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  چکیده

عملکرد صنعت بیمه به عنوان یکی از نهادهاي مالی از طرق مختلفی از جمله ایجاد ثبات مالی 
گذاري ذخایر، بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر انداز، مدیریت ریسک و سرمایهتسهیل پس و اطمینان،

است. از آنجا که دستیابی به رشد باالي اقتصادي همواره مد نظر سیاست گذاران بوده است. در 
این تحقیق رابطه علی بین عملکرد صنعت بیمه و رشد اقتصادي مورد بررسی قرار گرفته است. در 
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بااستفادهازرفتارتولیدکاالورشداقتصادیایران،توجهبهمدلرشددرونزارومربااینراستا

شدهاست.نتایجسازیسالهشبیه40براییکدوره1390شناسیسیستمبامبداسالروشپویایی

سرمایهنشانمی طریقجبرانخساراتو از صنعتبیمه عملکرد توسعه گذاریذخایردهندکه

گردد.همچنینباهایکشورراافزایشدادهومنجربهافزایشرشداقتصادیمیمایهریاضی،سر

تواندزمینهسازبهبودعملکردصنعتای،افزایشرشداقتصادیمیفرضثباتدرصدمخارجبیمه

بیمهدرکشورایرانگردد.
 

رشداقتصادی،عملکردبیمه،پویاییشناسیسیستم.ها:کلیدواژه

 JEL: 0400,G22,C630طبقه بندی

 

 مقدمه

دردوبخشمالیوواقعیبررسینمود،کهعملکردبهینهنظاا توانمیاقتصادیراهایفعالیت
 ,Baehot).(Khatae, 2008)طمکمالوکاارادرایاندوبخاشاساتاقتصادیوابساتهباهارتباا

بازاهاایماالیازطریاق.ودبرایاولینباراثرگذارینهادهایمالیدراقتصادرابررسینما (1873

.کننادمایبخاشواقعایاقتصاادرایمایات،اطمیناانایجادسرمایهکوتاهمدت،بلندمدتوتأمین
وشاوندمایتاأمینماالیمؤسسااتازطریقبانکهاوعمدتاًکوتاهمدتدربازارپولوهایسرمایه

.ایجاداطمینااننیازبارشوندمیوستددربازاربورسواوراقبهاداردادغالباًبلندمدتهایسرمایه
کننادهسارمایهتاأمینعمارهاایبیماهازطریاقتوانادمایعهدهصنعتبیمهاست.البتهصنعتبیمه

شیوهاثرگذاریصنعتبیمهبررشداقتصادی(.3،ص.1392)میرزاییودیگران،بلندمدتنیزباشد

بررسیگردید.(Unctad, 1964)اولینباردرکنفرانس
گذاردازجملهاینکهبایمایتازبنگاههااشداقتصادیاثرمینعتبیمهازطرقمختلفبررص

زنادگیوبااهاایبیماهکندوازطریقرتدراقتصادثباتمالیایجادمیوخانوارهاوجبرانخسا
دهاد.عملکاردبهیناهصانعتبیماه،رفاهاقتصادیراگسترشمایاجتماعیتأمینهایبرنامهتکمیل

منجربهتسهیلوتوسعهتجارتگردد.همچنینازطریقمدیریتریسکوباباهیرکاتتواندمی
رادرباازارمعاملاهراکااهشدادهونقادینگیهاایهزینه،درآوردنپساندازهاوباپرداختوا 

 &Jafari Samimi بخشاد.)هباودمایودرنتیجاهرشاداقتصاادیرابدهادسارمایهافازایشمای
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Kardger, 2007).درزمینااهرابطااهصاانعتبیمااهورشااداقتصااادینظریاااتمتعااددیوجااوددارد
)نظریهرهبریعرضاه(ودانندمیگروهیازنظریهپردازانتوسعهمالیرازمینهسازرشداقتصادی

دانندوبه)نظریاهتعقیا صادیرازمینهسازتوسعهمالیمیکنند.گروهدیگریرشداقترادنبالمی
اضا(معتقدند.تعدادیدیگربهرابطهمتقابلبینرشداقتصاادیوتوساعهماالیمعتقدنادوتعادادتق

 & Jafari Samimi)اقتصاادیوتوساعهماالیقانالنیساتنداندکیازآنهاهیچارتباطیباینرشاد

Kardger, (2006)روشپویااییدراینمقالهرابطهصنعتبیمهورشاداقتصاادیکشاورایارانباا
بطهعلایومعلاولیباینمتهیرهااگردد.ازآنجاکهاینروشبهبررسیرااسیسیستمبررسیمیشن

نهایتاًرشاداقتصااداثرگذاریصنعتبیمهبرافزایشیجمسرمایهوهایکانالپردازد،برخیازمی
لکاردبارعمایاثرتهییاردررشاداقتصاادیازکاناالمخاارجبیماهاند.همچنیندرنظرگرفتهشده
خواهدشد.الز بهذکراساتکاهعوامالبسایاریبارمیازانمخاارجمصارفیصنعتبیمهبررسی

 ,Derakhshideایدرکشاور)وگساترشفرهناببیماهموثرندازجملهعملکردبهینهصنعتبیمه

2008).

درادامهپسازبررسیمبانینظریوروششناسی،روابا علایباینعملکاردصانعتبیماهو
بررسایباریکادیگررشاداقتصاادیواثرگاذاریصانعتبیماههایکانالقتصادی،وبرخیرشدا

خواهندشد.


 مبانی نظری

(پدیادSchumpeter, 1942 )(وMarshall, 1890) باانظریاات اقتصاادی رشاد هااینظریه
 روزیام شکل به نهیبه اقتصادی رشد رابطه در قیتحق هیاول اصول و اقتصادی رشد فیتعر اما.آمد

 ساال در مدرن، کینئوکالس دگاهید از اقتصادی رشد هیشد.نظر ارانه(Ramsey, 1928 ) توس 

 هیسرما انداز،انباشتپس نیب رابطه اینمدل در.گردید مطرح (Solow, 1956 )بانظریات 1956

داریاپا تعادل نقطه کی مدلسولو در.است شده بررسی کل دیتول تابع اساس بر اقتصادی رشد و
 بهرهوری شیافزا با.کرد دایپ دست آن به توانمی هیاول  یگرفتنشرا نظر در بدون و دارد وجود

 ریباامسا را مادل نیا و کرده جادیا انباشت ندیفرا بر یمثبت ریتأث برونزا، یفن شرفتید،پیتول عوامل

 .است گرفته نظر رادر اقتصادها نیب ییکههمگراسازدمی متناس  متوازن رشد
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 نیهمچنا و ازآنهاا یناشا هاایپویاایی رشاد، ایجادکننده روهایین زا درون رشد هاینظریه در
 رشاد توساعهمادلهای باا درونازا رشاد هااینظریاه.انادشده یبررس آنها انباشت بر مؤثریروهاین

 (Lucas, 1988)و ( Romer,1986 ) توسا  درونازا یکیتکنولاو  راتییته آن تبع به و اقتصادی

.شدندایجاد
 و(Grossman & Helpman, 1991) ،(Romer,1990 ) درونازا رشاد مادلهای دو  نسال

(Aghion & Hewitt, 1992)نظار دراقتصاادی رشاد نادیفرا اساس و هیپا را ابداعات و نوآوری 

 و بنگاههاا در توساعه قویاتحق هاایفعالیات جاهینت وابداعات هانوآوری مدلها، نیا در.گیرندمی

 عامالتاریناصالی توساعه، و قیاتحق و اسات ینالمللیب تجارت از یناش ینالمللیب نشدا زیسرر

(Harati,2012)استاقتصادی رشد نرخ نکنندهییتع
(Baehot,1873)(وHicks,1969برایاولاینبااراهمیاتبخاشماالیدریمایات)ازرشاد

مالیوصنعتبیماهملتوسعهتوسعهاقتصادیراعا(Robinson, 1952اقتصادیرابررسینموند.)
(بااررابطااهدوطرفااهومتقاباالرشاادAkinbola,2013(و)Haiss & Sumegi,2008).دانناادماای

مالیهایبخش(Lucas, 1988)کنند.اماتأکیدمیاقتصادیوتوسعهمالیبهخصوصبخشبیمه
 (،)Berg & Schmidt, 1994(،King & Levine,1993).دانادمایبایاثاردررشداقتصاادیرا

Soo, 1996(،)Arena,2008(و)Pitrovito,2009)توساعهاثارمدلهایرشددرونازا،بااستفادهاز
بهداشاتیدولات،هاایبرناماه(یمایاتازSkipper,1997)کردند.تأییدبررشداقتصادیرامالی

(Khan & Senhadji,2000،تشاویقپاساناداز)(Zou & Adams, 2006کااهشریساک)های

اثرگاذاریبیماههایکانال(کاهشاطالعاتنامتقارنراAntzoulatos, et al., 2007 )واعتباری
رابطاهتوساعهماالیورشاداقتصاادیازبررسیبرای(Pagano, 1993).دانندمیبررشداقتصادی

.نمودهاستااستفادهAKرشددرونزاامدلمدل
(1)     

مصار شاودویااتوانادیمبودنجمعیتوتولیدتنهایککاالتوس اقتصادکهبافرضمانا

گذاریبهصورتزیرخواهدبود:گذاریگردد.سرمایهسرمایه
(2)    

بافرضدوبخشیبودناقتصادزمانیکهبازارسرمایهدرتعادلاستوبافرضهدررفتنبخشای
ازسرمایهخواهیمداشت:
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(3)     
𝞿مالیاست.بناابرایننارخهایواسطهکارمزدبانکهاوکارگزانوبیانگرکاراییدهندهنشان

(بهصورتزیرخواهدبود:1رشدرابطه)

(4)    

(بایذ اندیسزماننرخرشددریالتیکنواختگرفتاه2باشدوازرابطه)s=S/Yچنانچه
مداشت:شودخواهی

(5)

𝞿 وAاثرگذاریتوسعهمالیبررشداقتصادیدرودهنداقتصادیراتحتتأثیرقرارمیرشد
 است.شدههاینمدلنشانداد

(تاابعیازسارمایهYدراینمقالهرشداقتصادیدرونزایرومرمدنظرقاراردارد.تولیادکااال)
(فارضشادهاسات.الگاودارایزماانE)(وانار یAتکولاو ی)(،K(،سرمایهفیزیکای)Hانسانی)

پیوستهاست.ونیرویکاروسرمایهدرسهبخشتولیدکاالوتولیدتحقیقوتوسعهوتولیدکاالی
 & .Merton(و)Levin,2004همانگونااهکااه).اناادشاادهاناار یبااهکااارگرفتااهایواسااطه

Bodie,2004پاسانادازوتخصاینمناابعوتساهیلمادیریتهایبیمهراعاملتحرک(شرکت

عملکردبیمهباهصاورتغیرمساتقیموازطریاقاثرگاذاریباردانند،دراینتحقیقنیزریسکمی
.رشداقتصادینیزازطریقمیزانمخارجبخشخصوصیبخشدمیسرمایه،رشداقتصادیرابهبود

.ذاردگمیودولتیدرپرداختیقبیمهبرعملکردبیمهاثر
ازنیارویکااردرازنیارویکااردربخاشتولیادکااالینهااییودراینمدلنسبت

)انر یویاواسطهبخشتولیدکاالی =1- - ازنیرویکاردربخاشتحقیاقوتوساعه( 

ساهمسارمایهدرتولیادکااالیسارمایهدرتولیادکااالینهااییوساهم.شاودیماستفاده
)انر یوایواسطه =1- - سهمسرمایهدربخشتحقیقوتوسعهاست.هرساهبخاشاز( 

فادهازآندرزیرااساتفادهازداناشدریاکبخاشماانعاساتکنندمیکلموجودیدانشاستفاده
عبارتستاز:t.بنابراینمقدارمحصولتولیدشدهدرزمانشودنمیهابخشسایر

  (6)  

تابعیاستازسهمیازسرمایهفیزیکیوسهمیازنیارویانساانیدراینمدلتابعتولیددانش
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:باشدمیبهشرحزیروموجودیدانشو
  (7)  

 
وبههمانمیزانمنجرمستقیماًمدلفرضشدهاستکهافزایشموجودیجاریدانش،دراین

.بنابراینموجودیدانشباتوانیکدرمعادلاهفاوقهااهرشادهشودمیبهبهبوداکتشافاتجدید
.کهتاابعیازساهمیازسارمایهشاودمی(درنظرگرفته3است.تابعتولیدانر یباتوجهبهمعادله)

یوسهمیازنیرویانسانیوموجودیدانشوعرضهانر یاولیهاست.فیزیک

 (8)  
.باشدمیتابعسرمایهبهصورتذیل

      (9)  

رشدمنفیجمعیتنداریم.کنیممیوفرضگیریممیرشدجمعیترابرونزادرنظر

                (10)  
کشاشرشادداناشنسابتباهسارمایه(پارامترهای2راستکهدررابطه)الز بهذک

کششتولیدانر یووو(پارامترهای3فیزیکیونیرویانسانیهستندودررابطه)

.باشندمیانر یاولیهنسبتبهسرمایهفیزیکیونیرویانسانیوسطحدانشوسطح
 Durlauf , et .نماودبندیطبقه رشد متعدد هاینظریه قال  در توانمی را رشد یتجرب اتیادب

al., 2005)) ایا و یحیتوضا ریامته 145 و رشادمتماایز نظریاه 43 قال  در را رشد یتجرب اتیادب 
 یاداقل آماری لحاظ به هاریهنظ نیا از کی هر.اندکرده فیتعر هاآن برای یمناسب هایجایگزین

بااناا یامقالاه(درKrutilla & Reuveny, 2002).شادهاسات یابیارز دارمعنی مطالعه، کی در

مدلرشداقتصادیرمازیراازطریاقروشپویاایی«مدلرشدرمزیباروشسیستمداینامیک»
.نتایجباراساتفادهازروشاندنمودهبررسیزیستمحی اقتصادهایمدلبرتأکیدشناسیسیستمبا

دارد.تأکیدرشداقتصادیهایمدلسیستمداینامیکدربررسی
وکندمی(بهنقشمهمانر یبررشداقتصادیاشارهStern,2010 )بسیاریازمحققانازجمله

وتهییاراتتکنولاو یوشودمیکهکمیابیانر یمنجربهمحدودیترشداقتصادیدهدمینشان

(باااشاارهباهStern,1997باکیفیتباالتربررشداقتصادیاثرمثبتدارد.)هایسوختستفادهازا
کااهباارایجااایگزینیاناار یباااسااایرعواماالداردماایلاازو اسااتفادهازاناار یدرتولیااد،بیااان
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زاساتفادهادرنتیجاه(اثباتنمودکهانقالبصنعتیWrigley,1988 )وجوددارد.هاییمحدودیت
کهدرصورتاستفادهازکنندمی(بیانSolow & stiglitz, 1974 )فسیلیبودهاست.هایسوخت

منابعتجدیدناپذیر،جبرانکاهشمنابعنیازمندانباشتسرمایهاست.


 پیشینه تحقیق

(Hatemi, et al.,2018رابطه)کشورهایدرسرانهداخلیناخالنتولیدوسرانهبیمهبینعلی
.انادکاردهبررساینامتقاارنپانلعددیهایآزمونطریقاز2014تا1980هایسالرادر7گروه

شادتجهات،اما،دهندمینشانرااقتصادیعملکردوبیمهبازارفعالیتارتباطدوطرفهبیننتایج
 .استمتفاوتبازارشرای بهتوجهباآنهااهمیتو

(Han Hou & Cheng,2018)زنادگی،هاایبیماهمادتکوتااهومادتبلندتاثرامورددر
کشاور31در(GMMو)(PMG)تکنیکازاستفادهبااقتصادیرشدبرایسها بازارهایوبانکی

دررشد،برمالیهایفعالیتتأثیرکهدهندمینشان.نتایجاندکردهتحقیق2008تا1981طیدوره

مختلف بایادتوساعهمختلافساطوحدرکشاورهاو.استمتفاوتمالیتوسعهودرآمدیسطوح
 .درنظربگیرندخودهایفعالیتدرپایداررشدتأمینبرایرامختلفیمالیهایفعالیت

( Chuan Lee, et al.,2017)رشادوساازیجهاانیبیماه،باازارهاایفعالیاتبینخطیغیررابطه
دهندمینشان.نتایجاندکردهبررسییپارامترغیرهایروشازاستفادهباکشور38دررااقتصادی

عملکاردکاهدریاالیدارد،مثباتباعملکردپایینبیماهاثارضعیفاقتصادهایبرشدنجهانیکه

خواهدداشت.منفیتأثیربیمهباالی
( Pradhan, et al., 2017)19درگرنجارعلیتباروشرااقتصادیرشدو  بیمهبازاربینارتباط

بیماهتاراکمعمار،بیماهتاراکمشااخنساهازبااستفاده2014تا1980دورهیبرایاروپایکشور
نتایجمباینارتبااطدوطرفاهباینباازاربیماهورشاد.کنندمیبیمهبررسیکلتراکموغیرزندگی

اقتصادیاست.
(Pradhan, et al., 2017رابطه)ررادباانکیبخاشوبیماههاایفعالیاتواقتصادیرشدبین

وخاودبارداررگرسایونمادلازاساتفادهباا2014تاا1980هاایساالکشورهایجیبیست،بین

مادتباهاثبااتکوتااهدرعامالساهایانبینموردمطالعهقراردادند.رواب  گرنجرعلیتآزمون
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 رسیدهاست.

(Pradhan, et al., 2016 رواب)وماالیعماقاقتصادی،رشدبیمه،بازارهایفعالیتبینعلی

متوسا درآمدباکشور18برایگرنجرعلیتآزمونوبردارخود رابامدلدولتیمصر هزینه
بایناقتصاادیمادتبلنادرابطاهکاهدهادماینشااننتاایج.کندمیبررسی2012-1980سالدر

باروهعاال.وجوددارددولتیمصر هایهزینهومالیعمقاقتصادی،رشدبیمه،بازارهایفعالیت

هزیناهوماالیعماقبایناقتصاادی،رشادوماالیعماقباینطرفاهدوعلیتمدت،کوتاهدراین،
هایفعالیتازطرفهیکعلیتودولتیمصر هزینهوبیمهبازارهایفعالیتبینودولتی،مصر 

رشادباهدولتایمصار ازوبیماه،باازارهاایفعالیاتبهمالیعمقازاقتصادی،رشدبهبیمهبازار
.کنندمیاقتصادیرااثبات

(Kaushal, 2017رابطه)باروشهنددراقتصادیرشدوبیمهوبانکیبخشتوسعهبلندمدت

VAR-VECMازروشهاابخاشاینمیاندرعلیرابطهبررسینمودهاستوبرایبررسیوجود
وبانکیبخشتوسعهوتصادیاقرشدبینکهدهندمینشانهایافتهعلیتگلنجریبهرهبردهاست.

. داردوجودطرفهبلندمدتوهمچنینرابطهدوبیمهرابطه
(Akpan & Matthew, 2017سهم)اقتصادیرشدرابرتجاریهایبانکوبیمههایشرکت

نشاانهاایافتاه.انادنماودهبررسیچندگانهخطیباروشرگرسیون2011تا1996نیجریهدردوره
سیاساتمساکن،وا ومستهالتوامالکقرضه،اوراقسها دولتی،قرضهاوراقبینکهدهندمی
نیجریاهدراقتصاادیرشادوبیماههاایشارکتمباادالتصورتحسابنقدی،هایسپرده،هاوا و

 دارد.وجودمعناداریومثبتایرابطه

( Rais,2017)هاایشرکتازجملهادینهگذارانسرمایهازطریقمالیتوسعهبینغیرخطیرابطه

کشورطی116رادراقتصادیرشدبازنشستگیبرهایصندوقوگذاریسرمایههایصندوقبیمه،
نتاایجبیاانگررشادکمتارکشاورهای.کنادمایباروشپنلپویاتحلیل2014تا1991دورهزمانی

بارعاالوه.هساتندیکشورهایدارایتوساعهماالترسریعدارایتوسعهمالیپایینورشداقتصادی

.دارندسرانهتولیدرشدبرمثبتتأثیرنهادیگذارانسرمایهصنعتی،اقتصادهایدراین،
( Cristea, et al., 2014رابطاهباینرشاداقتصاادیوبیماهراطای)باا2012تاا1997هاایساال

ابریکدیگرشناساییمثبتومستقیماینمتهیرهارتأثیرواندنمودهاقتصادسنجیبررسیهایروش
.اندکرده
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(Lee, et al., 2013رابطهبینرشداقتصادیوبیمهراطی)بااروش2007تاا1979هاایسال
بررساینمودناد.وکشورباسهسطحدرآمدیمتفااوت41آزمونهمبستگیوعلیتگرنجریدر

شدند.تأییدرهادرتما کشورهاارتباطبینمتهی
(Chen, et al., 2012درتحقیقیرابطهمثبتبین)زندگیورشاداقتصاادیرابارایهایبیمه
.اندرساندهبهاثباتGMMباروش2005تا1976کشورطیدوره60

( Hou , et al., 2012اثرمثبت)12اقتصاادیدرندگیوعملیاتبانکیرابارتوساعهزهایبیمه
تابلوییبهاثباترساندند.هایدادهشبارو2009تا1980کشوراروپاییطیدوره

(Han, et al., 2010)1994 کشاورطایدور77 دررابطهبینتوسعهبیمهورشداقتصادیرا-

،توسااعهتوساعهدریاال.باارایکشااورهایاندنمودهبررسییافتهتعمیمتابلوییهایدادهبا2005
یافتاهنقاشیدرمقایساهبااکشاورهایتوساعهغیرزنادگوبیماه،بیمااهزناادگیطورکلیبهبیماه

.دررشداقتصادیدارندتریمهم
(Marijuana, et al., 2009اثرمثبتبخشبیمهبررشداقتصاادیرادرکشاورهایاتحادیاه)

بهاثباترساندند.OLSاروپاباروش
(Vadlamanati, 2008)کشاور توساعهباررامتهیرهاایکنتارلوهاابیمههایفعالیتاثررشد

نتااایج. ماوردبررسایقاراردادهاساتOLSبااروش2006- 1980هاایساالهندوساتاندرباین
اصالیاتدربخشبیمهاست.البتهتوسعهاقتصادیبربیمهمثبترابطهتعادلیبلندمدتدهندهنشان

.ندشدخواهتوسعهاقتصادی امنجربهرشادآنهاتنهااقتصادیندارد،هایفعالیتاثریبر

(Arena, 2008)هاایساالراطایباازاربیماهورشاداقتصااادیهایفعالیترابطاهعلّایباین
وروشگشاتاورهایتعمایمتاابلوییهایدادهپویایبااستفادهازروشکشاور56در1976-2004

معناااداروجودیاکرابطاهمثباتودهندهنشانتحقیقنتاایجیاصالازایان کنندمیبررسی یافته
زندگیوغیرزندگیورشداقتصادیاست. کال،هایبیمههایفعالیتباین
(Kugler & Ofoghi, 2005وجود)رابطهبلندمدتبینانادازهباازاربیماهورشااداقتصااادی

باارای 2003-1971بلندمااادتوطااایدورههااایبیمااهباارای2003- 1996رادردورهانگلاایس
اثباترساندند.بهعماومیهایبیمه

(Webb, et al., 2005)کشور 55اثرعملیاتبانکیوبیماهرابارافازایشسارمایهوتولیاددر
همزماانماوردمعادالتوروشیداقلمربعاتمعماولیبا1996-1980هایسالمختلفدربین
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.بررشداقتصاادیاساتگیزندهایبیمهواثرمثبتتوسعهبانکی نتایجبیانگر.انددادهبررسیقرار
 .گذاردمیرشداقتصادیبرضری نفوذبیمهزندگیاثرازطر دیگر

(Shahbazi, et al, 2013)زنادگیوغیرزنادگیورشاداقتصاادیهایبیمهبینتوسعهرابطه 

ن.نتاایجنشااانادکاردهبررسی هاکرانهرهیافتآزمونشبارو1388-1358هایسالرادرایران
نادارد،ولای وبلندمدتتأثیرمعناداریباررشاداقتصااادیکوتاهمدتبیمهزندگیدردهندهمی

همچناین،در.مدتوبلندمدتبررشاداقتصااادیتااأثیرمعناااداریداردبیمهغیرزندگیدرکوتاه
یوجاودداردولا بلندمدتیکرابطهعلّییکطرفهازتوسعهبیمهغیرزنادگیباهرشااداقتصااادی

.زندگیوغیرزندگینیستهایبیمهرشداقتصادیعلتگرنجریتوسعه
(Mirzaee, et al., 2014)درکشاورهای باررشاداقتصاادیهاایبیماهمهمهایشاخنتأثیر

پرداختاهشاده2009 تاا1990هاایسالطییافتهتعمیمپانلپویایگشتاورراباروشعضواوپک

ضاعیفباینضاری نفاوذبیماهورشاداقتصاادیدر بامعنااداریارتباطمثبتنتایجبیانگر. است
اقتصاادیدرایانداریبینیقبیمهسرانهورشداست.اماهیچرابطهمعنی وپککشورهایعضوا

.وجودندارد کشورها
(Azizi &Pasban,1997)رابااروش رابطهباینبیماهزنادگیورشاداقتصاادیایارانOLS

.انددادهرانشانبیمهسرانهزندگیوتولیدناخالنداخلییقباطمثبتبینارت و اندنمودهبررسی
(Jafari Samimi & Kardger,2007)رابااارتبااطباینتوساعهبیماهورشاداقتصاادیایاران

علّیتبراساسمدلتصاحیحخطااوتفاضالاولهایآزمونوهمجمعیریشهواید،هایآزمون

رابطاهعلّایدهنده.نتایجنشاناندکردهبررسی  1383- 1338دورهبرداریطایتوضیحمدلخود
هاایرشتههستند.همچنینارتباطاشخاصبهرشداقتصادیهایبیمه یکطرفهازتوسعهبیمهوتوسعه

.اندنمودهرابارشداقتصادیبررسیایبیمهمختلف
 (Jahangard, 2011)قشواهمیتبخشبیماهدرهمچنینن رابطهرشداقتصادیورشدبیمهو

باآزمونعلیاتتاوداویاموتااوروشدادهساتانده1386تا1346دورهزمانیرادراقتصادایران

یکطرفهوازساوییاقایرابطهرااقتصادی درایرانبارشدیقبیمهرابطهبررسینمودهاست.
غیرزنادگیاسات.درهااییماهبرابطاهناشایازیاق کاهایاندانساتهبیمهبهسمترشداقتصادی

 نیافتهاست.زندگیهایبیمهبینرشداقتصادیورشد ایزندگی،رابطههایبیمهخصوص

(Akbarian, et al, 2009رابطهتوسعهمالیورشداقتصادیایرانراطی)تاا1345هاایساال
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مدتبرکوتاه درمالیهایشاخنکهدهدمینتایجنشان.اندنمودهبررسیARDLباروش1386
توساع ماالیورشادهاایشااخن رشداقتصادیتأثیرمنفیدارندامادربلندمدتاینرابطهمیاان

مثبتاست.اقتصادی


 شناسی روش

رشداقتصادیایارانازروشپویااییشناسایسیساتمرابطهعلیبینصنعتبیمهوبرایتحلیل
بینینشدهنمواجههستیم،ناشیازآثارجانبیپیشاستفادهخواهدشد.بسیاریازمسانلیکهماباآ

باریم،هاییکهبراییلمسانلمهمبکارمایماناست.همچنیناغل سیاستعملکردهایگذشته
گیریماؤثرگردند.تصمیمهایغل یامسانلجدیدمییلانجامدوباعثایجادراهبهشکستمی

کندتابهعناواناندیشامندانیسیساتمی،ماراوادارمیویادگیریدردنیاییازرشدپیچیدگیپویا
شناسیسیستمازآثارهایمدلذهنیراگسترشبدهیم.درپویاییباشیمتابتوانیممرزهاومحدوده

هاایتابتوانیمسیساتمبخشدمیتجربهکس کردهویادگیریراسرعتهاتصمیمجانبیبلندمدت

 ,Stermanکنایم.)هاییبرایموفقیاتبیشاترطرایایمایاستراتژیپیچیدهرادرکوساختارهاو

2000.)

شناسایسیساتمهاییبررویآنانجا شاد.پویااییمطرحوبررسی1950و1940هایدردهه
روشدرکانواعمشخصیازمسانلپیچیدهسیستماست.ایانرشاتهدرواقاعازصانعتومساانل

ریازیهاایمختلافاقتصاادیومادیریتی،برناماهوزهدرزمیناهاستوامرگرفتهنشئتناشیازآن

(.Mashayekhi,2011هایپزشکیرشدوگسترشیافتهاسات)شهری،رشدویتیآزموننظریه
شناسایپویااییپیچیادهاقتصاادیواجتمااعیاسات.هاایسیستموابزاربسیارمفیدیبرایبررسی

نپویاییغیرخطیبناشدهاست.یعنییکپایهریاضایسیستم،برمبناینظریهکنترلوتئوریمدر
هااوجاوددارد.همچناینیاکابازارتکنیکایاساتکاهتحلیالگارانودقیقبرایتئوریومدل

روهساتندرایالکنناد.بااآنروباهتوانندباکمکآنمساانلیکاهدرجواماعمیگذارانسیاست
دارندوبسیاریازابزارهاایریاضایکاهدرپیچیدگیوخاصیتغیرخطیمعموالًواقعیهایمدل

دهادکاهشناسیسیستماینامکانرابهمامایهایکاربردیدارند.پویاییاختیارماستمحدودیت

زمینهتکنیکیقویرابرایتوسعهبینشودرکمفهومیازپیچیدگیوپویاییبکاربگیاریم.البتاه
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هااراباابایساتآنمیهایمدلکارگیریبهاجراوبرایتأثیرگذاریدردنیایواقعی،وچگونگی
همهابهامات،فشارهایزمانی،خصوصیاتاقتصادیوسیاسیآمیختواینهمانقدرتیاستکه

تواندبهمابدهد.شناسیسیستممیپویایی
(Saeed,2014بهبررسینظراتاقتصاادیفورساتردرزمیناه)اقتصاادیبااروشساازیمادل

روشبارایبررسایمشاکالتینتارمناسا .پویاییشناسیسیساتمراپردازدیمنامیکسیستمدای

.نمایادیماساازییهشابرشاداقتصاادیرانیازهاایمادل.دراینراستا،برخایازداندیماقتصادی
داردیمابیان«اقتصادیدرهزارهجدیدهاییتئور»بانا یامقاله(درForrester, 2013همچنین)

کاهداردیما.اوبیااناندنکردهسنتیدرتوضیحرفتارهایاقتصادیچندانموفقعملهایمدلکه
پویااییشناسایسیساتمبارایهاایمادلاساسایاقتصاادیبهتاراساتازساؤاالتبرایپاساخباه

اقتصادیاستفادهکرد.تابتوانمسانلیچونرشداقتصادی،نوسااناتتجااری،یرفتارهاسازییهشب

دربسایاریمطالعاات.اقتصادیو...رابهصورتبهینهبررسینماودهایگذاریسیاستعللتور ،
انجا شدهاستازجملهایانمطالعاات،تحقیاقزمینهرشداقتصادیباروشپویاییشناسیسیستم

(Rusiawan, et al. 2015 بانا)«سیستمداینامیکبرایرشداقتصاادشاهریوانتشاارسازیمدل
CO2»داقتصادشاهریراازروشپویااییشناسایسیساتمبارایجاکارتااوانادونزیدردورهرش

مادلاقتصااد»باناا یامقاله(درYamashita, 2011).نمایندیمسازیمدل2029تا2009زمانی
ازروشپویاییشناسیبرایدستیابیبهمدلاقتصادکاالن«باروشپویاییشناسییامنطقهکالن
تاا2000هاایساالاستفادهنمودهاست.دراینمدلاثرکاهشجمعیاتجاوان اپاندریامنطقه

(ماادلسیسااتمBartoszczuk, 2004بااررشااداقتصااادیایاانکشااوربررساایشاادهاساات.)2005
ومدلرشداقتصادیراباپویاییکندیمبررسیمحیطییستزداینامیکرشداقتصادیراازمنظر

تارشادهایتمحدوداز»بانا یامقاله(درRanders,2000نمودهاست.)سازییهشبشناسیسیستم
راهکارهایرسایدنازرشادپایادار«وتارسیدنبهتوسعهقابلقبولباروشپویاییشناسیسیستم
ساالهدریاکمادلاقتصاادجهاانی30بهتوسعهپایدارراباروشپویاییشناسیبراییاکدوره

باااروشپویاااییشناساایسیسااتم،(Harati,et al, 2011)هراتاایودیگااران.کناادیماابررساای
.اندنمودهدرایرانراتجزیهوتحلیلمحیطییستزهاییآلودگرفاهیناشیازیهاخسارت

ادبااروشپویااییدرادامهبهبرخیازمطالعاتکهبهبررسیعملکاردصانعتبیماهدراقتصا
ازاساتفادهبا(Doman, et al., 1995)وهمکاراندومننماییم.پردازنداشارهمیشناسیسیستممی
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انگلیسایعماربیما شارکتدوباینعملکاردتفاوتدالیلبررسیبهسیستمشناسیپویاییروش
بیما شارکتیاکدراساتراتژیکتمشاکالعلالبررسیبه(Barlas, et al., 2000)اند.پرداخته

توجاهبیمههایشرکتپویاییبهاطالعاتجریانمنظراز(Feranko,2005.)پردازندمیایترکیه
گروشار.دهاداراناهبیماههاایشارکتدرخسارتضری مدیریتمنظوربهمدلیتااستنموده

صاندوقمادیریتبارتمرکازبااوپرداختاهآلماانسالمتبیم نظا پویاییسازیمدلبه(2005)

وساازیشابیهماذکورصاندوقوضعیتبهبودمنظوربهرامختلفهایسیاستآن،گذاریسرمایه
بیماههاایشارکتکااروکس هایفعالیت(Dadashova & lytvyn, 2013.)استکردهتحلیل

باینروابا مادلایندر.اندنمودهسازیمدلسیستمشناسیپویاییروشبارااوکرایندرعمومی
هاایبیماهبیماه،آمااریمحاساباتبخششاملکهگردندمیبررسیبیمهصنعتدرهابخشهکلی

ثابات،هاایدارایای،انساانیمنابع،گذاریسرمایهذخایر،خسارت،پرداخت،بیمهفروشاتکایی،

درساوددهیهاایچرخه(Pierson, 2013).شودمینقدینگیمیزانومالیبخش،هامالیاتسها ،
 Mashaiekhi , et).اساتدادهقاراربررسایماوردسیساتمشناسایپویااییروشباراموالابیمه

al.,2014)کردنادساازیمادلدرایارانرابیماههایشرکتدرخسارتپرداختمتوس کاهش.
(Yusefinezjad, et al.2015) ساازیمدلسیستمشناسیپویاییروشباراایرانسالمتبیمهنظا

اند.نموده
برایشبیهسازیمادلرشاداقتصاادیدرونازایایارانازروشپویااییشناسایراینتحقیقد

سیستماستفادهشدهاست.دراینراستاپسازمشاخننماودنمتهیرهااومعاادالت،مادلعلایو

بانکمرکزی،بانکهایدادهجریانطراییگردید.پارامترهاازمطالعاتپیشینویا-مدلانباشت
استخراجشد.هایآماریبیمهمرکزیوسالنامهکزامارایرانوترازنامهانر یجهانی،مر



 الگوی تحقیق

مادلرشاداقتصاادیازروشپویاییشناسایسیساتم،برایتحلیلرابطهرشداقتصادیوبیمه
.انادشادهرواب باینمتهیرهااومعاادالتتعریافودرونزارومربرایایرانشبیهسازیشدهاست

کهاندآمدهواسنادیبدستایکتابخانهواطالعاتبهکارگرفتهشدهدراینمدلازروشهاهداد

آماریبانکجهانی،بانکمرکزیایران،بیمهمرکزیایرانومرکزآمارهایدادهازمقاالتویا
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هاادادهوجهباهومقادیرراواردمدلنمودهوباتهامحدودیتدرمریلهبعد.اندآمدهایرانبدست
ساؤال.اینپژوهشدرپییاافتنپاساخباهایانگرددمیرشداقتصادیکشوربررسیرابطهبیمهو

،بگیاریماقتصادیرابهصورتیکسریمعادالتپویادرنظرمربوطبهرشدگررواب استکها
یبارعملکاردچهاثریبررشداقتصادیوتهییراترشداقتصادیچاهاثارایبیمهتهییراتمخارج

صنعتبیمهخواهدداشت؟

دراینراستاچهارمعادلهتولیدکاال،تولیددانشوتولیادانار یوعملکاردبیماهشابیهساازی
بهینهجمعیتبهسهگروهتقسیمشادهاسات.درنماودارعلایوهایتحلیل.برایدستیابیبهاندشده

.شودمی(نمایکلیمدلفوقمشاهده1معلولی)


موجودی دانش

دانش اولیه

تولید دانش

تولید کاال

سرمایه گذاری

سرمایه فیزیکی

سرمایه انسانی

+

+

+

تولید انرژی

فعال به56-51

65-15باال56

کمتر از51

تولد

مرگ و میر1

مرگ و میر2
مرگ ومیر3

+

-

-
-

+

+

مصرف

مخارج دولت

حق بیمه

حق بیمه زندگی

حق بیمه غیر زندگی

سایر درآمدها

حق بیمه اتکایی

واگذاری

عملکرد صنعت بیمه

خسارت زندگی

خسارت غیر زندگی

سایر هزینه ها

ذخایر ریاضی
حق بیمه عمر خسارت عمر

خسارت پرداختی

اتکایی

+

+ +

+

 
 نمودار علی تولید کاال و انرژی و دانش و عملکرد بیمه -1ودارنم



15سال،جمعیات15جمعیتبهسهگروهکمترازشودمی(مشاهده2همانگونهکهدرنمودار)
ساالبراسااستفااوت15تقسیمشدهاست.جمعیتکمترازسال65سالوجمعیتبیشتراز64تا

ازمتاأثرومیزانموالیادشودمیسالمشخن15معیتکمترازمیزانموالیدبامیزانمرگومیرج
15سالبامارگومیارجمعیات15سالاست.تفاوتخروجیجمعیتکمتراز64تا15جمعیت

15.همچنینتفاوتخروجایجمعیاتنمایدمیسالرامشخن64تا15سالتعدادجمعیت64تا
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ساالرامشاخن65ساالتعادادجمعیاتبیشاتراز65سالبامرگومیرجمعیاتبااالتراز64تا
مرکازآماارایارانونارخهاایداده.مقداراولیهجمعیتدرهرگروهجمعیتیبااتوجاهباهکندمی

.الز باهذکاراساتکاهنارخاندشدهبانکجهانیاستخراجهایدادهموالیدونرخمرگومیراز
بدسات92مرکازآمااروزارتبهداشاتدرساالمرگومیردرهرگروهسنیباتوجهبهپزوهش

آمدهاست.



تولد

کمتر از 51
15-65

بیشتر از 56

مرگ ومیر1

مرگ ومیر2

مرگ ومیر3

-
-

-

+

نرخ تولد

نرخ مرگ1
نرخ مرگ2 نرخ مرگ3

 
 نمودار علی جمعیت -2نمودار

 

 
 دانش تولید تابع علی نمودار -3نمودار

 

کهباتوجهبهدرونزایایتولیادداناشدرمادلپردازدمی(بهتشریحتابعتولیددانش3نمودار)

هاایازدانشاولیه،بخشیازسرمایهفیزیکی،بخشیازسرمایهانساانیوکشاشمتأثررشددرونزا،
(روابا علای4درنماودار).گاذاردمیمربوطهاست.ازطرفیبرتابعتولیدکاالوتولیدانر یاثر

ازبخشایازمتاأثرتولیادکااالشاودمای.همانگونهکهمشااهدهاندشدهتابعتولیدکاالنمایشداده

وطبقمدلاراناهشادهدربخاشباشدمیهانسانی،بخشیازسرمایهفیزیکی،دانشوانر یسرمای
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انار یراایواساطه(رواب علایتاابعتولیادکااالی5مبانینظریطراییگردیدهاست.نمودار)
ازبخشایازسارمایهانساانی،بخشایازسارمایهمتأثرانر یایواسطه.تولیدکاالیدهدمینمایش

.اطالعااتمرباوطباهضارای ،باشادمایهایمربوطهزیکی،دانش،عرضهانر یاولیهوکششفی
ازتولیدداناشوتولیادانار یوسهمنیرویانسانیوسرمایهفیزیکیدرتابعتولیدکاال،هاکشش

"برآوردسریزمانیارزشساطحداناشدراقتصاادایاران"(بانا 1395مقالههادیانواستادزاده)

.اندشدهاستخراج



 کاال تولید تابع علی نمودار -4نمودار

 

 
 انرژی ای واسطهنمودار علی تابع تولید کاالی  -5نمودار

 

مربوطهازآمارهاایبیماهمرکازیهایدادهعملکردصنعتبیمهاستودهندهنشان(6نمودار)
.اندشدهتبدیل1383ودرصورتلزو مبالغریالیبهسالپایهاندشدهاستخراج
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تولید دانش

تولید کاال

سرمایه گذاری

سرمایه فیزیکی
سرمایه انسانی

+

+

تولید انرژی

+

+

مصرف

مخارج دولت

حق بیمه

حق بیمه زندگی

حق بیمه غیر زندگی

سایر درآمدها

حق بیمه اتکایی

واگذاری

عملکرد صنعت بیمه

خسارت زندگی

خسارت غیر زندگی

سایر هزینه ها

ذخایر ریاضی
حق بیمه عمر خسارت عمر

خسارت پرداختی

اتکایی

+

+ +

+

 
 نمودار علی عملکرد صنعت بیمه -6نمودار

 

علیفوق،نمودارانباشتوجریانذیلایجادگردیدهاست.نمودارهایباتوجهبه


At1

dA

α1 α2

β1 β2 β3 β4 ϒ1 ϒ2 ϒ3
ϒ4

Y

E

B2

dE

e1

B3

dY

b1

K estI

irate

A

<Time>

estrate

u15 15-64 m65

b mian salm

d1 d2 d3

pop

br

dr1 dr2 dr3

h

hh

year

<year>

<year>
kk

hhh

<kk> <At1>
rial

<rial>

<hh>

<dE>

G C

insurance

nonlife premium

other revenue

life loss

other expenditure

cul

<year>

<year>

<Time>

pr rein

loss rein

pre

life premium

zakhire riazi

haghomr lossomr

zi

<year>

nonlife loss

<nonlife loss>


 جریان -نمودار انباشت -7نمودار

 

.باشندمیاطالعاتمربوطبهمتهیرهابهشرحجدولزیر
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  مدلمعرفی متغیرهای استفاده شده در  -1جدول

 متغیر نام متغیر
نوع 

 متغیر
 منبع فرمول/مقدار واحد

dA جریان رشد سطح دانش 
میلیارد 
 ریال/سال

(

 

هادیان و استادزاده)برآورد سری زمانی 
 ارزش دانش در اقتصاد ایران(

At1 میلیارد ریال انباشت موجودی دانش  
2144 

هادیان و استادزاده)برآورد سری زمانی 
 دانش در اقتصاد ایران(ارزش 

A لوک آپ میلیارد ریال کمکی موجودی دانش اولیه 
هادیان و استادزاده)برآورد سری زمانی 

 ارزش دانش در اقتصاد ایران(

α1 
کشش رشد سطح 

 دانش نسبت به سرمایه
 0.042 - کمکی

هادیان و استادزاده)برآورد سری زمانی 
 ارزش دانش در اقتصاد ایران(

α2 

طح کشش رشد س
دانش نسبت به نیروی 

 کار

 0.049 - کمکی
هادیان و استادزاده)برآورد سری زمانی 

 ارزش دانش در اقتصاد ایران(

B1 
بر  مؤثرسایر عوامل 

 تولید دانش
 0.0197 - کمکی

هادیان و استادزاده)برآورد سری زمانی 
 ارزش دانش در اقتصاد ایران(

B2 
بر  مؤثرسایر عوامل 

 تولید کاال
 0.731 - کمکی

هادیان و استادزاده)برآورد سری زمانی 
 ارزش دانش در اقتصاد ایران(

β1 
توان سرمایه فیزیکی 

 در تابع تولید
 0.301 - کمکی

هادیان و استادزاده)برآورد سری زمانی 
 ارزش دانش در اقتصاد ایران(

β2 
توان سرمایه انسانی در 

 تابع تولید
 0.246 - کمکی

سری زمانی هادیان و استادزاده)برآورد 
 ارزش دانش در اقتصاد ایران(

β3 
توان دانش در تابع 

 تولید کاال
 0.221 - کمکی

هادیان و استادزاده)برآورد سری زمانی 
 ارزش دانش در اقتصاد ایران(

β4 
توان انرژی در تابع 

 تولید کاال
 0.123 - کمکی

هادیان و استادزاده)برآورد سری زمانی 
 ارزش دانش در اقتصاد ایران(

dY جریان رشد تولید کل 
میلیارد 
 ریال/سال

 

--- 

Y بانک مرکزی 1605453 میلیارد ریال انباشت تولید ناخالص داخلی 

dE جریان تغییرات تولید انرژی 
میلیارد 
 ریال/سال

 

/rial^2) 

--- 

E ترازنامه انرژی 550984 میلیارد ریال انباشت تولید انرژی 

B3 
بر  ثرمؤسایر عوامل 

 تولید انرژی
 0.300 - کمکی

هادیان و استادزاده)برآورد سری زمانی 
 ارزش دانش در اقتصاد ایران(

E1 میلیارد ریال کمکی عرضه انرژی اولیه 
289467 

 
 ترازنامه انرژی

ϒ1 
کشش تولید انرژی 

 نسبت به سرمایه
 0.223 - کمکی

هادیان و استادزاده)برآورد سری زمانی 
 صاد ایران(ارزش دانش در اقت
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ϒ2 
کشش تولید انرژی 
 نسبت به نیروی کار

 0.037 - کمکی
هادیان و استادزاده)برآورد سری زمانی 

 ارزش دانش در اقتصاد ایران(

ϒ3 
کشش تولید انرژی 
 نسبت به سطح دانش

 0.0247 - کمکی
هادیان و استادزاده)برآورد سری زمانی 

 ارزش دانش در اقتصاد ایران(

ϒ4 

ژی کشش تولید انر
نسبت به سطح انرژی 

 اولیه

 0.8589 - کمکی
هادیان و استادزاده)برآورد سری زمانی 

 ارزش دانش در اقتصاد ایران(

irate  بانک جهانی 0.25 - کمکی گذاری سرمایهنرخ 

I جریان گذاری سرمایه 
میلیارد 
 ریال/سال

I(t)= irate*Y(t) --- 

K میلیارد ریال انباشت سرمایه فیزیکی  
8059700 

امینی و نشاط)برآورد سری زمانی 
 موجودی سرمایه در اقتصاد ایران...(

est جریان استهالک 
میلیارد 
 ریال/سال

Estrate*k 
امینی و نشاط)برآورد سری زمانی 
 موجودی سرمایه در اقتصاد ایران...(

estrate 0.05 - کمکی نرخ استهالک 
امینی و نشاط)برآورد سری زمانی 

 اقتصاد ایران...(موجودی سرمایه در 

pop هزارنفر کمکی جمعیت U15+(15-65)+m65 --- 

b جریان موالید 
هزار نفر 

 /سال
br*pop --- 

br 0.016 - کمکی نرخ موالید World bank data 

d هزارنفر /سال جریان مرگ ومیر dr*pop --- 

dr 0.005 - کمکی نرخ مرگ ومیر World bank data 

hh 1 کمکی سرمایه انسانی H*15-65*hhh بانک مرکزی 

h 

نسبت جمعیت فعال به 
 65تا  15کل جمعیت

 سال

 بانک مرکزی تابع لوک آپ - کمکی

U15 
 15جمعیت کمتر از 

 سال
 هزار نفر انباشت

b-d1-mian 

17561 
 مرکز آمار ایران

 هزار نفر انباشت سال 65تا  15جمعیت  15-65
Mian-d2-salm 

53244 
 مرکز آمار ایران

M65 
 65معیت بیشتر از ج

 سال
 هزارنفر انباشت

Salm-d3 

4343 
 مرکز آمار ایران

salm (65/64-15) هزار نفر/سال جریان نرخ سالمندی/year --- 

mian هزار نفر/سال جریان نرخ میانسالی U15/15)/year) --- 

hhh hhh 1 /هزارنفر1 کمکی --- 

year year 1 سال کمکی --- 

Kk Kk کمکی 
میلیارد 

 ال/سالری
k/year --- 

rial rial 1 میلیارد ریال کمکی --- 

C 0.45 ریال میلیارد کمکی مخارج مصرفی*Y مرکز آمار ایران 

G 0.11 ریال میلیارد کمکی مخارج دولت*Y ایران آمار مرکز 

cul  آمار بیمه مرکزی 0.02 -- کمکی ای بیمهدرصد مخارج 
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pre ریال میلیارد کمکی حق بیمه cul*(C+G) مرکزی بیمه آمار 

pr rein 
حق بیمه واگذاری 

 اتکایی
 مرکزی بیمه آمار pre*0.24 ریال میلیارد کمکی

life 

premiu

m 

 های بیمهبیمه  حق
 زندگی

 کمکی
 میلیارد

 ریال/سال
pre-pr rein))/year*)0.2 مرکزی بیمه آمار 

nonlife 

premiu

m 

 های بیمه بیمه حق
 غیرزندگی

 کمکی
 میلیارد

 سال/ریال
pre-pr rein))/year*)0.8 مرکزی بیمه آمار 

other 

revenue 
 کمکی سایر درآمدها

 میلیارد
 سال/ریال

 مرکزی بیمه آمار 1821

insuran

ce 
 ریال میلیارد کمکی عملکرد بیمه

life premium+nonlife premium+other 

revenue-life loss-nonlife loss-other 

expenditure 

2112 

 یمرکز بیمه آمار

life loss 
 های بیمهخسارات 

 زندگی
 کمکی

 میلیارد
 سال/ریال

((0.69* life premium)-(0.69* life premium 

*loss rein))/year 
 مرکزی بیمه آمار

nonlife 

loss 

 های بیمه خسارات
 غیرزندگی

 کمکی
 میلیارد

 سال/ریال
((0.84*nonlife premium)-(0.84* nonlife 

premium *loss rein))/year 
 مرکزی بیمه آمار

other 

expendi

ture 

 کمکی ها هزینهسایر 
 میلیارد

 سال/ریال
(0.24*pre)/year مرکزی بیمه آمار 

loss 

rein 

درصد خسارات 
 پرداختی اتکایی

 مرکزی بیمه آمار 0.25 -- کمکی

haghom

r 

 های بیمهحق بیمه 
 عمر

 کمکی
 میلیارد

 سال/ریال
0.12*life premium زیمرک بیمه آمار 

lossomr 
 های بیمه های پرداختی

 عمر
 کمکی

 میلیارد
 سال/ریال

0.11*life loss مرکزی بیمه آمار 

zakhire 

riazi 
 ریال میلیارد کمکی ذخایر ریاضی

haghomr-lossomr 

1800 
 مرکزی بیمه آمار

zi کمکی ریاضی بر سال ذخایر 
 میلیارد

 سال/ریال
zakhire riazi/year --- 


 :اندشدهیمدلتستهایذیلانجا برایسنجشروای

هاایدادهدرمقایساهباا1375سالمبدأجهتسنجشاعتبار،مدلرابا.تستبازتولیدرفتار:1

بررسینمودهوبهنتایجذیالکاه1392واقعیمستخرجازبانکمرکزیومرکزآمارایرانتاسال
مقیاسمحورافقایساالباایزیرمودارها.درنایمرسیدهباتقری خوبینزدیکبهواقعیتاست،

میلیاردریالاست.جمعیت،نفروبرایسایرمتهیرهااست.مقیاسمحورعمودی1375مبدأ
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 با مقادیر واقعی ^(مقادیر محاسبه شده توسط مدل) مقایسه -8نمودار

 

ایموردنیاازبارایبررسایرشاداقتصاادی.تستکفایتمرزهایمدل:درمدلکلیهمتهیره2
درونزاازجملهسرمایهفیزیکیوسرمایهانسانیوتابعتولیدکاالوتولیددانشارانهشدهوباتوجه

باراسااسیرهاایمته.مقاادیرتعیاینشادهبارایاناددهیگردبهمبانینظریوپیشینهموجودفرموله
تقری مناسبیازرفتارتولیدناخالنداخلایورشادتوانندیممقادیرآنهادرواقعیتتعیینشدهو

اقتصادیکشورایرانراارانهدهند.
کهرفتااردهدیم.تستساختار:بررسیتطابقمدلباواقعیتدرمرایلتصمیمگیرینشان3

داشاتهدرمرایلبحرانیباواقعیتتطبیاقکامالًآنهارویرفتارمدلریتأثتعریفشدهویرهایمته
رسیدهاست.دییتأطوربانظرسنجیازخبرگانبههمینواینموضوعازرفتارمدلدراینمواقعو

.تستدیمانسیون:اینآزمونبهمنظورتعیینوایدمتهیرهاوهماهنگیآنهاباواقعیاتانجاا 4

واقعیتاست.بارهایمتهمدلانجا شدهکهنشانگرتطابقوایدیرهایمتهکهدرموردشودیم
دریالاتیادیماوردبررسایقارارگرفتاهرهاایمته.تستیالتیدی:دراینبخشرفتار5
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یالتوجهتیرکتاطالعاتوموادبراساسمفروضاتمادلنیازیرهایمتهاست.منفینشدن
.کنادیمادییاتأایانوضاعیترارهاایمتهازجملهمواردبررسیشدهدرایانبخاشباودهورفتاار

بارایهااتیهرفیدیبینهایتیهایالتدررهایمتهنینبرایجلوگیریازرفتارغیرمنطقیهمچ
مثالرفتاارمتهیارتولیادکااالوسارمایهدرصاورتطوربه.اندشدهیالتونرختعریفیرهایمته

نمایشدادهشدهاست.متهیرسارمایهطایدوساال10و9%درنمودار90افزایشنرخاستهالکتا

11.درنماودارابادییمزدیکبهصفرخواهدشدوتولیدکاالنیزپسازدوسالبهشدتکاهشن
.انادشادهنماایشداده0.001رفتارمتهیرتولیدوجمعیتدرصورتکاهشنارخموالیادتاا12و

وپاسازمادتیابادییماسالبهسرعتکاهش15جمعیتکمترازشودیمهمانگونهکهمشاهده
سال،نیروی64تا15.متعاق کاهشجمعیتگرددیمسالمنتقل64تا15هشبهجمعیتاینکا

.ابندییمکارودرنتیجهمقدارتولیدنیزکاهش



 
 رفتار متغیر تولید -9نمودار

 

 
  رفتار متغیر سرمایه -10نمودار
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 جمعیت متغیر رفتار -11 نمودار



 
 تولید متغیر رفتار -12نمودار 

 

مهبهدنبالبررسیدوفرضیهذیلخواهیمبود:درادا
ازطریاقافازایشذخاایرریاضایوجبارانخسااراتدر.آیاافزایشعملکاردصانعتبیماه1
؟گرددمیبهبودرشداقتصادیگذاریونهایتاًافزایشسرمایهمنجربههایغیرزندگیبیمه

ایبخاشخصوصایودولتایبافرضثباتدرصادمخاارجبیماه.آیاافزایشرشداقتصادی2
؟گرددمیمنجربهبهبودعملکردصنعتبیمهایونهایتاباعثافزایشمخارجبیمه

ازمخاارجمصارفیبخاشخصوصایودولتایدرایبیمهبرایبررسیفرضیهاولسهممخارج
هافازایشیافتاهاسات.همانگونهکاهمشااهد0.07(باه1ودرساناریو)0.05به0.02(از2سناریو)

برابارافازایشیافتاهو2.4ساالآتایباهیادود40(عملکردصنعتبیمهدر2درسناریو)شودمی

غیرزنادگیوهاایبیماه.صانعتبیماهبااجبارانخسااراتدراندشدهبرابر2ذخایرریاضییدود
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میلیااردریاالباه11197400کشاورازهاایسارمایهذخایرریاضیموج افازایشگذاریسرمایه
میلیااردریاالباه15564600ازهااسارمایهسالآتیوهمچنینافزایش20میلیاردطی11523800

.وبهاینترتی توساعهصانعتبیماهمنجارباهگرددمیسالآتی40میلیاردریالطی16457400
یکاهطورباه.اینافزایشازیدودسالپنجممحسوساستگرددمیافزایشتولیدناخالنداخلی

میلیااردریاالودرساال2369860میلیاردریاالباه2355550ستمتولیدناخالنداخلیدرسالبی

مقادارافازایشدرطبیعتاً.یابدمیمیلیاردریالافزایش2994200میلیاردریالبه2948460چهلماز
99937.3یکهدرسالبیساتمعملکاردصانعتبیماهباهطوربهباشدمی(بهمرات بیشتر1سناریو)

میلیاردریالافزایشیافتهومنجربهافزایشسارمایه17558.4یلیاردریالومقدارذخایرریاضیبهم
.همچنایندرگرددمیمیلیاردریال2379310میلیاردریالوتولیدناخالنداخلیتا11742200تا

میلیاارد3024150میلیاردریالوتولیدناخالنداخلایباه17057600سالچهلممقدارسرمایهبه

باشند.یابدکهدرنمودارهایذیلقابلمشاهدهمیافزایشمیریال


 
 تغییرات ذخایر ریاضی -14 نمودار   تغییرات عملکرد بیمه -13نمودار
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 تغییرات تولید ناخالص داخلی  -16نمودار   تغییرات سرمایه -15 نمودار

 

درصادباودهکاهدر50ندردهاههفتاادسالایرا64تا15نسبتجمعیتفعالبهکلجمعیت

(نسابتجمعیاتفعاال3درسناریو)2درصدکاهشیافتهاست.برایبررسیفرضیه45دههنودبه
درصدافزایشیافتهاست.همانگونهکاهمشااهده50درصدبه45سالاز64تا15بهکلجمعیت

اخالنداخلایرابااکمایوقفاهافازایشبالفاصلهتعدادنیرویکارافزایشیافتهوتولیدنشودمی
.باایابادمایافازایش2328940به2269170سالاز20.بنابراینتولیدناخالنداخلیطیدهدمی

23222درساالبیساتمباه25868ازهاابیمه،یق0.02درسطحایبیمهفرضثباتدرصدمخارج

باودعملکاردصانعتبیماهخواهنادشادکهبافرضثباتسایرشرای منجرباهبهیابندمیافزایش
.کاهازطریاقیابادمایافازایش31149باه30691ساالآینادهاز20کهعملکردبیماهدریطوربه

ذخایرریاضای،سارمایهکشاورگذاریسرمایهغیرزندگیووهایبیمهافزایشخساراتپرداختی
باعاثافازایشتولیادمجادداًوافازایشخواهنادداد113566تا112822سالآیندهاز20راطی

بااه282945یکااهدرسااالچهلاامتولیاادناخااالنداخلاایازطوربااهناخااالنداخلاایخواهاادشااد.

خواهنادافازایش67848باه66404وعملکاردبیماهاز33269به32255ازهابیمه،یق291835
.اندشدهیافت.کهدرنمودارهایزیرنمایشداده
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 داخلی ناخالص تولید تغییرات -18 نمودار  نیروی انسانی تغییرات -17 نمودار

 

 
 تغییرات عملکرد بیمه-20نمودار   تغییرات حق بیمه -19نمودار

 

  
 تغییرات سرمایه  -22 نمودار   تغییرات ذخایر ریاضی -21نمودار
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 نتایج و پیشنهادها

،طایچهالساالآیناده0.07باه0.02ایازبااافازایشمخاارجبیماهکاهدهندمینتایجنشان

گرددکهاینهمرمنجارباهبرابرمی3.16برابرودرنتیجهذخایرریاضی3.14عملکردصنعتبیمه
برابااریتولیاادناخااالنداخلاای1.07هااایکشااورونهایتاااًافاازایشبرابااریساارمایه1.13افاازایش

رابطاهتوساعهماالورشاد(بامادلرشاددرونازاPagano, 1993)گردد.بنابراینهمانگونهکهمی
هایماالیبیشاترباشاد،مقادارنمایدومعتقداستکههرچهکاراییواسطهاقتصادیرابررسیمی

گردناد،درایاراننیازصانعتبیماهباهعناوانیکایازگاذاریمایبیشتریازپسانادازهاسارمایه

هاایودنبخشایازسارمایهگردد.وباذخیارهنماگذاریمیهایمالیمنجربهبهبودسرمایهواسطه
گذاریذخایرریاضیدرفعالیتهاییکهبهترینباازدهیراهایزندگیوسرمایهافراددربخشبیمه

غیرزندگیمنجربهافازایشهایبیمهمدیریتریسکهاوجبرانخساراتدارندوهمچنینازطریق
اساتکاهتوساعهبیماهباهعناوان.الز بهذکرگرددمیسرمایهوبهبودرشداقتصادیکشورایران

مالیبهعواملبسیاریوابستهاستکهدراینتحقیقازطریاقافازایشمخاارجهایواسطهیکیاز

،نارختاور ،اعتقاادات،وضاعیتایبیماهنشاندادهشدهاستکهبهعواملیچونفرهنبایبیمه
(.Derakhshide,2008فرهنگیومحی سیاسیو...بستگیدارد)

(کهتوسعهاقتصادیمنجربهتوسعهمالیوصنعتبیماهمایRobinson, 1952توجهبهنظر)با
برابریتولیدناخالنداخلیطیچهلساالوباافارضثبااتنسابتمخاارج1.03داندباافزایش

برابارافازایش1.02برابرونهایتاًعملکردصانعتبیماهباهمیازان1.03هابهمیزانای،یقبیمهبیمه

اثرمثبتافزایشرشداقتصادیبافرضثباتسایرعواملبربهبودعملکردصانعتیابدبنابراینیم
ایاندرکاهاساتامکانپاذیرمتعددیهایروشازاقتصادیرشدبهبود.البتهگرددمشاهدهمیبیمه

.استگردیدهبررسیسال64تا15جمعیتبهفعالجمعیتنسبتدرتهییراثرتنهامقاله
(رابطاهAkinbola ,2010(و).Haiss & sumegi, 2008بنابراینتحقیقیاضرهمانندتحقیق)

هدرکند.البتاهبرخایتحقیقااتانجاا شاددوطرفهتوسعهصنعتبیمهورشداقتصادیراتأییدمی
Azizi& Pasban, 1997 (Jafari Samimi & Kardger, 2006،)),)کشااورایاارانازجملااه

(Akbarian , et al. 2009و)Jahangard, 2011)تنهااباررابطاهیکجانباهصانعتبیماهباررشاد)

هاایعلایومعلاولیصانعتبیماهوکننداماباتوجهبهبررسیرواب وچرخاهاقتصادیتأکیدمی
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گردد.رشداقتصادیدراینتحقیق،اثرگذاریمتقابلرشداقتصادیوصنعتبیمهمشخنمی
رضیهتحقیق،رابطهعلیدوسویهبینبیمهورشاداقتصاادیکشاورایارانشدنهردوفتأییدبا

ازگارددمای.بناابراینپیشانهادشودمی.واهمیتصنعتبیمهبیشازپیشمشخنگرددمیتأیید
هاایغیاررسامیوضامنیرسمیدرزمانتحصیلوهمچنینازطریقآموزشهایآموزشطریق

درایبیماهارتبااطجمعایو..زمیناهتوساعهفرهنابهاایساانهرآموزشیهایبرنامهویاازطریق

کشورفراهمگردد.همچنینصنعتبیماهباااراناهمحصاوالتمتناسا باانیاازافاراد،پاساخگویی
وآموزشدیدهو..اییرفهفروشهایکانالمناس ،تسهیلصدوربیمهنامهوپرداختخسارت،

صادیگردد.تشدهومنجربهبهبودرشداقزمینهسازتوسعهصنعتبیمهتواندمی
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