیرههای ابهزاری
استفاده شده در اين مدل مناسب هستند .همچنین نتايج آزمهون خهود همبسهتگی ()AR
نشان میدهد كه خودهمبستگی در وقفة اول در مدل فوق رفع میشود.
1. Variance Inflation Factor
2. Sargan
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جدول  .4نتايج برآورد مدل با بهرهگیری از رو

گشتاورهای تعمیميافته برای كشورهای توسعهيافته ،متغیرهای

ابزاری ،Lnrgdp, LnBfd :متغیر وابسته.LnPen :
متغیرهای مستقل

ضرايب

پی -مقدار

)LnPen (-1

4/0269331

4/444

Lnrgdp

4/6363191

4/311

Lndep

4/0240603

4/310

Urb

-4/4301632

4/466

Inf

-4/4412016

4/442

Lnedu

4/0206100

4/444

Lnep

-4/1061310

4/001

Lnrins

4/4632369

4/401

LnBfd

4/4446320

4/330

مقدار ثابت

-6/64436

4/900

آزمون سارگان

63/63936

6/444

)AR(1

-6/0440

4/6330

بر اساس جدول  0و طبق مدل اصلی تحقیق همهانطهور كهه انتظهار مهیرود تهأثیر
ضريب نفو بیمه با يک وقفه ( ،)LnPent-1در سطح  33درصد مثبت و معنیدار اسهت.
اين نتیجه نشان از پويايی الگوی ( )6در طی زمان است ،بهطوری كه رشد ضريب نفو
بیمة عمر در دورۀ جاری به دورۀ بعد نیز گستر

مهی يابهد .همهانطهور كهه مشهاهده

میشود در كشورهای توسعهيافته رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبهت و معنهیداری
بر روی ضريب نفو بیمه ندارد.
شهرنشینی ( )urbدر مدل اصلی تحقیق برای دادههای تابلويی تأثیر معنهیداری (در
سههطح  30درصههد) و منفههی بههر روی ضههريب نفههو بیم هة عمههر دارد .در كشههورهای
توسعهيافته اكثر مردم روستانشین از امکانات مالی و بیمهای بهرهمند هستند ،لذا توسهعة
شهرنشینی تأثیر چندانی بر روی ضريب نفو بیمة عمر در اين كشورها نخواهد داشهت
و در بسیاری از موارد باعث كاهش ضريب نفو بیمه میشود.
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نرخ تورم در كشورهای توسعهيافته تأثیر منفی و معنیداری (در سهطح  33درصهد)
/

بر روی ضريب نفو بیمه دارد .افزايش تورم باعث كهاهش قهدرت خريهد مهردم و در
نتیجه باعث كاهش تقاضای بیمة عمر میشود.
نرخ سواد و تحصیالت عالی از كانال آگاهسازی و فرهنگسازی ،مردم را از مزايای
بیمة عمر ،انواع ريسکها و تأثیر مثبتی كه بهرای اقتصهاد جامعهه و رفهاه فهرد بهه علهت
گستر

پهسانهداز و سهرمايهگهذاری دارد ،آشهنا مهیكنهد و درنتیجهه تهأثیر مثبهت و

معنیداری (در سطح  33درصد) بر روی ضريب نفو بیمه دارد.
نرخ بهرۀ واقعی تأثیر مثبت و معنی داری (در سهطح  30درصهد) بهر روی ضهريب
نفو بیمه دارد .هرچند اختالفنظرهايی در زمینة تأثیر نرخ بهره بر روی ضهريب نفهو
بیمه وجود دارد ،نتايج تحقیق حاضر نشان میدهد كهه بها افهزايش نهرخ بههرۀ واقعهی،
شركتهای بیمه برای جذب نقدينگی برای صدور بیمهنامه مجبور به افزايش نهرخ بههرۀ
تضمینی اندوختة رياضی بیمهنامههای عمر مهیشهوند ،لهذا افهزايش نهرخ بههره باعهث
افزايش حقبیمة دريافتی شركتهای بیمه شهده اسهت كهه درنهايهت منجهر بهه افهزايش
ضريب نفو بیمه میشود.
نرخ تکفل تأثیر معنیداری بر ضريب نفو بیمه ندارد .در كشورهای توسعهيافته بهه
علت باالبودن سطح درآمد سرانه ،مطلوببودن ضريب جینی و پايینبهودن نهرخ رشهد
جمعیت و از طرفی توسعة بیمة عمر بهنحوی كه كلیة افراد خانواده تحهت پوشهش آن
باشند باعث میشود كه افزايش افراد تحت تکفل تأثیر معنیداری بر تقاضای بیمة عمهر
نداشته باشد .توسعة مالی در بخش بانکی در كشورهای مذكور چنان توسعهيافته شهده
است كه تغییرات محسوسی بر ضريب نفو بیمه ايجاد نمیكند .نتايج برآورد مدل فوق
به رو

گشتاورهای تعمیميافتة سری زمانی برای ايران بهین سهالهای  6390تها 2460

در جدول  0نشان داده شده است.
يکی از مشکالت عمدۀ دادههای سری زمانی همخطی باالسهت كهه توسهط آزمهون
 VIFمشخص شد .در تحقیق حاضر برای ازبینبردن اثرات همخطی باال بین متغیرههای
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سری زمانی از  0مدل خطی جداگانهه (متغیرههايی كهه دارای همبسهتگی بهاال) مطهابق
پیشینة تجربی با رعايت اصول اقتصادسنجی استفاده شده است .پايايی متغیرهای سهری
زمانی نشان میدهد همة متغیرها به غیهر از  ،Lnrgdp ،LnPen ،Lnedu ،LnBfdو lrin

مانا هستند كه اين متغیرها نیز با تفاضهلگیهری مانها مهیشهوند .آزمهون ههمانباشهتگی
ژوهانسون نشان میدهد كه سريهای زمانی يل مانا هسهتند .الگهوی رياضهی تفکیکهی
برای دادههای سری زمانی كشور ايران مطابق الگوی  ،6به شرح يل است:
مدل 6

LnPent  1 Lnrgdpt   2 Inf t  3 Lnrins t   4 Lndept  U t

مدل 2

LnPent  1 Lnrgdpt   2 Inf t  3 Lnrins t   4 Lnedu t  U t

مدل 3

LnPent  1 Lnrgdpt   2 Inf t  3 Lnrins t   4 urbt  U t

مدل 0

LnPent  1 Lnrgdpt   2 Inf t  3 Lnrins t   4 Lnept  U t

مدل 0

LnPent  1 Lnrgdpt   2 Inf t  3 Lnrins t   4 LnBfd t  U t

جدول  .5نتايج برآورد مدل با رو
متغیرهای

مدل 6

مستقل

ضرايب

 GMMسری زمانی برای كشور ايران ،متغیر وابسته.Pen :

مدل 2
پی-
مقدار

ضرايب

مدل 3
پی-
مقدار

ضرايب

مدل 0
پی-
مقدار

ضرايب

مدل 0
پی-
مقدار

ضرايب

پی-
مقدار

Lnrgdp

-4/93

4/23

-4/00

4/44

-6/11

4/46

-3/30

4/46

2/01

4/14

Inf

-4/42

4/20

-4/446

4/90

4/449

4/32

-4/43

4/40

-4/60

4/01

Lnrins

4/61

4/32

-4/41

4/40

-4/61

4/41

4/60

4/46

4/36

4/00

Lndep

0/01

4/00
6/21

Lnedu

4/44
4/02

urb

4/42
00/1

Lnep

4/46
-61/3

LnBfd

دوربین-
واتسون
ضريب
تعیین
آزمون
سارگان

2/43

4/32

6/96

2/6

6/30

2/90

4/13

4/04

4/19

4/00

4/90

4/60

4/62

4/12

2/00

4/661

2/03

4/66

2/23

4/01

4/60

عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر توسعة بیمةعمر ،مطالعة مقايسهای بین 30 /...
با استفاده از تقريب تیجمز

الزم به توضیح است كه مقدار دوربین -واتسون برای بررسی خودهمبستگی اسهتفاده
/

می شود كه نتايج آزمون وجود هر نهوع خودهمبسهتگی را رد مهی كنهد .مقهدار دوربهین-
واتسون نزديک به  2اسهت كهه نشهانگر خودهمبسهتگی ضهعیف اسهت .ضهريبتعیهین،
نشان دهندۀ اين است كه چه مقدار از تغییرات متغیر وابسهته تحهت تهأثیر متغیهر مسهتقل
مربوط بوده و مابقی تغییرات متغیر وابسته مربوط به ساير عوامل است.
در جدول  ،0در مدلهای مدلهای  ،3 ،6و  0ضريب تعیین به دست آمده نزديک بهه 6
و مطلوب است .آزمون سارگان نیز نشهانگر اعتبهار ابهزارههای ايهن آزمهون اسهت .طبهق
مدلهای  ،3 ،2و  ،0اثر تولید ناخالص داخلهی ( )Lnrgdpبهر روی ضهريب نفهو بیمهه
برای كشور ايران ،منفی (در سطح  30درصد) و معنیدار است .در كشهور ايهران سههم
حقبیمة تولیدی از تولید ناخالص داخلی كه اشاره بهه ضهريب نفهو بیمهه دارد انهدک
است و میزان رشد  Lnrgdpبیشتر از حهقبیمهة تولیهدی اسهت لهذا بها افهزايش تولیهد
ناخالص داخلی (مخر كسر) ضريب نفو بیمه كاهش میيابد .طبق مدل  ،0نرخ تورم
مشابه كشورهای توسعهيافته در كشور ايران نیز تأثیر منفی و معنهیداری (در سهطح 30
درصد) بر روی ضريب نفو بیمه دارد .افزايش تورم باعث كاهش قدرت خريهد مهردم
و درنتیجه باعث كاهش تقاضای بیمة عمر میشود.
طبق مدلهای  3 ،2و  ،0نرخ بهره مشابه كشورهای توسعهيافته تأثیر مثبهت و معنهیداری
(در سطح  33درصد) در اكثر مدلهای مورد بررسی بر روی ضريب نفهو بیمهه دارد .طبهق
مدل  ،2نتايج تأثیر تحصهیالت عهالی بهر ضهريب نفهو بیمهه نیهز مشهابه كشهورههای
توسعهيافته است و تأثیر مثبت و معنیداری (در سطح  33درصد) بر روی ضريب نفو
بیمههای زندگی دارد .طبق مدل  ،0امید به زندگی تأثیر مثبهت و معنهیداری در سهطح
 33درصد بر روی ضريب نفو بیمه دارد كه با نتهايج مطالعهات اخیهر از جملهه لهی و
همکاران ( ،)2441سن ،)2449( 6و فیين و همکاران ( )2466سازگار است.

1. Sen
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طبق مدل  ،3نهرخ شهرنشهینی بهرخالف كشهورههای توسهعهيافتهه تهأثیر مثبهت و
معنیداری در سطح  33درصد بر روی ضريب نفو بیمة عمر دارد .به علت عدم ارائهة
خدمات بیمة عمر و سهرمايه گهذاری در منهاطق روسهتايی و محهروم بها افهزايش نهرخ
شهرنشینی ،تقاضا برای بیمة عمر و سرمايهگذاری افزايش يافته اسهت ،درنتیجهه باعهث
افزايش ضريب نفو بیمههای زندگی میشود.
ساير متغیرهای مورد بررسی (نرخ تکفل و توسهعة مهالی در بخهش بهانکی) بهرای
كشور ايران تأثیر معنیداری بر رو ضريب نفو بیمة عمر ندارد.

 .4نتیجهگیری و پیشنهادها
بر اساس نتايج بهدست آمده از آزمون فرضیهها به رو

گشتاورهای تعمیميافته بهرای

كشورهای توسعهيافته و ايران در طول دورۀ  2460-6390مشاهده میشود كه با وجود
پیشرفت همهجانبة اين بیمه در كشورهای توسعهيافته و حتهی بسهیاری از كشهورههای
درحالتوسعه ،بیمة عمر كه نیاز مبرم تأمین آتیة زندگی امروز اسهت ،در سهبد مصهرفی
خانوادههای ايرانی جايگاه مطمئنی بههدسهت نیهاورده اسهت .آمهار موجهود و مقايسهة
شاخصهايی چون میزان ضريب نفو بیمه با كشورهای توسعهيافته نشهان مهیدههد كهه
متأسفانه بیمة عمر در كشور ما با وجود گذشت نزديک به هشتاد سال از آغاز فعهالیتش
بسیار مهجور بوده و تقاضا برای آن بسیار پايینتر از ديگر انهواع بیمهههاسهت .مطهابق
نتايج بهدست آمده ،سهم حقبیمة عمر و سرمايهگذاری از كل تولید ناخالص داخلی در
كشور ايران برخالف كشورهای توسعهيافته بسیار ناچیز است .بنا بهه گهزار

شهركت

بیمة اتکايی سوئیس (سیگما) 6سال  ،2460ايران رتبة  31را از لحاظ ضريب نفو بیمهه
در میان  14كشور نوظهور به خهود اختصهاص داده اسهت .در ايهن گهزار

آفريقهای

جنوبی دارای رتبة سوم ،امارت متحدۀ عربی رتبة چهارم ،قطر رتبة ششم و بحرين رتبة
نهم را كسب كردهاند .مطابق شکل  ،6روند توسعة بیمههای عمر و سهرمايهگهذاری در
كشور ايران در طول زمان روند صعودی داشهته اسهت كهه ايهن فراينهد ناشهی از ورود
1. Sigma, Swiss Reinsurance Company
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شركتهای خصوصی جديدالتأسیس به عرصة رقابت بیمهای از سال  2440به بعهد شهده
/

كه درنهايت باعث رشد فزايندۀ ضريب نفو بیمه بههخصهوص از سهال  2443بهه بعهد
شده است .اما علیرغم پیشرفتهايی كه در بیمهههای عمهر و سهرمايهگهذاری در ايهران
صورت گرفته است ،اين رشد در مقايسة با كشورهای توسعهيافته بسیار پايین است.

شکل .6روند سری زمان ضريب نفو بیمه در كشور ايران از سال  6390تا .2462

شکل  2روند سری زمانی ضريب نفو بیمه در كشورهای توسعهيافته را نشان
میدهد كه تفاوت بسیار چشمگیری با كشور ايران دارد .میانگین ضريب نفو بیمه در
سالهای  2463و  2460برای  33كشور توسعهيافته حدود  0/061است .اين تفاوت در
نتايج تحقیق (جدول  )0نیز مشاهده شده است.

شکل .2روند سری زمان ضريب نفو بیمه در كشورهای توسعهيافته از سال  6390تا .2462
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در اين مطالعه نتايج بهدست آمده نشان میدهد كه ضريب نفو بیمههای زندگی در
كشورهای توسعهيافته رابطة منفی و معنیداری با نرخ تورم و نرخ شهرنشینی و رابطهة
مثبت و معنیدار با سطح تحصیالت و نرخ بهره دارد ،و در كشور ايهران ضهريب نفهو
بیمههای زندگی ارتباط مثبت و معنیداری با امید به زنهدگی ،سهطح تحصهیالت ،نهرخ
بهره ،شهرنشینی و ارتباط منفی و معنیداری با تولید ناخهالص داخلهی واقعهی و نهرخ
تورم دارد .بر مبنای نتايج بهدستآمده و سهاختار بهازار بیمههای كشهور در مقايسهه بها
كشورهای توسعهيافته میتوان راهبردههايی را بهه شهرح يهل بهرای فرهنهگسهازی و
گستر

بیمة عمر انجام داد.

از آنجايی كه ساختار اقتصادی ،فرهنگی و بیمهای كشورهای توسعهيافته ،تفاوتههای
بنیادی با كشورهای درحالتوسعه مثل ايران دارد لذا به دور از انتطار نیسهت كهه نتهايج
در مقايسة بین اين دو گروه كشورها تفاوت چشمگیری داشته باشند .و طبیعی بههنظهر
میرسد كه سهم بیمة عمر از تولید ناخالص داخلی در ايران بسیار پايین باشهد .ههدف
نهايی پژوهش حاضر استفاده از سیاستهای كشورهای توسعهيافته برای توسعة بیمههای
زندگی در كشور ايران است.
يکی از مهمترين دغدغههای فرهنگی و اجتمهاعی در زمینهة توسهعة صهنعت بیمهة
عمر ،اصالح فرهنگ بیمه و ارتقا آن در كشور است .اين امر نه تنها كوشش شهركتهای
بیمه و مسئولین را میطلبد بلکه نیاز به همکاری ديگر بخشهای جامعه نیهز دارد تها در
قالب كوششی همگانی ،نقصها و كمبودهای فرهنگی ،آموزشهی و اجتمهاعی در زمینهة
بیمه برطرف شده و آگاهی مردم نسبت به اين كاالی باارز

افزايش يابد .مطابق نتايج

تحقیق حاضر ،سطح تحصیالت تأثیر معنیداری بر ضريب نفو بیمه دارد .لهذا توصهیه
میشود كه سیستم آموزشی كشهور بههخصهوص در مقطهع متوسهطه نسهبت بهه ارائهة
آموزشهای اولیه در زمینة بیمه اقدامات مؤثر انجام داده و اهمیهت ايهن محصهول را در
كتابهای درسی بگنجاند و از طرفی شركتهای بیمه نیز میتوانند با آموز
كارشناسان فرو

نماينهدگان و

و افزايش اطالعات فنی آنان در راسهتای عرضهة دانهش بیمههای بهه

عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر توسعة بیمةعمر ،مطالعة مقايسهای بین 33 /...
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عموم مردم سهم عمدهای داشته باشند .رسهانهههای گروههی ،مجهالت ،نشهريات و يها
/

آموزشهای مؤثر در ادارات و مؤسسهها به كارمندان و كارگران ،به توسعة ايهن فرهنهگ
میتواند كمک شايان كند.
تورم از علل اقتصادی مؤثر بر كاهش مقبولیت قراردادهای بیمة عمهر اسهت .زيهرا،
قدرت خريد سرماية آن را بهشدت كاهش میدههد .بهرای رويهارويی بها ايهن مشهکل
راهکارهايی متفاوتی انديشیده شده است ،بر اساس نتايج بهدستآمده نرخ تهورم تهأثیر
منفی بر ضريب نفو بیمه دارد كه از دو طريق میتوان اثر آن را خنثی كرد:
 در سطح كالن دولهت بها اتخها سیاسهتهای انقباضهی در شهرايط ركهود تهورمیمیتواند در كنترل تورم تأثیر بسزايی داشته باشد.
 شركتهای بیمه با افزايش همزمان حقبیمه و سرمايه بیمه با متوسط نهرخ تهورم ويا با ارائة راهکارهای حمايتی در شرايط تورم از جملهه اعطهای وام از محهل اندوختهة
بیمة عمر و سرمايهگذاری ،تقسیط حقبیمة پرداختی توسط مشهتريان ،حهذف سهالهايی
كه مشتريان از پرداخت حقبیمه ناتوان بودهاند و نتوانستهاند از پوشهشههای عمهر نیهز
استفاده كنند ،امکان ايجاد كسر از حقوق بهرای بیمهة عمهر و سهرمايهگهذاری كاركنهان
دولتی و بخش خصوصی ،كاهش ديوانساالری اداری ،تسهیل و تسريع امورات مربهوط
به آزمايشات پزشکی و ،...میتوانند سهم عمدهای در جذب پرتفوی بیمهههای عمهر و
سرمايهگذاری در شرايط تورمی داشته باشند.
طبق نتايج تحقیق حاضر نرخ شهرنشینی تأثیر مثبت و چشمگیری بهر توسهعة بیمهة
عمر داشته است كه اين نتیجه نشانگر عدم توسعة بیمههايی زندگی در مناطق روستايی
و محروم ايران است كه پیشنهاد میشود با ارائة خدمات بیمة عمر در مناطق روسهتايی
و محروم و همچنین فرهنگسازی از طريق آموز

در مدارس و سهخنرانی در امهاكن

مذهبی و سیاسی در زمینة اهمیت موضوع بیمههای زندگی ،باعث توسعة اين شهاخه از
بیمه در بخشهای روستايی شوند.
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