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بر حقبیمة سرانة زندگی داشته است .سایر نتایج مطالعه حاكی از آن است كه متغیرهای نرخ
پسانداز و شاخص توسعة مالی در رژیمهای كناری و میانی موجب بهبود در حقبیمة سرانة
زندگی شدهاند.
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 .1مقدمه
یکی از دغدغههای اصلی كشورهای درحالتوسعه ،رشد و توسعة مستمر اقتصادی
است و رسیدن به این هدف ،بدون داشتن یک نظام مالی قدرتمند و هدفمند میسر
نخواهد بود .در این میان صنعت بیمه بهواسطة ویژگیهای منحصربهفردی كه در درون
ساختار خود دارد ،یکی از اركان تأثیرگذار در نظام مالی هر كشور به حساب میآید.
ویژگیهایی از قبیل كاهش ریسک سرمایهگذاری و بازپرداخت سرمایة ازدسترفته در
صورت وقوع مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی باعث شده است تا در بخشهای تولیدی و
خدماتی ،سرمایهگذاران ریسکگریز تمایل ورود به عرصة بازار را داشته باشند .صنعت
بیمه در كنار انجام وظیفة ذاتی خود ،دامنة فعالیت خود را روزبهروز بیشتر كرده و با
ارائة نوآوریهای مختلف ،توانسته است خدمات خود را نهتنها به سرمایهگذاران ،بلکه
به عموم جامعه عرضه كند .بیمهنامههایی همچون بیمة زندگی ،بیمة آتیه و  ...از جملة
طرحهایی هستند كه پساندازهای كوچک یک جامعه را به سرمایههای كالن تبدیل
میكنند ،بهطوری كه اگر این منابع با تخصیص بهینه در بخشهای مختلف همراه باشند،
میتوان انتظار رشد اقتصادی كشور را متصور شد.
بیمه بهعنوان یکی از عوامل پیشرفت به شمار میرود و در بسیاری از كشورهای
دنیا در زندگی افراد تأثیرگذار است .مردم از بیمة زندگی بهعنوان ابزاری برای
سرمایهگذاری ،غلبه بر مشکالت ناشی از مرگ سرپرست خانواده ،پیری و كهولت
سود میبرند .لذا سهم قابل توجهی از درآمد خود را به آن اختصاص میدهند.
گسترش بیمة زندگی از شکاف طبقاتی و فقر جلوگیری میكند؛ زیرا ،مانع سقوط مالی
یک خانواده میشود .همچنین ،گسترش این نوع بیمههای اختیاری از وظایف دولت
دربارۀ بخش بیمههای اجباری و تأمین اجتماعی میكاهد و قسمتی از هزینههای
مربوط به مستمری ،ازكارافتادگی و غیره را تأمین میكند؛ بنابراین به دولت این امکان
را میدهد تا منابع مالی و انسانی خود را برای گسترش بخشهای دیگر به كار گیرد
(عزیززاده نیاری.)7311 ،
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با وجود پیشرفت همهجانبة این بیمه در كشورهای توسعهیافته و حتی بسیاری از
/

كشورهای درحالتوسعه ،محصوالت بیمة زندگی كه نیاز مبرم زندگی امروز است ،در
سبد مصرفی خانواههای ایرانی جایگاه مطمئنی به دست نیاورده است .مطالعة آمار و
ارقام كشور و مقایسة شاخصهایی چون میزان تولید حقبیمه ،حقبیمة سرانه و سهم آن
از تولید ناخالص ملی با كشورهای همتراز ایران نشان میدهد كه متأسفانه با وجود
گذشت نزدیک به هشتاد سال از زندگی بیمه در ایران ،بیمة زندگی كشور بسیار
مهجور بوده و تقاضای آن بسیار پایینتر از دیگر انواع بیمه است (فتحیزاده.)7313 ،
از سویی ،رابطة بین رشد صنعت بیمه و رشد اقتصادی یکطرفه نیست .بهگونهای
كه میزان توانمندی و نفوذ صنعت بیمه نیز به شرایط اقتصادی كشور وابسته است؛ تا
جایی كه میتوان گفت درآمد سرانه (به نمایندگی از رشد اقتصادی) همواره یکی از
دالیل مهم توانمندی صنعت بیمه به شمار رفته است .پس به نظر میرسد با یک
حركت روبهجلو در صنعت بیمه ،چرخة رشد اقتصادی رشد بیمهای به صورت
متناوب بهحركت درآمده و نتایج مطلوبتری عاید كشور میشود.
بر اساس نظریات اقتصادی ،توسعة صنعت بیمه و رشد اقتصادی بسته به شرایط
حاكم بر كشور یا كشورهای مورد مطالعه میتواند تعامالت گوناگونی با یکدیگر داشته
باشد .در مطالعات صورتگرفته در داخل كشور عمدتاً یک نمودار خطی ساده برای
تبیین رابطة بین رشد اقتصادی و میزان ضریب نفوذ بیمه 7در نظر گرفتهاند .بهطوری كه
در این مطالعات ،كشش درآمدی تقاضای بیمه ثابت و بزرگتر از یک در نظر گرفته
شده است .مفهوم این جمله آن است كه با افزایش درآمد سرانة كشور ،میزان تقاضا و
ضریب نفوذ بیمه بدون هیچ محدودیتی افزایش خواهد یافت؛ اما شواهد تجربی
كشورها حاكی از آن است كه این افزایش تقاضا دارای محدودیت است و پس از
رسیدن درآمد سرانه به محدودهای مشخص ،از میزان تقاضا كاسته شده و كشش

 .7نسبت كل حقبیمهها به تولید ناخالص داخلی
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درآمدی تقاضا به طور محسوس كاهش مییابد .برای سیاستگذاریهای دقیق و كارا،
سیاستگذاران اقتصادی باید با نحوۀ تعامل صنعت بیمه و رشد اقتصادی به صورت
دقیق آشنا باشند .به این معنا كه پیچیدگیهای این تعامل را نمیتوان به صورت مطلوبی
با روشهای خطی اقتصادسنجی ارزیابی كرد .تحقیق حاضر در پی آن است تا با تحلیل
رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال مالیم ،7به تبیین اثرگذاری تولید ناخالص داخلی
واقعی بر حقبیمة سرانة زندگی طی سالهای  7331-7331در ایران بپردازد.

 .2نوشتگان تحقیق
 .1-2عوامل مؤثر بر بیمۀ زندگی
براون و كیم )7333( 2و لی 3و همکاران ( )2111بر این باور هستند كه تحقیق دربارۀ
تقاضا برای بیمة زندگی باید شامل بسیاری از متغیرهای اجتماعی و اقتصادی باشد .از
جملة این متغیرها ،توسعة اقتصادی (مانند درآمد) ،نسبت وابستگی به سن ،توسعة
مالی ،تورم و نرخ بهرۀ واقعی است .برای مثال ،رشد اقتصادی اثر مثبتی بر رشد بیمة
زندگی دارد .شواهد حاكی از آن است كه اثر رشد اقتصادی بر توسعة بیمة زندگی در
آسیا بزرگتر از كشورهای سازمان همکاری و توسعة اقتصادی است ( Ward and

 .)Zurbruegg, 2002از سویی ،بر اساس مطالعات صورتگرفته توسعة مالی مشوقی
برای توسعة بازار بیمة زندگی است (.)Outreville, 1992; Brown and Kim, 1993
از دیگر عوامل اثرگذار بر بیمة زندگی ،نرخ پسانداز است .در این راستا اوترویل
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( )7332و وارد و زوربروگ )2112( 5پیشنهاد میكنند كه نرخهای پسانداز در آسیا به
طور قابل توجهی باالتر از كشورهای توسعهیافته است و مطالعات تجربی بک و وب
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1. Smooth Transition Regression
2. Brown and Kim
3. Li
4. Outreville
5. Ward and Zurbruegg
6. Beck and Webb
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( )2113نشانگر آن است كه نرخهای پسانداز اثرات مثبتی بر مصرف بیمة زندگی
دارند.

/

شركتهای بیمه محصوالت زیادی را ارائه میدهند .این محصوالت به دو گروه
بیمههای زندگی و غیرزندگی تقسیم میشوند .بیمة زندگی در شکل عام خود به معنی
تضمین پرداخت یک مبلغ معین به یک ذینفع به دلیل مرگ بیمهشده یا پرداخت به
بیمهشدگانی است كه بیشتر از یک سن معین به زندگی ادامه میدهند .در مقابل ،بیمة
غیرزندگی شامل سایر انواع بیمهها میشود؛ مانند بیمة اموال و مسئولیت ،بیمة وسایل
نقلیة موتوری ،بیمة دریایی و ( ...میرزایی و همکاران.)7333 ،
 .2-2نظریههای بیمه-رشد
ارائة مبانی نظری اهمیت واسطههای مالی در فرایند رشد تقریباً به یکونیم قرن پیش
بازمیگردد .باگات )7113( 7استدالل كرد كه سیستم مالی یک نقش كلیدی در آغاز
صنعتیشدن در انگلستان ایفا كرده است.
كاركردهای مهم اقتصادی یک بازار مالی كه بیانگر كارآمدی و درجة توسعهیافتگی
آن است ،در موارد زیر قابل بررسی است:
الف) تجهیز بیشتر پسانداز؛ ب) تخصیص بهینة سرمایه؛ ج) انتقال وجوه مازاد
خانوارهای عالقهمند به سرمایهگذاری به افراد یا مؤسسات نیازمند به وجوه؛ د) افزایش
نقدینگی و كاهش ریسک مربوط به آن؛ و) ایجاد شرایط برای مدیریت ریسک؛ ی)
كمک به فرایند كشف قیمتها.
شومپیتر )7372( 2نقش واسطههای مالی در توسعة اقتصادی را مطرح كرد .پاتریک
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( ،) 7333موضوع علیت توسعة مالی و رشد اقتصادی را شناسایی و سپس گلداسمیت

1

آن را توسعه داد.
1. Bagehot
2. Schumpeter
3. Patrick
4. Goldsmith
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از دیدگاه نظری چهار دیدگاه در خصوص توسعة بیمه بهعنوان یک مؤسسة مالی و
رشد اقتصادی وجود دارد كه مورد توجه قرار میگیرد:
الف) نظریههایی كه تأییدكنندۀ حمایت بیمه از رشد اقتصادی است (نظریة رهبری
عرضه)؛ یعنی جهت علیت از بیمه به رشد اقتصادی است؛
ب) نظریههایی كه تأییدكنندۀ حمایت رشد اقتصادی از توسعة بیمه به رشد
اقتصادی هستند (نظریة دنبالهروی تقاضا)؛ یعنی جهت علیت از رشد اقتصادی به
توسعة بیمه است؛
ج) نظریه لوكاس كه بر این اساس مبتنی است كه توسعة بیمه در رشد اقتصادی
مهم نیست؛
د) علیت دوطرفه بین توسعة بیمه و رشد اقتصادی وجود دارد.
به لحاظ تجربی برای رابطة بین رشد اقتصادی و توسعة صنعت بیمه بهعنوان
بخشی از بازار مالی چهار حالت ممکن وجود دارد:
الف) توسعة صنعت بیمه علت رشد اقتصادی است؛
ب) رشد اقتصادی علت توسعة صنعت بیمه است؛
ج) رشد و توسعة بیمه به طور همزمان بر یکدیگر اثر میگذارند؛
د) رشد اقتصادی و توسعة بیمه هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
به رغم فقدان نوشتگان نظری آشکار در زمینة بیمه و رشد اقتصادی ،اسکیپر
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( )7331بیان كرد كه از دیدگاه عملکردی ،شركتهای بیمه میتوانند از دو كانال انباشت
سرمایه (فیزیکی و انسانی) و نوآوری فنی بر رشد اقتصادی اثر داشته باشند كه این
عملکرد در هفت زمینه قابل بررسی است:
 )7بیمه باعث ثبات مالی میشود؛  )2بیمه جانشین و تکمیلكنندهای برای
برنامههای تأمین اجتماعی دولت است؛  )3بیمه ،تجارت و معامالت را تسهیل میكند؛
 )1بیمه به تحرک پساندازها كمک میكند؛  )5بیمه مدیریت ریسک را تسهیل میكند؛
1. Skipper
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 )3بیمه به كاهش خسارتها كمک میكند؛  )1بیمه به تخصیص كارآمد سرمایه كمک
میكند.

/

شركتهای بیمهای همچنین میتوانند مبالغ پساندازشده توسط افراد را تجهیز و
هدایت كنند .بیمة زندگی ،پسانداز خانوارها را جمعآوری میكند و به بخش عمومی
و شركتهای سرمایهگذاری منتقل میسازد .شركتهای بیمة زندگی نیز با توجه به
سررسید بلندمدت بدهیهای خود قادرند نقش مهمی در بهبود بازار سهام و اوراق
قرضه ایفا كنند .با توجه به اینکه پسانداز بیشتر ،به رشد اقتصادی سریعتر منجر
میشود ،بنابراین بیمه میتواند از طریق تشویق پسانداز موجب افزایش رشد اقتصادی
شود ( .)Khan and Senhadji, 2000مؤسسات بیمه با ایجاد اطمینان به آینده برای
بیمهپذیران ،زمینة گسترش فعالیتهای اقتصادی را هرچه بیشتر ایجاد میكنند .همچنین
بیمهها از طریق جمعآوری بیمههای فردی ،منابع عظیمی برای سرمایهگذاری فراهم
میكنند.
مؤسسة توسعة بینالمللی آمریکا 7با مطالعه بر روی روند توسعة صنعت بیمه در
كشورهای مختلف ،چهار مرحلة رشد برای این صنعت ارائه داده است .نکتة حائز
اهمیت در خصوص این مراحل آن است كه رشد اقتصادی كشورها در هر مرحله
نسبت به مرحلة قبل رو به بهبود است .در مرحلة نخست ،تالش این صنعت برای
شکلگیری و استحکام بازار خود است و بهدستآوردن این بازار ،نیازمند گردآوری
اطالعات بنیادی از وضعیت سایر صنایع و افراد جامعه است .همچنین در این مرحله،
صنعت بیمه نیازمند حمایت دولت و قوۀ مقننه برای تدوین قوانین اولیة بیمه است .در
مرحلة بعدی ،عموم مردم و سرمایهگذاران با وظایف بیمه در مورد پوشش ریسک
آشنایی كلی پیدا كردهاند و همچنین بیمهگران نیز اطالعات جامعی از ظرفیتها و
محدودیتهای بازار به دست آوردهاند؛ بنابراین در این مرحله با حركتهای روبهجلو در
صنعت بیمه مواجه هستیم.
1. USAID
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در مرحلة سوم افزایش كارایی ،ارائة خدمات متنوع ،آموزشهای تخصصی و
حمایتهای بیشازپیش بیمهگران از یک سو و رشد سریع اقتصادی ،افزایش نرخ
پسانداز و آگاهی بیمهشدگان از ریسک از سوی دیگر باعث میشود تا در این مرحله
رشد چشمگیری را در صنعت بیمه شاهد باشیم .در مرحلة پایانی ،با وجود اینکه رشد
اقتصادی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار گرفته است؛ اما نرخ رشد صنعت بیمه كاهش
مییابد .دالیل متنوّعی از جمله تغییر روشهای مدیریت ریسک و یا انتقال سرمایه به
سایر نهادهای مالی علیالخصوص بازار اوراق بهادار (به خاطر دارابودن قوانین
منحصربهفردی همچون ورشکستگی و  )...برای این مرحله مطرح شده است.
مراحل اول تا چهارم روند توسعة بیمة مذكور بهترتیب از چپ به راست در شکل
 7آمده است (جهانگرد:)7331 ،
1

3

2

7

حقبیمة سرانه

تولید ناخالص داخلی
شکل  .1مراحل چهارگانۀ توسعۀ صنعت بیمه

بر اساس شکل  7نیز میتوان استنباط كرد كه تولید ناخالص داخلی ،اثرات
غیرخطی بر حقبیمة زندگی دارد .به این دلیل نیز در مطالعة حاضر از رویکرد
رگرسیون انتقال مالیم استفاده شده است.

اثر آستانهای تولید ناخالص داخلی واقعی بر توسعة بیمة زندگی ایران 3 / ...

 .9-2پیشینۀ تحقیق

با استفاده از تقریب تیجمز
/

 .1-9-2مطالعات خارجی
آرنا )2111( 7در مطالعهای تأثیر بیمههای زندگی و غیرزندگی بر تولید ناخالص داخلی
را با استفاده از دادههای تركیبی برای دو گروه از كشورهای صنعتی و درحالتوسعه،
مورد تحلیل قرار داده است .بر اساس نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،در كشورهای با
درآمد باال نسبت به كشورهای درحالتوسعه اثر بیمة غیرزندگی و زندگی بر رشد
اقتصادی بیشتر بوده است.
دیاب و جویلی ) 2175( 2به بررسی تأثیر توسعة بیمه بر رشد اقتصادی تونس طی
دورۀ زمانی  2173-7331پرداختهاند .طبق نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،سه متغیر
بیمة زندگی ،بیمة غیرزندگی و كل بیمه دارای اثرات مثبت و قابل توجهی بر رشد
اقتصادی تونس بودهاند.
یانگ ) 2175( 3با استفاده از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال مالیم پانلی به
بررسی ارتباط میان توسعة اقتصادی و بیمة زندگی در  71كشور آسیایی طی سالهای
 2111-7313پرداخته است .نتایج حاصل از مطالعه نشانگر آن است كه چنانچه تولید
ناخالص داخلی بیشتر از حد آستانهای باشد آنگاه اثر مثبت میان رشد تولید ناخالص
داخلی و بیمة زندگی وجود دارد .سایر نتایج حاكی از آن است كه متغیرهای توسعة
مالی ،نرخ بهره و پسانداز اثر مثبتی بر توسعة بازار بیمة زندگی دارند.
پرادهان و همکاران ( )2171در مقالهای به بررسی نحوۀ ارتباط میان رشد اقتصادی
با ب یمه و فعالیتهای بخش بانکی در كشورهای گروه جی  21پرداختهاند .نتایج حاصل
از رویکرد خودرگرسیون برداری و آزمون علیت گرنجر نشان میدهد كه در بلندمدت
تحوالت در صنعت بیمه و بخش بانکی تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد .از

1. Arena
2. Dhiab and Jouili
3. Yang
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طرفی در كوتاهمدت روابط میان سه فاكتور بیمه ،بخش بانکی و رشد اقتصادی نقش
قابل توجهی در پیشرفت كشورهای مورد بررسی داشته است.
 .2-9-2مطالعات داخلی
مهدوی كلیشمی و ماجد ( )7331به تحلیل عوامل اقتصادی ،اجتماعی و روانشناختی
مؤثر بر تقاضای بیمة زندگی در ایران با استفاده از مدل الجیت -پروبیت پرداختند.
نتایج نشان می دهد كه متغیرهای اعتقاد به ارث گذاشتن ،خوشبینی اقتصادی ،اعتقاد به
بهبود اوضاع اقتصاد ملی در آینده و میزان مطالعة افراد اثر مثبتی بر روی تقاضای بیمة
زندگی دارد.
شهبازی و همکاران ( ،)7332رابطة بین توسعة بیمههای زندگی و غیرزندگی و
رشد اقتصادی در ایران را با استفاده از رهیافت آزمون كرانهها در طول دورۀ زمانی
 7311-7351مورد مطالعه قرار دادند .نتایج به دست آمده حاكی از آن است كه بیمة
زندگی در كوتاهمدت و بلندمدت تأثیر معنیداری بر رشد اقتصادی ندارد ولی بیمة
غیرزندگی در كوتاهمدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی تأثیر معنیداری دارد .همچنین
در بلندمدت یک رابطة علی یکطرفه از توسعة بیمة غیرزندگی به رشد اقتصادی
وجود دارد .ولی رشد اقتصادی علت گرنجری توسعة بیمههای زندگی و غیرزندگی
نیست.
جهانی و دهقانی ( ،)7331تأثیر گسترش صنعت بیمه بر رشد اقتصادی را در
كشورهای منطقة منا طی بازۀ زمانی  2171-7331مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج این
پژوهش كه بر اساس روشهای اقتصادسنجی مبتنی بر شیوۀ تحلیل استنباطی و
بهكارگیری دادههای تابلویی به دست آمده است ،نشان میدهد كه افزایش یک
درصدی در ضریب متغیر حقبیمة سرانه باعث افزایش  1/23درصدی در رشد
اقتصادی میشود .بهعبارتی ،اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی در كشورهای مورد
مطالعه قابل توجه بوده و اهمیت گسترش بیمه در این كشورها تبیین میشود.
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موحدمنش ( ) 7335با توجه به اهمیت بیمه در فعالیتهای اقتصادی كشور ،به
/

بررسی اثر توسعة صنعت بیمه بر تولید ناخالص داخلی ایران پرداخته است .برای
تحلیل این موضوع اثر ضریب نفوذ بیمه و درجة بازبودن تجاری بر تولید ناخالص
داخلی ایران طی دورۀ زمانی  7332-7351مورد بررسی قرار گرفته است .یافتههای
این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیمیافته در چارچوب
دادههای سری زمانی پویا ،نشاندهندۀ اثر مثبت ضریب نفوذ بیمه بر تولید ناخالص
داخلی ایران است.
با توجه به پیشینة تحقیق ،اكثر مطالعات داخلی به بررسی اثر بیمه بر رشد اقتصادی به
صورت خطی پرداختهاند .پژوهش حاضر با توجه به مبانی نظری موجود ،برای نخستینبار
به بررسی غیرخطی و آستانهای اثر تولید ناخالص داخلی واقعی بر حقبیمة سرانة زندگی
میپردازد.

 .9روششناسی
الگوی اقتصادسنجی مورد استفاده در این تحقیق برگرفته از مدل مورد استفاده توسط
یانگ و همکاران ( )2175به صورت
Lit   zt   zt  G  st ,  , c   ut ,

است كه در آن  ،Liمتغیر وابسته مدل تحقیق و بیانگر لگاریتم حقبیمة سرانة زندگی
است؛  ،    0 , 1 ,, p بردار ضرایب قسمت خطی؛ ،    0 ,1 ,, p 
بردار ضرایب قسمت غیرخطی؛  ،متغیر انتقال؛  ،سرعت انتقال از یک رژیم به رژیم
دیگر ، ،سطح آستانه؛  ،تابع انتقال لوژستیک؛

 ،جملة خطا و

 ،برداری از

متغیرهای كنترل به شرح زیر است:
 :rgdpتولید ناخالص داخلی واقعی است كه برای محاسبة آن از نسبت تولید ناخالص
داخلی به قیمت پایة  7313به شاخص قیمت مصرفكننده استفاده شده است.
 :saveنشانگر لگاریتم پسانداز به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی است.
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 :M2/gdpلگاریتم حجم نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی است كه بهعنوان
شاخصی از توسعة مالی در نظر گرفته شده است .برای محاسبه و اندازهگیری توسعة
مالی ،همانگونه كه اوترویل ( )7332پیشنهاد كرده است ،میتوان از دو متغیر استفاده
كرد :یکی از آنها ،نسبت شبه پول به نقدینگی است كه شاخصی برای گستردگی مالی
است و دومین تقریب ،استفاده از تعریف گستردۀ پولی یعنی نقدینگی است كه در
مورد كشورهای درحالتوسعه معیار مناسبی است .در تحقیق حاضر از تقریب دوم
بهعنوان شاخص توسعة مالی با فرض اینکه توسعة بازار مالی باعث توسعة بازار بیمة
زندگی میشود ،استفاده شده است.
دادههای مورد مطالعه از سایت بانک مركزی و بیمه مركزی استخراج شدهاند .برای
برآورد مدل از نرمافزارهای  Eviews9و  JMULTIاستفاده شده است.
مدل رگرسیونی انتقال مالیم )STR( 7یکی از رویکردهای غیرخطی است كه در
نوشتگان سری زمانی مورد استفاده قرار میگیرد .مدل  STRنوع خاصی از مدل
رگرسیونی تغییر وضعیت است كه توسط باكون و واتس )7317( 2به كار گرفته شد.
یک مدل  STRاستاندارد با تابع انتقال لوژستیک 3در حالت كلی به صورت
EGt   zt   zt  G  st ,  , c   ut ,

است ،كه آن



بردار پارامترهای خطی و



بردار پارامترهای غیرخطی است.

نیز

بردار متغیرهای برونزای مدل شامل وقفههایی از متغیر درونزا و متغیر برونزاست.
همانطوركه قبالً هم بیان شد G ،بیانگر تابع انتقال لوژستیک است و نحوۀ انتقال از
رژیمی به رژیم دیگر را نشان میدهد .در نوشتگان موجود ،شکل تابعی معمول كه
برای این تابع در نظر گرفته شده به صورت
1

J



G  s t , γ, c   1  exp   γ(s t  c j   , γ  0
j1




1. Smooth Transition Regression
2. Bacon and Watts
3. Logestic Function
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تعریف میشود.

/

به منظور بررسی ویژگیهای مدل  STRبا تابع انتقال لوژستیک بر اساس وندیک

7

( ،)7333فرض میكنیم متغیر وابسته تنها تابعی از مقادیر وقفهدار خودش باشد .در
مورد یک ،مدل سه رژیمی كه در آن دو بار تغییر رژیم اتفاق میافتد تابع لوژستیک به
فرم
1
c1  c2 ,  0
1  exp  st  c1  st  c2 

G  st ,  , c  

توسط جانسن 2و تراسورتا ( )7333پیشنهاد شده است .در این حالت ،اگر
آنگاه مدل به یک مدل خطی تبدیل میشود ،اگر ∞

داریم

)

( و اگر

الزم است كه  Gحول نقطة

آنگاه

 ،برای
)

و
(  .ذكر این نکته

متقارن است و هرگز برابر صفر نمیشود و مقادیر

مینیمم آن بین صفر و یک است.

 .4برآورد مدل و تحلیل یافتهها
در مطالعة حاضر با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته ،مانایی متغیرها مورد
بررسی قرار گرفته است .با توجه به نتایج جدول  ،7بهجز حقبیمة سرانة زندگی ،بقیة
متغیرهای تحقیق پس از یک مرتبه تفاضلگیری مانا شدهاند.
جدول  .1نتایج آزمون ریشۀ واحد دیکی فولر تعمیمیافته
نام متغیر

آمارۀ آزمون (پی-مقدار)

LI

(-3/317 )1/122

RGDP

(-1/31 )1/111

SAVE

(-5/111 )1/111

M2/GDP

(-1/121 )1/112

()ADF

1. Van Dijk
2. Jansen
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پس از بررسی وضعیت مانایی متغیرها ،گام نخست در برآورد مدل  ،STRتعیین وقفة
بهینه برای متغیرهای مدل است .بر اساس معیار شوارتز ،7وقفة بهینه برای متغیر
حقبیمة سرانة زندگی سه لحاظ شده است .همچنین وقفة بهینه برای متغیرهای تولید
ناخالص داخلی واقعی (چهار) ،نرخ پسانداز (دو) و شاخص توسعة مالی (دو) در نظر
گرفته شده است .مرحلة بعد در برآورد مدل  ،STRتعیین نوع مدل از نظر خطی یا
غیرخطیبودن بر اساس آمارۀ آزمون  Fاست كه در صورت رد فرضیة صفر مبنی بر
خطیبودن مدل و تأیید غیرخطیبودن مدل ،باید متغیر انتقال مناسب و تعداد رژیمهای
مدل غیرخطی بر اساس آمارۀ آزمونهای  F3 ،F2 ،Fو  F4تعیین شد .در جدول  2آزمون
مبنی بر خطیبودن رد شده و فرضیة غیرخطیبودن متغیرها پذیرفته میشود.
بر اساس نتایج جدول  ،2الگوی پیشنهادی مناسب برای متغیر انتقال )،RGDP(t-3

مدل رگرسیونی انتقال مالیم با تابع انتقال لوژستیک سه رژیمی ( )LSTR2است.
جدول  .2انتخاب نوع مدل و متغیر انتقال
پی-مقدار

پی-مقدار

پی-مقدار

پی-مقدار

آماره F2

آماره F3

آماره F4

آماره F

Linear

1/125

1/117

1/121

1/75

)SAVE(t

LSTR2

1/223

1/111

1/312

1/171

)RGDP(t

LSTR2

1/133

1/111

1/227

1/115

)M2/GDP(t

LSTR2

1/131

1/112

1/573

1/111

)SAVE(t-1

LSTR2

1/135

1/172

1/727

1/113

)RGDP(t-1

LSTR2

1/151

1/173

1/272

1/117

)M2/GDP (t-1

Linear

1/113

1/137

1/113

1/137

)SAVE(t-2

LSTR2

1/713

1/113

1/113

1/113

)RGDP(t-2

LSTR2

1/111

1/173

1/311

1/173

)M2/GDP (t-2

LSTR2

1/225

1/113

1/171

1/117

*)RGDP(t-3

LSTR2

1/123

1/171

1/332

1/173

)M2/GDP (t-3

LSTR2

1/231

1/117

1/731

1/112

)RGDP(t-4

مدل پیشنهادی

متغیر انتقال

 .7زمانیكه تعداد مشاهدات نمونه كمتر از  711باشد ،معیار شوارتر معیار مناسبی برای تعیین وقفه میان متغیرها
است.
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در مرحلة بعد با استفاده از الگوی نیوتن-رافسون ،پارامترهای مدل برآورد میشود.
/

مقادیر نهایی برآوردشده برای پارامتر سرعت انتقال ( ) برابر با  71/111و برای مقادیر
آستانهای ( ) و ( ) بهترتیب برابر با  71/131و  72/315است .بنابراین تابع انتقال
به صورت
G  RGDPt 3 ,10.78, c   1  exp 10.78  RGDPt 3  10.83 Gt 1  12.37  ,
1

خواهد بود.

با توجه به نکات اشارهشده در روششناسی تحقیق ،در رژیم اول و سوم
در رژیم دوم

و

است؛ بنابراین برای رژیم دوم داریم:

LI t  19.85 -1.29 LI t -3  0.639 SAVEt  16.117 RGDPt - 3.815 M 2 / GDPt
 0.948 SAVEt -1 - 9.651 RGDPt -1  3.599 M 2 / GDPt -1  0.467 SAVEt -2
- 0.764 RGDPt -2  0.927 M 2 / GDPt -2 -1.761RGDPt -3 - 2.64 RGDPt -4 .

از طرفی برای رژیم اول و سوم (قسمت غیرخطی مدل) خواهیم داشت:
LI t  9.33  2.689 LI t  3  0.018 SAVEt  0.801RGDPt
0.283M 2 / GDPt  0.061SAVEt 1  0.243 RGDPt 1
1.359 M 2 / GDPt 1  0.566 SAVEt  2  1.007 RGDPt  2
1.704 M 2 / GDPt  2  0.867 RGDPt  3  1.157 RGDPt  4 .

با توجه به ضرایب متفاوت متغیرها در رژیمهای مختلف میتوان استنباط كرد كه
اثرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی واقعی ،نرخ پسانداز و شاخص توسعة مالی
بر روی حقبیمة سرانة زندگی به سطح متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی (متغیر
انتقال) متفاوت وابسته است.
در سطوح تولید ناخالص داخلی واقعی پایینتر از  71/13و باالتر از ( 72/31رژیم
غیرخطی) ،وقفة اول و دوم نرخ پسانداز ،وقفة اول تولید ناخالص داخلی واقعی و
وقفة دوم شاخص توسعة مالی اثر مثبتی بر حقبیمة سرانة زندگی داشتهاند .از طرفی،
وقفة سوم حقبیمة سرانة زندگی ،نرخ پسانداز دورۀ جاری ،تولید ناخالص داخلی
واقعی دورۀ جاری و وقفههای دوم تا چهارم آن ،شاخص توسعة مالی دورۀ جاری و
وقفة اول آن اثر منفی برحقبیمة سرانة زندگی دارند .سطوح تولید ناخالص داخلی
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واقعی بین مقادیر آستانهای 71/13و ( 72/31رژیم خطی) ،نرخ پسانداز و تولید
ناخالص داخلی واقعی دورۀ جاری ،وقفة اول و دوم نرخ پسانداز ،وقفة اول و دوم
شاخص توسعة مالی موجب بهبود در حقبیمه سرانه زندگی شدهاند .از سویی وقفة
سوم حقبیمة سرانة زندگی ،شاخص توسعة مالی دورۀ جاری و وقفة اول تا چهارم
تولید ناخالص داخلی واقعی ،اثر منفی بر حقبیمة سرانة زندگی داشتهاند.
مجموع ضرایب و وقفههای تولید ناخالص داخلی واقعی در دو رژیم كناری و
رژیم میانی بهترتیب برابر با  -3/513و  7/317است .این نتیجه نشانگر آن است كه در
سطوح تولید ناخالص داخلی واقعی باال و پایین ،ناخالص داخلی واقعی اثر منفی بر
حق بیمة سرانة زندگی دارد .این در حالی است كه در سطوح میانی متغیر انتقال ،این اثر
مثبت است .میتوان اذعان داشت كه رشد اقتصادی جامعه عامل توسعه و پیشرفت
صنعت بیمه است .اثر رشد اقتصادی بر تقاضا برای بیمه به چگونگی توزیع درآمدها و
سطح متوسط درآمدها بستگی دارد .برخی عوامل امکان خرید و تقاضای بالفعل را
فراهم آورده و برخی دیگر مانع از آن میشوند.
همچنین مجموع ضرایب نرخ پسانداز با مقادیر وقفهدارش در رژیم میانی
( )2/151بیشتر از رژیمهای كناری ( )1/313است .به عبارت دیگر نرخ پسانداز
موجب بهبود در حقبیمة سرانة زندگی شده است.
درنهایت ،تأثیر شاخص توسعة مالی در سه رژیم مختلف مثبت بوده و مجموع
ضرایب این متغیر با مقادیر وقفهدارش در رژیم میانی برابر با  1/153و در رژیمهای
كناری برابر با  1/132است .در تحلیل اثرگذاری شاخص توسعة مالی بر بیمة زندگی
می توان عنوان كرد كه این شاخص به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بیمة زندگی
اثر دارد .اوالً شاخص توسعة مالی به صورت مستقیم موجب توسعة بازار بیمة زندگی
میشود؛ زیرا وجود ابزارها و بازارهای تسهیلكننده بهویژه در بخش پولی و مالی و
همچنین وجود تسهیالت اعتباری كافی ،توسعة سرمایهگذاری را امکانپذیر میسازد.
ثانیاً شاخص توسعة مالی به صورت غیرمستقیم ازطریق افزایش درآمد بر بیمة زندگی
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اثر مثبتی دارد؛ زیرا توسعة مالی مطلوب از كانال نقدینگی باعث افزایش سرمایهگذاری
/

بلندمدت خواهد شد .درنتیجه ،بیمة زندگی نیز كه یک سرمایهگذاری بلندمدت است،
از این قاعده مستثنی نیست.
با توجه به شکل  ،2انتقال مالیم بین رژیمها برای مدل سه رژیمی پذیرفته میشود.

شکل  .2نمودار تابع لوژستیک مربوط به تغییر رژیم

 .1جمعبندی و نتیجهگیری
بیمة زندگی در جهان امروزی ،یکی از ابزارهای مهم اقتصادی بوده و استفادههای
متعددی از آن به عمل میآید .همچنین صندوقهای بیمة زندگی ،یک منبع مهم
سرمایهگذاری در جهان به حساب میآیند .با گذشت سالها از آغاز فعالیت این صنعت
در ایران ،هنوز پیشرفت شایانی در این عرصه اتفاق نیفتاده است .در این راستا مطالعة
حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی انتقال مالیم و با استفاده از دادههای ساالنة -7331
 7331به بررسی اثرگذاری غیرخطی تولید ناخالص داخلی واقعی بر حقبیمه سرانة
زندگی ایران پرداخته است .نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق نشان داد كه وقفة
سوم متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی بهعنوان متغیر انتقال مورد پذیرش قرار گرفته
است .سپس با استفاده از الگوی نیوتن-رافسون ،پارامترهای مدل برآورد شد .نتایج
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تحقیق نشانگر آن است كه تولید ناخالص داخلی واقعی به صورت غیرخطی و در
قالب یک ساختار سه رژیمی بر حقبیمة سرانة زندگی ایران اثر گذاشته است.
همچنین نتایج نشان داد كه اثرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی واقعی ،نرخ
پسانداز و شاخص توسعة مالی به رژیمی كه اقتصاد در آن قرارگرفته است ،وابسته
است .نتایج نشان می دهد به طور كلی در رژیم اول و سوم مجموع وقفههای ضرایب
تولید ناخالص داخلی واقعی اثر منفی بر حقبیمة سرانة زندگی داشتهاند .درحالیكه در
رژیم میانی مجموع وقفههای ضرایب تولید ناخالص داخلی واقعی ،نرخ پسانداز و
شاخص توسعة مالی موجب بهبود در حقبیمة سرانة زندگی شدهاند .با توجه به نتایج
حاصل از تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 .7از آنجایی كه سطح درآمد سرانه و سطح تولید ناخالص داخلی به طور قوی بر
بیمة زندگی اثر میگذارد ،تغییر فرهنگ به نفع اختصاص بخشی از درآمد خانوارها به
خرید بیمة زندگی ضروری به نظر میرسد .این امر بایستی به صورت اصولی و برای
بلندمدت و به صورت پیوسته انجام پذیرد تا آحاد ملت ،افرادی محتاط ،ریسکگریز و
آیندهنگر باشند.
 .2بر اساس نتایج حاصل از برآورد مدل ،نرخ پسانداز اثرات مثبتی بر حقبیمة سرانة
زندگی داشته است .در این راستا نکتهای كه در زمینة نقش صنعت بیمه در تجهیز منابع
پساندازی بهعنوان یک نهاد مالی الزم است مورد توجه ویژه قرار گیرد ،آن است كه در
كشورهای درحالتوسعه با سطح درآمد پایین و بهویژه در شرایط سخت اقتصادی و
تورمی شدید كه قدرت پساندازی و منابع سایر ابزارها و نهادهای مالی بهشدت كاهش
مییابد ،پسانداز حاصل از فعالیتهای بیمهای خود بهتنهایی راهی برای پسانداز و
صرفهجویی مالی مردم و تجار است .بنابراین نقش این نهاد مالی در كشورهای
درحالتوسعه كه به طور عمده از سطح درآمد سرانة پایین برخوردارند و با كمبود منابع
پساندازی برای سرمایهگذاری و رشد تولید مواجه هستند و بحرانهای متعدد اقتصادی و
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تورم باال از خصوصیات ویژه آنهاست ،بیش از كشورهای توسعهیافته باید مورد توجه قرار
گیرد.

/

 .3یکی دیگر از نتایج تحقیق ،اثر مثبت شاخص توسعة مالی در رژیمهای كناری و
میانی بر حق بیمة سرانة زندگی بوده است .از آنجایی كه سطح توسعة مالی بهعنوان
یک عامل تعیینكننده تقاضای بیمة زندگی است و با توجه به عدم محدودیت بانکها و
مؤسسات مالی و اعتباری در سرمایهگذاری و تبلیغات و همچنین اعتماد باالتر افراد به
نظام بانکی در خرید بیمهنامه و گسترش فیزیکی و دسترسی باالی بیمهشدگان به
سیستم مذكور میتوان با كاهش هزینة كارمزد و تبلیغات و توسعة بیمهنامههای زندگی
طراحیشده برای فروش در نظام بانکی ،بیمهنامههای ارزانتری را به مردم عرضه كرد.
درضمن ،بیمهگران بازرگانی میتوانند بهعنوان بیمهگران اتکایی در این زمینه نیز
فعالیت كنند.
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