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 مقدمه

هرایینرهیمامرویهبخشقابلتوجهیایاقتصادک ورهامربومبهعرضهخدماتروناروندر

اقتصرادیایررانسرهمقابرلیهرابخرشترین.بخشخدماتبهعنوانیكیایبزرگاستمختلف
 توانهمالیوروانرییكریایاجرزایلیدارد.صنعتبیمهنیزبهعنوانپتوجهیدرتولیدناخالصم

-هرایبیمره.بااینکهنزدیكبهیكقرنایرغایفعالیتاستمهموت كیلدهندهبخشخدمات

رذرداماهنویاینصنعتنتوانسرتهجایگراهواقعریخرودرادربریناق رارمختلرفایدرایرانمی
 ,Izadi & Izadiمروردانتظرارشرادرنظراقاقتصرادیک رورایفرانمایرد جامعهپیداکندون رش

2012).
راهراررذارییهسرماصنعتبیمهبهعنوانیكتضمینکنندهاساسی،وظیفهاطمینانبخ یدنبه

بهعهدهدارد.اهدافکالندولتبرایکاهشنیایبهوارداتکاالهایمصرفیوصرنعتیاییرك
دراتغیرنفتیایدیگرسو،نیایمنردایرناسرتکرهتمراقدسرتانردرکارانسووافزایشتوانصا

هرایاقتصرادیم ر ولشردهودرم ابرلهایتولیدیوخدماتیدرمحیییامرنبرهفعالیرتبخش

.(Izadi et al., 2012هایخوبیداشتهباشند  ادمالیپ توانههاییسكر
.اینکارکردصنعتبیمهبرایهراستن شورسالتاصلیصنعتبیمه،کاهشعدقاطمینان

تروانبرهرروهاجتماعیو تیاقتصادملیبهصورتخاصینمودپیداکردهکرهایرنجملرهمری
امنیررتشرر لی،تررداوقدررمرردرترری،افررزایشسرریحرفرراهینرردری، فرر ثررروتملرری،توسررعه

خسارتسابافرزایشرشردوایجاداعتااراشارهنمود.اییكسوامنیتوجارانهارذاریسرمایه

هرایدریرافتیاقرداقبرهایایمحلخالص ریبیمرهشودوایدیگرسومؤسساتبیمهاقتصادیمی
ررذاریایمحرل ریلذاچنینصنعتیایهمانابتداقادربهانجراقسررمایه؛کنندمیرذاریسرمایه

شرداقتصرادیخواهردردرنهایرتبیمهدریافتیبودهوموجربافرزایشرشردسررمایه،تولیردملری
(.Dahmardeh & Izadi, 2011شد 

درم ایسرهبرا رالتیکرهپرسانردایراانردایهایشخصریبیمهعمرسیحپس،بهعنواننمونه
ایرنوانت رالهایپرداختشدهرذاریاین یبیمهدادهوبهواسیهسرمایهافزایشاختیاریاست

وای،توسرعهبایارهرایسررمایهشروندوریمریهرایبیمرهجمرعرشررکتوسریلهبهاندایهاکهپس

 بیمره صرنعت بره هتوجر برابنرابراینررردد.یمیانجاقشدهومنجربهتوسعهاقتصادرذاریسرمایه
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 شرناخت و م ركالت و موانرع بررسری عرصره، ایرن درخصوصی هایبیمه تعداد افزایش وک ور

-مرینظرر بره ضرروری رن به ربومم مسائل و بیمهبایاردولتیوخصوصیصنعت اطالعات توییع

 .رسد



 اثرات توسعه صنعت  بیمه در اقتصاد 

 افزایش ثبات مالی 

اندبهاسرتحكاقوثاراتمرالیافرراد،هاییکهضرروییاندیدهبیمهباپرداختخسارتبهرن

شروندکرههایبزرریمواجرهمریهاییکهباخسارتکند.شرکتهاکمكمیخانوارهاوسایمان
هراهارابیمهنكردهباشندممكناستاینخسارتمنجربهورشكستگیوتعییلریایرنشررکترن

دهندبلكهضررهایناشریهااریشخودراایدستمیاینشرکتتنهانهرردد.درچنینمواردی،
تواندمنجربهبیكاریکارررانوکارفرمایان،ایدسترفتنفرصرتخریرداریایورشكستگیمی

هاو ذفدررمدمالیاتیدولتدراقتصادشود.بنابراینثاراتفرراهمشردهانایرنشرکتم تری
هارادرخلریثرروتبراایرنتضرمینکرهای صنعتبیمه(،افرادوشرکتهایبیمهتوسطشرکت

  کند. مایتمیهادرم ابلخیراتبیمهشدهاست،سرمایهرن

 

 اجتماعی دولت  تأمینهای  های برای برنام جانشین و تکمیل کننده

هرایترأمیناجتمراعیباشرد.بنرابراینبراتواندجایگزینیبرایبرنامرهبیمهعمرمیویژهبهبیمه،
هابهافراداجتماعیکاهشیافتهوایطرفیاینبیمهتأمینهایهایعمرانفرادیف اربرسیستمبیمه

هرایترجیحراتخرودتنظریمنماینرد.بنرابراینهزینرههایامنیتیخرودرابرادهندتابرنامهاجایهمی

هرایترأمینهرایبیمرههرایدولرتدریمینرهبرنامرههایعمرباکاهشهزینرهانفرادیباالتردربیمه
هایمالیروبرهرشردیکرهاجتماعیدرارتاامخواهند.نكتهدیگرایناستکهباتوجهبهچالش

اند،ن شجان ینیوتكمیلریصرنعتبیمرهبرهابارنمواجهههایتأمیناجتماعیک وربیمهسیستم
 (.Kazerouni, 2003هایتأمیناجتماعیبسیاربااریشخواهدبود جایبیمه

 

 تسهیل تجارت و معامالت 

بیمهمناسربموجرودباشرد،تولیردوعرضرهخواهنردشرد.کههنگامیتولیداتوخدماتتنها
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ررذارانهراییاسرت.سررمایهبرایواردشدندرچنینفعالیتایشرطیپوششبیمهدیگرعاارتبه
هراایبیمرهدهنردکرهسررمایهرنهایباریسركبراالاختصرايمریسرمایهخودرایمانیبهپروژه

تروانرفرتدهند.درنتیجهمیمناسایبرخوردارباشدوبنابراینمعامالتوتجارترارسترشمی
تجرارتومعرامالتکراهشکنردوبردونبیمره،مریررذاریایهپبیمهفعالیتوتجارتجهانیرا

 (.Izadi & Mohammadnia, 2011خواهندیافت 

 

 اندازها  تجهیز پس

رررانبیمرهدهرد.اولاینكرهسرتممرالیراافرزایشمریطریری،کراراییسیچنردصنعتبیمهبره
دهند.بدینصورتمیراکاهشدهندرانواقاندایکنندرانوهایمربومبهرردروریپسهزینه

ررانپرولرابرهعنروانواقدراختیرارپردایندوسپسبیمهنسای یبیمهمیطوربهکه،هزاراننفر
تواننرداطالعراتالیقبررایرررانمریرذارقرارخواهندداد.بیمرههایسرمایهوشرکتمؤسسات

ررذارییجهمنافع اصلایسررمایهروردهودرنتبهدسترذاریسالموباکاراییبی ترراسرمایه

هرایدرسالنامهبیمههایبابایدهیباالراایطرییکاهشدر یبیمهوصولیدرصدوردرپروژه
ررانبادریافت یبیمرهایبیمهرذارانقراردهند.دوقاینكهغیرمست یمدراختیاربیمهطوربهرتی

هااختصرايرذاریودیگرسرمایهبلندمدتهایابهواقرذاران،قادرخواهندبودوجوهن دربیمه
یریپرداخرتواقعردقن ردینگیراایطرکننردوررانن ردینگیایجرادمریدهندوبهعاارتیبیمه

کننرد.هاراایجرادمریهایاقتصادیدرسرمایهرذاریررانصرفهبیمهدهند.سوقاینكهکاهشمی

رررانقادرنردبراجمرعیبزرگنیایمالیباالییدارنردکرهبیمرهرذارهایسرمایهییرابی ترپروژه
رررانبراهاییراتأمینکننرد.درنتیجرهبیمرهرذاران،نیایهایمالیچنینپروژهروری یبیمهبیمه

نماینرد.رذاریوبات وییکاراییاقتصادیبهاقتصرادملریکمركمریهایسرمایهرسترشپروژه
هایمالی،ریسكراقیمرتهاوسیستمکند.واسیهریسكراتسهیلمیبیمهمدیریتچهارقاینكه

 (.Mohammadkhan, 1996 دهندکاهشمیروریورذاری،انت ال،جمع

 

 کاهش خسارت  

شردرانجهرتکراهشوجلروریریایخسرارتایایبرایکمركبرهبیمرههایبیمهشرکت
دانشدقییهرشررکتبیمرهدرمرورد رواد وریرند.عالوهبراینهایاقتصادیبهرهمیانگیزه
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دهدکرهدریمینرهکنتررلوارییرابیخسرارتبراسرایرهایییانروربهاواینامكانرامیفعالیت
هاباعر افرزایشسرودمروردانتظرارایرقابتکند.ایرنجاکهکاهشخسارتهایبیمهشرکت

یایخسرارتبرهیركنیرایاساسریبررایهایمربرومبراکنتررلوپی رگیرشود،وجودفعالیتمی
وریکلعوامرلتولیرد،تواندایطرییبهرههایبیمهتادیلشدهاست.اینعملكردبیمهمیشرکت

 (.Ehsani, 2004باشد مؤثربرنرخرشداقتصادی

 

 تخصیص کارآمد سرمایه 

بیمرهوهمننرینهارابرایارییابیقیمتفرروشهاوپروژهرراناطالعاتاساسیشرکتبیمه
ررذاراناندایکننردرانوسررمایهکنند.پسرذارانجمعروریمیبهعنوانمت اضیانواقوسرمایه

روریوپرردایشایرناطالعراترامنابع،تواناییبهعهدهررفتن،جمعانفرادیممكناستوقت،
صسررمایهمرالیوکنتررلرراندراینیمینرهمزیرتداشرتهودرتخصرینداشتهباشند.بنابراینبیمه
هراومردیرانپروژهها،شرکتکاررمدترینترینوررانسالمنمایند.بیمهریسكبیمهبهترعملمی

 (.Izadpanah, 2006 کنندهابیمهوسرمایهمالیتهیهمیراانتخا کردهوبرایرن

 

 نقش و آثار اقتصادی، اجتماعی بیمه و تأثیر آن بر خدمات

بینیباایجادامنیتخاطروررامشرو ی،نگرانیناشیای واد نارهانیوپیشصنعتبیمه
-هاییندریوفعالیتن دهراایاذهانعمومیجامعهکمکردهوایاینطرییبهروانشدنچرخ

نماید.صنعتبیمهباپرداختخسراراتناشریایخیرهرایهایاقتصادیجامعهومردقکمكمی
کنرد.درایرنتداوقتولیدواستمرارفعالیتویندریافرادجامعهرافراهممیتحتپوشش،امكان

ریردوبنرابراینایبرارهرابرهوجرودمریررذاراندرپرداخرتخسرارت التیمینهم ارکتبیمره
 مسئولیتدولتبرای مایتوتأمینییاندیدرانکاستهخواهدشد.

 
 پیشینه تحقیق

 Headen & Lee (1974  ایکررهایبررهبررسرریتوسررعهبخررشبیمررههنررددردورهالررهدرم

کنندکرهدرمر لرهاول،بردلیلبیانمیهارنپردایند.هایقانونی اکمبودهاست،میمحدودیت
اینكهکنترلبخشبیمهشاهقارههندتحتانحصارایالتبودهاست،رقابتیوجرودنداشرتهوموانرع
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رایخانوارهاغیرممكنساختهاست.بنرابرایناقرداماتیشراملقیمت،دسترسیبهخدماتبیمهراب
توانردبرهبهارود ذفانحصاربیمه،ت ویترقابتوایجادچارچو قانونیبراینظارتمالی،می

رفاهجامعهکمكنماید.
(1973) Fischerانردایهاوبهاروددرایبهبررسیچارچو قانونیرابیهافزایشپسدرم اله
(خردمات1است.نتایجم اله راکیایرناسرتکره  هاورشداقتصادیپرداختهداراییتخصیص

(افزایشرقابرتدربخرش2؛دهدمالیقابلدسترسبرایخانوارهاتخصیصداراییراافزایشمی
بیمه،کاراییراتسهیلوافزایشخواهدداد.

 Campbell (1980) هایمرالیمهاموالبی ترشاخصایبرایشناساییکارکردهایبیدرم اله
نماید.دراینراستابرااسرتفادهایتجربرهناشریایبرنامرهبررسیمی هایبیمهجدیدرابرایشرکت

دهرد.درایرنمدلخرودراتوسرعهمریهایاخیردراینبخش،ارییابیبخشمالیومرورشكست

ررراندرت ییرررفتراروتواناییبیمههابعنوانهموارکنندهریسك،تخصیصدارایین شبیمهمدل
شود.نتایجم اله اکیایاناستکرهالرف(م تریانوکمكبهرشداقتصادیدرنظرررفتهمی

سراید، (نوسراناتم رراتیداییوریادساییمالیفعالیتبانكیوغیربانكیراامكانپذیرمی
-هراوبیمرهج(ارتاامنزدیركبرینبانركیابد،شدیداقتصادکالندرمحصولوقیمتکاهشمی

رزاریوعواقربمربرومبرهرنرادراقتصرادهایا تمالیناشیایسرمایهتواندشكستررانمی
کاهشدهد.
 و مدیریت اقتصاد، ای اعم علمی مختلف های ییه در و مختلف صنایع در شده انجاق میالعات

 و تنرو  و بایار سهم بین رابیه داری معنی یا ریبزر میلی قدر و شدت دهندهعدقتیابی ن ان ،..
 Chu (2011)برود. انگیرز برر سرؤال و تردید مورد نیز جهترابیه اینكه ضمن.است بوده عملكرد

 بی رینه بررای استراتژی بایار،بهترین سهم افزایش ریا که سؤال این پاسخ یافتن برای ای،درمیالعه

 ایرسرتانه اثرر ،1 یافتره توسرعه پانرل ایرسرتانه رسریونرر مردل ای اسرتفاده برا روری، سود کردن

 کرد. تأیید را روری سود و بایار سهم بین مضاعف

 خصروي در تح یری هردف برا بانكداری صنعت درGenchev (2011)دیگرتوسط پژوه ی

 بل ارسرتان، در هرابانرك روری سرود برر 2 درجهتمرکرز و بایار سهم قایل ای مختلف عوامل تأثیر

.بود 2011-2006 یمانی دربایه بانك 22 متواین پانل هایداده بر ماتنی تحلیل و تجریه.دش انجاق
 یعنری هابانك روریریریسوداندایه شاخص ترینمرسوق ای بانك روری سود ریری اندایه برای
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 تمرکز درجه بین رابیه وجود عدق ن انگر تجربی نتایج.شد استفاده ،3 سهاق صا اان   وق بایده

 تصرمیم برا مررتاط عواملاًصرف ای متأثر را روری سود تح یی، هاییافته همننین.بود سودروریو

 نهایتراً و دانردمری بانكرداری صرنعت کار و کسب محیط کالن اقتصاد درعوامل ت ییر نه و ریری

 کرد. ارییابی دار معنی رماری لحاظ به و مثات سودروری و بایار سهم بین رابیه تح یی نتایج

Pervan & Kramaric (2012)عملكررد برر تنرو  و بایار سهم تاثیرات عنوان با ایمیالعه در 

 بایه کرواسیدر یندری غیر بیمه صنعت بایارعملكرد سهم اثر ریمون برای یندری غیر هایبیمه

 روری سرود چرون ایوابسرته مت یرهرایی کره شد طرا ی تجربی مدل یك ،2009-1999بر یمانی

 تولیرد تمرکزصنعتی، مالكیت، مانند کنترلی مت یرهای و تنو  بایار، سهم قال، ایساله در شرکت

 ایمر لره دو کلری ر تاوری ارییابی روش ای بااستفاده.داشت خود در را تورق و سرانه ناخالص

 به بیمه هایشرکت سودروری بر تنو  و بایار سهم مت یر دو هر دار معنی و مثات تأثیر ای شواهدی

.درم دست
Cole & Karl (2015)اند.سودروریپرداخته بر رن تأثیر و بایار ایبهبررسیساختاردرمیالعه 

 برین مثاتری رابیره متحرده، ایاالت درمان بیمه بایار سودروری و بایار ساختار عنوان با درپژوه ی

 نتیجه، این ایا که رفت تواننمی صرا ت به اما رمد دست به بیمه هایشرکتسود و بایار تمرکز

 برزرگ ررران بیمره باالتر کارائی با مرتاط اینكه یا است بایارایالتی در رقابتی ضد رفتار واسیه به

.باشدمی درمان
عالوهبررننهارائهشد،دریمینهبیمهورابیهرنبااقتصادمیالعاتفراوانیداخلوخرارجبره

(،Jalalilavasani, 2004  ندای جاللیلواسرانیدلیلاهمیتاینبایارمالیانجاقررفتهاستعاارت
ابرتث،(Pikarjo, 2001  (،پیكرارجوAhmadvand, 2000  (،ا مدوندEhsani, 2006  ا سانی

 Sabet, 1995جهانخرررررانی)  Jahankhani, 1997عزیرررررزی،)  Azizi, 2001،)
بیمهون شرندر(.درهمهاینمیالعاتذکرشدهبهاهمیتبایارKadkhodai, 2001کدخدایی 

ایاستکهمح  انرااقتصادورشدرناشارهشدهاست.دراینم االتاهمیتاینبایاربهاندایه

مجاوربهبررسیاثراتاینبایاربربایارهایدیگرنمودهاست.
دولتریوغیرردولتریدرپرداخرتهرایبیمرهبنابرایندراینم الهنظربهاهمیرتبررسریسرهم

تو یبیمهتولیدی،بهبرسیاینصنعتپرداختهشدهوبراتوجرهبرهدریافرتوپرداخرتخسار
بینریایرنهرایرتریناشریایپریشای،راهكارهراوبرنامرهریرزیهایبیمره یبیمهتوسطموسسه
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 شوند،ارائهخواهدشد.بایارکهمنجربهتأثیردراقتصادمی



 تیبررسی حق بیمه تولیدی و خسارت پرداخ

 نمودار یبیمهتولیدیوخسارتپرداختیدرییرترسیمشدهاست.

 

 
 (: حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی/میلیارد ریال1نمودار)


وهمننرینم رارکتریرردیمرذاریمنابعووجوهیکهدراختیارشرکتبیمهقرارباسرمایه

-همبهرواجبرایاربیمرهواسرت اللبیمره،هارذاریسرمایهرذاراندرسود اصلایایندادنبیمه

ررذاردربرایارسررمایه،برهاقتصرادک رورشودوهمدرن شیكنهادسررمایهرذارانکمكمی

-بیمرهمرییهاشرکترذارانبههایفراوانیکههرسالبیمهکمكشایانیخواهدکرد. یبیمه

ریررد بخ ریایرنبرداریقرارمریرههابهچندروشموردبهپردایند،عالوهبرپرداختخسارت
شرودوهرایبرانكینگهرداریمریهابهصورتن دیودر سرا برایپ توانهپرداختخسارت

هایاجراییواداری   وق،دستمزد،کارمزد،تالی ات،ملزومات،رمرویشوبخ یصرفهزینه
درییررترسریمشردهرمنتخرب یبیمهتولیردیدرچنردک رونموداربایاریابیو...(خواهدشد.

است 
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 حق بیمه تولیدی در چند کشور منتخب/میلیون دالر(: 2نمودار)


ک راوریی،هایفعالیتصنعتبیمهدرتولیدوعرضهاطمینانبرایچرخهمأموریتباتوجهبه

صنعتی،خدماتیک وروجریانیندریخانواروشهروندانبا داقلقیمرتو رداکثرکیفیرتبره

هررایمختلررفاقتصررادیوورتجررامعوپایرردار،صررنعتبیمررهبررا ضرروروفعالیررتدربخررشصرر
وریوافرزایشافرزایشبهررههاموجببكارریریسرمایه،نحوهومیزانبكارریریعواملونهاده

خواهدشد.اماتعیینسهمون شبخشخصوصیودولتیدرایرنامرربسریارپرراهمیرتکارایی
ایجاداشت ال،افزایشرفراههایدولتیوغیردولتیبیمهون شهریكدرسایمانباشد.عملكردمی

اجتماعی،کمكبهبهاوداستانداردها،ن ش مایتیوتأمینیبرایجاررانخسراراتمرالیوجرانی

هابهجایدیگریبیانجامد.بنابراینمرادرایرنم الرهبرهتواندبهجایگزینیهریكایاینبخشمی
مهریكایبایارهایدولتیوغیردولتیخواهیمپرداخت.درییررنمرودارسرهمبخرشن شوسه

 دولتیوغیردولتیای یبیمهتولیدیبایاربیمهترسمشدهاست 



 
 (: سهم بخش دولتی و غیر دولتی از حق بیمه تولیدی بازار بیمه/درصد3نمودار)
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 الگو متغیرهایمدل و معرفی 

بره یبیمهتولیدیکلوتابعخسارتپرداختشرده،ایرندومت یررمربومبهتابعدربررسی

مانند یبیمهتولیدبخشدولتری، ریییهمننینمت یرهااند.شدهوابستهاستفادههایعنوانمت یر
بیمهتولیدبخشغیردولتی،خسارتپرداختشدهبخرشدولتری،خسرارتپرداخرتشردهبخرش

اند.دهندهدراینالگواستفادهشدهتوضیحیابهعنوانمت یرهغیردولتی
LTIP     یبیمهتولیدیکللگاریتم

LTRP    خسارتپرداختشدهکللگاریتم

 LIRG یبیمهتولیدشدهبخشدولتیلگاریتم

 LIRP یبیمهتولیدشدهبخشغیردولتیلگاریتم

 LIPG    خسارتپرداختشدهبخشدولتیلگاریتم

LIPPهبخشغیردولتیخسارتپرداختشدلگاریتم
شود.مادرمدلاولبهبررسیسهمبخرشدولتریوغیردولتریایدراینم الهدومدلارائهمی

 (ارائهشدهاست.1شدهبهصورتجدول برروردپرداییم.روابطخسارتپرداختشدهکلمی


 تخمین تابع و ضرایب مدل اول :(1جدول )

t-test Standard Deviation Coefficient VARIABLE 
(053/0)2686/2 046167/0 10473/0 LIPP 

(048/0)3257/2 31999/0 74420/0 LIPG 

(490/0)72332/0 7580/2 9949/1 C 

F-stat DW-statistic R-Bar-Squared R-Squared 

(000/0)972/55 951/1 91663/ 93330/0 

 منبع: محاسبات تحقیق

 

خسرارتپرداخرتشردهبخرشدولتریایخسرارتنتایجتخمین اکیایرناستکرهسرهم
خسارتپرداخرتضریبدرم ایسهباوردشدهرضریببرباشد.(می74420/0پرداختشدهکل 

داردکهسهمبایاردولتینساتبهغیرردولتریدرپرداخرتخسرارتشدهبخشغیردولتیبیانمی
عمالیبخشدولتیتوجیهکرد.بایدتوجرهتوانباتوجهبهاناوهمنابباشد.اینمیلبرامیبی ترمی

هرایخصوصریداشتجهتکاهشسهمبایاردولتیایبایاربیمهبایدبره مایرتمرالیایبخرش
رذاریخالقیرتبی رتریدارنردوهایخصوصیدرنوروریوسرمایهنجایكهبخشپرداخت.ایر
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انوناساسیبهکاهشبایاردولتریق44ررددلذابایدطایاصلاینمهممنجربهرونیاقتصادیمی
ورسترشبایارغیردولتیپرداختشدهووارذاریصنعتبیمهبرهبخرشخصوصریدرراسرتای

قرارریرد.در  ی تبایدفعالیتدولتدربایاربلندمدتقانوناساسیدراهداف44اجرایاصل
 بیمهک وربصورتمكملبخشغیردولتیباشدونهبهعنوانرقیایبرایرن.


 های تشخیص در تصریح مدل اول ها و آماره آزمون :(2جدول )

Heteroscedasticity Normality Functional Form Serial Correlation 

23/0 60/058/007/0

 منبع: محاسبات تحقیق

 

تواننتیجرهررفرتکرهمردلایلحراظفرروكکالسریكومی1باتوجهبهرمارهایت خیصی
وبام كلیروبهرونیست.همننینبراتوجرهباشدمیرمارهشكستساختاریدارایبهترین الت

هاینرمالها،پسماندکهبراساساینریمون 3ومجمو مجذورتجمعی2بهریمونمجمو تجمعی

تواننتیجهررفتکهاررنمرودارایکنندمیشدهدوریمونبرایثااتساختاریپارامترهاارائهمی
جفتخیومصافعاورنكردهباشندیانمودارهابرینخیرومصرافقرارررفترهباشرند،ن رانای

نرانباشرندباشد.در  ی تاررنمودارهایارائهشردهداخرلفاصرلهاطمیوجودثااتساختاریمی

شودواررنمودارهاایفاصلهاطمینانفرضیهصفرمانیبرعدقوجودشكستساختاریپذیرفتهمی
بیرونیدهباشدفرضیهصفرمانیبرعدقوجودشكستساختاریردووجرودشكسرتسراختاری

 شود.پذیرفتهمی

رفتهوعدقوجرودرنباتوجهبهنمودارهایفوقفرضیهصفرمانیبروجودثااتساختاریپذی
تروانرفرتکرهوجرودثاراتسراختاریتأییردشردهوترابعایثاراتشودودر  ی رتمریردمی

 باشد.برخوردارمی



________________________________________________________________ 

1- Diagnostic tests  
2- Cumulative Sum of Recursive Residuals (CUSUM)  
3- Cumulative Sum of squares of Recursive Residuals (CUSUMSQ)  
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 های مجموع تجمعی و مجموع مجذور تجمعی مدل اولآزمون :(4نمودار ) 

 
 بینیمدل پیش

هایاقتصادیاساسنظریههایاقتصادی کهبرتریناهدافساختنمدلبیورکلییكیایمهم
کنرد(امررمیانمت یرهرایاقتصرادیراتصرریحمریبلندمدتساختهشدهوغالااًروابطاستاتیكیا

هرایبسریارهرابرامحردودیتبینیبراساساینمردلاست.ولیبایدتوجهداشتکهپیشبینیپیش
رهرایتوضریحیکرهبررییادیهمراهاست.بهعنوانمثالممكناستاطالعراتدرخصرويمت ی

مت یروابستهابتدابایدبینیپیشرذارندوجودنداشتهباشند.ایسوییدیگربرایمت یروابستهاثرمی

بینیمت یرهایتوضیحیامریدشروارتربینیشوندکهدربرخیمواردپیشمت یرهایتوضیحیپیش
جستنایچنینم ركالتیرویروردنباشد.یكراهبرایدوریبینیخودمت یروابستهمیایپیش

هرایسررییمرانیبررسریالگرویرویكردسرییمانیاست.رویكرداساسیدرتجزیرهوتحلیرل
بینیرفتارریندهاسرت.درایرن اکمبررذشتهیكمت یرواستفادهایاطالعاتمذکوربرایپیش
شودیكسریایعرواملیکرهرویكردم اهداتپیاپیعموماًوابستهبهیكدیگرهستندوفركمی

یكردهرایمرورداسرتفادهروایایرنکننددررفتاررتیرننیزموثرند.یكیرفتاررذشتهراتعیینمی
 ARMA(P,Q)هررایترركمت یررره،مرردلبینرریبرررایمرردلجهررتشناسررایی،تخمررینوپرریش
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یوه رل(.در  ی تبرای لریاضیمجموعهمعادالتتفاضلیبهدوشرTashkini, 2005است 
بینی،ایم ادیر لشدهتواناستفادهنمود.در لپویاوبهنگاقانجاقپیشپویاو لاستاتیكمی

ARMAشود.مت یرهایدرونزایبراوقفرهوجمرالتهایقالاستفادهمیمت یرهایدرونزایدوره
-عیرنهامحاساهمریرمدهبرایدورهقالونهم ادیرواقبهدستهایدرمدل،بااستفادهایجوا 

شرود.هایقالمت یردرونزااستفادهمیبینی،م ادیردورهشوند.ولیدر لاستاتیكوبهنگاقپیش

درایرنمردل،برراسراسم رادیرواقعریمت یرهرایARMAمت یرهایدرونزایباوقفهوجمرالت
تروانرفرتکرهی(.برایرناسراسمرAbbasinejad & Tashkini, 2000شوند درونزامحاساهمی

ساییپویاریمونبسیارسختیبرایخوبیبرایشیكمدلاستولذاشرایهسراییموفریبررشایه
شود.فرریندخودتوضریحمیرانگینمتحررباساس لپویادلیلیبرقابلاتكابودنمدلتل یمی

ARMA ایانعیافپذیرتریننو الگوهایسریهاییمانیتكمت یرهاستNourfesti, 1999.) 


 بینی مدل اولبرآورد الگوی پیش

 درسریحیراARIMAبینریخسرارتپرداخرتشردهکرلایمردلدراینم الرهبررایپریش

ARMAهرایمختلرف،هایباوقفرهشود.پسایبررسیوم ایسهمدلدرسیحتفاضلاستفادهمی

اشد ببینیبهصورتییرمیباشد.جدولپیشمیARMA (1و2مدلانتخابیما 


 بینی متغیر خسارت پرداخت شده کل مدل اولپیش :(3)جدول

1391Q4 1187/11 

1392Q1 1562/11 

1392Q2 1929/11 

1392Q3 2290/11 

1392Q4 2644/11 

1393Q1 2992/11 

1393Q2 3334/11 

1393Q3 3669/11 

1393Q4 3998/11 

 منبع: محاسبات تحقیق

 

 است ادیرواقعیبهصورتییرترسیمشدهبینیمت یردرم ابلم پیشنمودار
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 کل مدل اولبینی متغیر خسارت پرداخت شدهپیش(: 5نمودار)


خسارتپرداختشدهکلبرهعنروانیركبرایارمرالی راکیایرنبینیپیشجدولونمودار

درایجرادرذارانباشدبنابراینبایدسیاستاستکهروندورشدافزای یاینمت یرموردانتظارمی
هایخسارتپرداختیهااینروندافزای یرالحاظکنندوبرمانایافزایشهزینهوتدوینسیاست

در  ی تباتوجهبهروندصعودیاینبایارومحاسراهوتخمرینریرینمایند.صنعتبیمهتصمیم

م اهدهنمود.براالتربرودنتوانمیزاناثرهربایاررادراینروندسهمبایاردولتیوغیردولتیمی
سهمبایاردولتین انایکمبودنسیحعمومیاعتمادمردقبهبخشخصوصیواسرت االرنهراای

باشدکهخودن رانبخشدولتیاست.م كلدراینجاافزایشخسارتپرداختیبیمهدرریندهمی
ایسواستفادهایبایاردولتیاست.

پررداییم.خشدولتیوغیردولتریای ریبیمرهتولیردیکرلمریدرمدلدوقبهبررسیسهمب

(ارائهشدهاست.4صورتجدول روابطبرروردشدهبه


 تخمین تابع و ضرایب مدل دوم :(4جدول )

t-test Standard Deviation Coefficient VARIABLE 
(030/0)8086/1 41067/0 45547/0 LIRP 

(795/0)26893/0- 8807/1 50578/0- LIRG 

(487/0)7286/0 4668/15 2701/11 C 

F-stat DW-statistic R-Bar-Squared R-Squared 

(030/0)972/35 0704/2 81663/ 83330/0 

 منبع: محاسبات تحقیق

 

نتایجتخمین اکیایرناستکهسهم یبیمهتولیدشدهبخشغیردولتیای یبیمهتولیرد
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 یبیمهتولیردشردهبخرشضریبدرم ایسهباوردشدهررضریببباشد.(می45547/0شدهکل 
داردکهسهمبایارغیردولتینساتبهدولتیدر ریبیمرهتولیردشردهبی رتراسرت.دولتیبیانمی

ایکردنصنعتبیمهک وروهمننینبا ضوربخشغیردولتیباتوجهبهتجاری،رقابتیو رفه
هایمنی ه،رسودریوامنیتخراطرمتناسببانیایوفعالیتایهایبیمهفعالواثربخشوپوشش
نماینرد.ییرادینصریبک رورمریدررمردهایپویاایجادکردهوطوربهدرعرصهاقتصادک وررا

هایفعالخدماتیراشناساییوضمنتعاملمؤثربارنهراایبخشهمننینباشناختنیایهایبیمه
ایخدماتیواقتصادیراهموارساختهوباعر کراهشیرافتنسرهمهیمینهتوسعهپرشتا فعالیت

 بخشدولتیایبایاربیمهک ورخواهدشد.


 های تشخیص در تصریح مدل دوم ها و آماره آزمون :(5جدول )

Heteroscedasticity Normality Functional Form Serial Correlation 

86/060/015/085/0

 منبع: محاسبات تحقیق

 

تواننتیجرهررفرتکرهمردلایلحراظفرروكکالسریكومی1باتوجهبهرمارهایت خیصی
 باشدوبام كلیروبهرونیست.رمارهشكستساختاریدارایبهترین التمی

باتوجهبهنمودارهایفوقفرضیهصفرمانیبروجودثااتساختاریپذیرفتهوعدقوجرودرن

وانرفرتکرهوجرودثاراتسراختاریتأییردشردهوترابعایثاراتترشودودر  ی رتمریردمی
باشد.برخوردارمی

 درسریحیراARIMAبینریمت یرر ریبیمرهدریرافتیکرلایمردلدراینم الهبررایپریش

ARMAهرایمختلرف،هایباوقفرهشود.پسایبررسیوم ایسهمدلدرسیحتفاضلاستفادهمی
 باشد بینیبهصورتییرمیباشد.جدولپیشمیARMA (1و2مدلانتخابیما 



________________________________________________________________ 

1- Diagnostic tests  
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 های مجموع تجمعی و مجموع مجذور تجمعی مدل دومآزمون :(6نمودار)


 بینی متغیر حق بیمه دریافتی کل مدل دومپیش :(6)جدول

1391Q4 9012/10 

1392Q1 8146/10 

1392Q2 7394/10 

1392Q3 6739/10 

1392Q4 6169/10 

1393Q1 5673/10 

1393Q2 5241/10 

1393Q3 4866/10 

1393Q4 4539/10 

 منبع: محاسبات تحقیق

 

 است بینیمت یردرم ابلم ادیرواقعیبهصورتییرترسیمشدهپیشنمودار
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 بینی متغیر حق بیمه دریافتی کل مدل دومپیش :(7نمودار )



کهروندورشدکاه یاین یبیمهدریافتیکل اکیایرناستبینیپیشجدولونمودار
هراایرنرونردرارذاراندرایجادوتردوینسیاسرتباشدبنابراینبایدسیاستمت یرموردانتظارمی

براتوجرهبرهریرینمایند.همانند التقارللحاظکردهوبرمانایذخایرمالیصنعتبیمهتصمیم

توانمیزاناثرهرربرایارتیوغیردولتیمیروندنزولیاینبایارومحاساهوتخمینسهمبایاردول
هرایغیررقرانونیرادراینروندنیزم اهدهنمود.اثراتسواستفادهایبایاردولتیماننردپرداخرت

هاوبهسابرنعدقهمراهنگیبرین ریبیمرهدریرافتیوپرداختریخسارتوفاکتورساییهزینه
 رردد.دنزولیدررندیدهمیمنجربهپایینرمدنمنابعدررمدیشدهورون



 یجه گیری و پیشنهادهانت 

توانرفتهرعاملیکهبتواندبره بهعنوانموسسهمالیغیربانكی(میدرخصويتوسعهبیمه

تواندبهعنروانیركعامرلانااشرتایکمكکندمیبیمههایشرکتافزایشیاجذ منابعمالی
فنی(بررشدوتوسعهاقتصادیاثربگذارد.دراقتصادایررانبراسرمایه فیزیكیوانسانیونوروری

رسدبخشدولترینسراتبرهبخرشغیرررمدهبهنظرمیبهدستتوجهبهعالمتوم دارضرایب
دولتیباعملكردمناسبدرپرداختخسارت،توانسرتهثاراتمرالیرادرجامعرهایجرادکنردودر

.داشتنمنابعمالیکافیو مایتدولتباع شردهسرهمترعملنمایدهاموفیپرداختخسارت

بخشدولتیدراینبایاربی ترباشد.الاتهبایدتوجهداشتباتوجهبهعدقوجوداعتمادکلیافرراد
جامعهبهبایارخصوصیبیمهوهجوقبهسمتبایاردولتیوهمننینسواستفادهایبرایاردولتریو
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.بنرابراینخروردنمریچندبرابربایدهیمناسایایبایاربیمرهبرهچ رمخسارتهایهزینهپرداخت
سراییتوانبامسألهرقابتیکردنرن،نگاهدولتریدرصرنعتبیمرهراایبرینبرردوخصوصریمی

هایدریافتیدرسیحبایارسرمایهافزایشیابد.اندایهایناشیای یبیمهواقعیانجاقدادتاپس
توانردبرا ضرورفعرالواثررتربرودهومریردولتیدردریافت یبیمهموفیایطرفیبخشغی

هرایمنی ره،رسرودریومتناسببانیایوفعالیرتایبیمههایمندیایمزایاوپوششبخشوبهره

هرایییرادینصریبک رورنماینرد.پویاایجادودررمدطوربهامنیتخاطردرعرصهاقتصادک ور
هایفعالخدماتیراشناساییوضرمنتعامرلمرؤثروایبخشتهاستنیایهایبیمهاینبایارتوانس

هایخدماتیواقتصادیراهموارساید.ارائهرنهایمینهتوسعهپرشتا فعالیت
جهتجلوریریایسواستفادهایبایاربیمهوباالبردنبایدهیرن،یكراهواررذاریصرنعت

قرانوناساسریوارتااطراتبرابایارهرایبیمره44یاجررایاصرلبیمهبهبخشخصوصیدرراستا

-باشد.همننینعواملیچونوجودافرادفنیوتحصیلکررده،توسرعهواصرالحروشخارجیمی

توانرددرایرنمهرمریریایبهترینوکاراتریننررقافزارهرامریهایمحاسااتو سابداریوبهره

تأثیررذارباشد.
بهمنظورموف یتدردستیابیبهچ ماندایصنعتبیمرهوبرنامرهتحرولدربیورکلیدرنهایت

صنعتبیمهک ورباتوجهبهپی یررفتنخسارتپرداختشدهبر یبیمهتولیدیوانتظارییراد
هایکلریبررمانرایایرنمسرألههاوسیاستنساتبهدررمدها،دولتبایداستراتژیهاهزینهشدن

هراینکند.استفادهبهینرهایذخرایرفنری وجروهانااشرتهشردهناشریای ریبیمرهمهمتهیهوتدوی

هرا،مواجرهای،کاهشمسئولیتدولتدرجارانخسارتهایبیمهدریافتی(وافزایشتنو پوشش
ایک ورواصولمربرومهایاساسیصنعتبیمهبراساسقوانینوم رراتبیمهکاررمدباچالش

توانرددرمواجرهبراایرنبحررانرتریکارسرایهایاقتصادیمیدیدرعرصهفعالیتبهفعالیتتولی
رردد باشد.بنابراینامورییرپی نهادمی

کاهشسهمبخشغیردولتیایبایاربیمهک ور

افزایشسیحفرهنگعمومیمردقدرموردصنعتبیمهک ور
یرانم رتریانونهادهرای رراکمیتیوایودارابرودنقابلیررتاعتمراددرمداشرتناخرالق رفره

نظارتیصنعتبیمهک ور
تنو وعدقتمرکزدرساختارپرتفویصنعتبیمه



 293  ...بررسی و تعیین سهم بازار دولتی و غیر دولتی از حق بیمه

است رارنظاقتنظیمونظارتهوشمند،نهادینهوخودتنظیمی ویه اکمیتی
هایاریاندرسیحخانوارهاایخردباقیمتهایبیمهرسترشپوشش

هاهایرقابتیدرعمی ویهبنگاهنباقیمتکالایبیمههایرسترشپوشش
رقابتیوغیردولتینمودنساختارصنعتبیمهک ور

ایجدیدرری کاتالیزوری(ایسویدولتدرموردمحصوالتبیمهایفاین شتسهیل

هاییندریتوسعهبیمه
هایخردوخدمترسانیرسان،وسیعوباکیفیتدراینیمینهکاهشقیمتبیمه

برهرذارانعمدهبالفعلوبال وهک روربهمنظرورایجرادتعرادلدرواررذاریتعاملفعالبابیمه
هایخارجیبیمه
رذاریصنعتبیمهوریمنابعسرمایهارت ابهره

تعاملفعالصنعتبیمهبابایارهایسرمایهوپول
ماادلهدانشفنیبابایاردرموردک ورهایمنی هوبالعكس

پرورشنیرویانسانیمتخصصدرامرتنظیمونظارت
رذاریدرامرتح ییوتوسعهدرصنعتبیمهایسویدولتسرمایه

رذاریدرامرتوسعهفرهنگبیمهایسویدولتسرمایه
 .رذاریدررمویشنیرویانسانیمتخصصبرایصنعتبیمهایسویدولتسرمایه
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