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چکيده
صنعت بیمه بهعنوان ابزار انتقال ریسک و پرداخت خسارت موجب تأمین آتیه و اطمینان افراد و در
نقش نهاد سرمایهگذار ،موجب تجمیع منابع پساندازی و تخصیص بهینه آن به نیازهای سرمایه-
گذاری و رشد اقتصادی کشورها ميشود .بنابراین ،ضروریست تا عوامل موثر بر توسعه این صنعت
در کشورهای با ضریب نفوذ بیمه پایین ،شناسایي شود و در خصوص تقویت عوامل فزاینده و رفع
عوامل کاهنده آن اقدام الزم صورت پذیرد.
در همین راستا ،تحقیق حاضر سعي نموده تا اثر متقابل توسعه مالي و شاخصهای آزادی
اقتصادی (شاخص کل ،اندازه دولت ،ساختار قانوني امنیت و حقوق مالکیت ،دسترسي به پول
سالم ،آزادی تجارت خارجي و مقررات) بر ضریب نفوذ بیمه در پانزده کشور ناموفق 3بیمهای طي
دوره  8888-8813را بررسي نماید .به همین منظور ،مدل تحقیق با استفاده از دادههای تابلویي و به
روش گشتاورهای تعمیمیافته برآورد گردید و نتایص نشان داد ،اثر متقابل توسعه مالي و کلیه
شاخصهای آزادی اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار است .همچنین ،اثر انفرادی
توسعه مالي و شاخص آزادی اقتصادی کل مثبت و معنادار است .اما ،تأثیر انفرادی آنها بر ضریب

 .0استاد اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعي دانشگاه بوعلي سینا(،نویسنده مسئول)
Email: shahabadia@gmail.com
 .2کارشناسي ارشد مدیریت مالي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد الکترونیکيEmail: uni.ahmadyy@gmail.com ،
 .3دانش آموخته کارشناسي ارشد علوم اقتصادی،

Email: ali.artiman.moradi@gmail.com

 .3کشورهای اروگوئه ،اندونزی ،ایران ،بنگالدش ،پاکستان ،پرو ،ترکیه ،تونس ،روماني ،سریالنکا ،صربستان ،فیلیپین،
قزاقستان ،مصر و ویتنام که حق بیمه تولیدی آنها کمتر از  8درصد از تولید ناخالص داخلي است.
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نفوذ بیمه نسبت به اثر متقابل آنها کمتر است .در نهایت ،اثر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه،
سرمایه انساني و درجه شهرنشیني بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب ،مثبت و معنادار و اثر
نرخ بیکاری و تورم منفي و معنادار بوده است.
واژههای کليدی :ضریب نفوذ بیمه ،توسعه مالي ،آزادی اقتصادی و دادههای تابلویي.
طبقهبندی O22 ,O16, G22:JEL
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 .3مقدمه
بیمه به عنوان ابزار انتقال ریسک و پرداخت خسارت از یک سو و نهاد سرمایهگذار از
سوی دیگر ،سبب بسیص پس انداز ملي ،مدیریت کارای ریسک ،تشویق به انباشت
سرمایههای جدید ،افزایش ثبات مالي ،تسهیل تجارت و بازرگاني ،کاهش یا تخفیف زیان
و ارتقای تخصیص بهینه و کارای سرمایه داخلي و درنهایت بهبود وضعیت اقتصادی
کشورها ميشود (اسکیپر .)1339 ،1بیمه ،فعاالن اقتصادی را قادر ميسازد تا زیانهای
بزرگ ،بيقاعده و نامعلوم را در قبال پرداخت هزینه (حقبیمه) معاوضه و هزینه را نیز در
قیمت محصول لحاظ نمایند .به اشخاص امکان ميدهد تا زیانهای مالي و تصادفي خود را
در طول زمان و در بین افراد دیگر توزیع کنند (سو .)1333 ،8همچنین ،بیمه با تجمیع پس-
اندازهای خرد و انتقال آن به بخش عمومي ،راه تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی را هموار
ميسازد .مضافاً ،امنیت فعالیتهای تجاری ،بازرگاني و کارآفریني را تضمین و با بهبود
تراز تجاری و افزایش صادرات ،رشد اقتصادی را تحریک ميکند (برگ و اشمیت،3
.)1333
بنابراین ،پس از سال  1333که در نشست کنفرانس تجارت و توسعه وابسته به سازمان
ملل متحد (آنکتاد )3بر نقش بیمه در توسعه اقتصادی کشورها تأکید شد .صنعت بیمه در
کشورهای توسعهیافته و نوظهور روند روبه رشدی را طي کرده و در فرایند رشد اقتصادی
مستمر و باثبات این کشورها نقش بهسزایي ایفا نموده است .اما ،در کشورهای در حال
توسعه ،این گونه نبوده و نقش آن در اقتصاد و زندگي خانوارها بسیار ناچیز است .جدول
شمارهی  1که به منظور مقایسه وضعیت ضریب نفوذ بیمه (متغیر وابسته) و شاخصهای
توسعه مالي و آزادی اقتصادی (متغیرهای کلیدی) کشورهای منتخب (نمونه آماری تحقیق)
با  16کشور برتر در حوزه ضریب نفوذ بیمه طي دوره زماني تحقیق ترسیم شده ،نشاندهنده
1. Skipper
2. Soo
3. Berg and Schmidt
4. Unctad
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آن است که میانگین ضریب نفوذ بیمه (سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلي )1در
گروه کشورهای منتخب تحقیق ،کمتر از  1/6درصد و در کشورهای موفق بیمهای بیش از
 18درصد است (سیگما.)8816 ،8
از سوی دیگر ،در مطالعات زریا و نوبیق ،)8813(3فین و همکاران ،)8811(3لین و
همکاران ،)8883(6برت و ونت ،)8883(3مدهس واران و سن ،)8889(9بک و
وب ،)8888(9حسینزاده ( ،)1333اسمعیلي و همکاران ( )1333و سپهردوست و ابراهیم
نسب ( )1338از توسعه مالي بهعنوان یکي از عوامل مؤثر بر توسعه صنعت بیمه یاد شده و
شواهد تجربي نشان ميدهد کشورهای موفق بیمهای از توسعه همزمان دیگر بخشهای
مالي نیز برخوردار هستند .بهطور مثال ،میانگین تسهیالت اعطایي بانکها به بخش
خصوصي بهصورت درصدی از تولید ناخالص داخلي که از مهمترین شاخصهای توسعه
بخش بانکي است ،طي سالهای  8888-8813در کشورهای ناموفق بیمهای  33/96درصد
و در کشورهای موفق بیمهای  113/39بوده است (بانک جهاني.)8816 ،
همچنین ،با ظهور اندیشه نهادگرایي جدید در اویل دهه  ،1338مطالعه نقش عوامل
نهادی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها مورد اقبال فراوان بوده و بررسي تأثیر
کیفیت نهادی بر متغیرهایي مانند رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری اعم از داخلي و خارجي و
وفور منابع طبیعي در مطالعات داخلي و خارجي مسبوق به سابقه است و صنعت بیمه نیز از
این قاعده مستثني نبوده است .از مطالعاتي که تأثیر عامل نهادی حکمراني خوب بر توسعه
بیمه را بررسي کردهاند ،ميتوان به الوورا و میهائي ،)8813( 3کوفسکي ،)8818(18فین و
1. Insurance Penetration: Premiums as a % of GDP
2. Sigma
3. Zerriaa and Noubbigh
4. Feyen et al
5. Lin et al
6. Beart and Vennet
7. Madheswaran and Sen
8. Beck and Webb
9. Laura and Mihai
10. Kjosevski
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همکاران ( ،)8811چوی و کوک ،)8883(1اسمعیلي و همکاران ( )1333و سپهردوست و
ابراهیم نسب ( )1338اشاره کرد .اما ،بررسي تأثیر متغیر نهادی آزادی اقتصادی بر توسعه
بیمه در مطالعات تجربي مغفول مانده است .حال آن که آزادی اقتصادی با تأکید بر کاهش
نقش مداخله گرایانه دولت در اقتصاد ،حاکمیت قانون ،صیانت از حقوق مالکیت ،آزادی
تجارت خارجي ،وضع قوانین کارآ و حذف مقررات زائد ميتواند بر افزایش ضریب نفوذ
بیمه تأثیر مثبت بگذارد .در همین راستا ،دادههای آزدای اقتصادی 8مستخرج از پایگاه
مؤسسه فریزر به شرح ستون دوم جدول شمار  1نشان ميدهد ،میانگین آزادی اقتصادی
کشورهای موفق بیمهای در دوره مورد بررسي 1/83 ،نمره از کشورهای ناموفق بیمهای
بیشتر است.
 .3مبانی نظری
بیمه از کانالهای مهم پس اندازی و نهادهای مهم و محوری مالي است که عالوه بر
تأمین امنیت فعالیتهای اقتصادی ،در تأمین وجوه قابل سرمایهگذاری نیز نقش اساسي ایفا
ميکند .زیرا ،شرکتهای بیمه در ازای دریافت حق بیمه ،پرداخت خسارتهایي را در آتي
تعهد ميکنند که با احتمال مواجه است .از اینرو ،بین دریافت حق بیمه و پرداخت
خسارت احتمالي ،وقفه زماني قابل مالحظهای وجود دارد که امکان سرمایهگذاری وجوه
انباشت شده نزد شرکتهای بیمه (ذخایر فني) را فراهم ميآورد (حسنزاده و کاظم نژاد،
 )1399و سبب ميشود تا صنعت بیمه از طرق مشروحه زیر ،فرایند رشد و توسعه اقتصادی
جوامع را متأثر نماید.
الف) تضمین سرمایهگذاری :بیمه نگراني فعاالن اقتصادی را از گزند خطرات احتمالي
به حداقل رسانده و سرمایه آنان را در برابر بسیاری از خطرات و نه تمام آنها ،محافظت مي-
کند.
1. Chui and Kwok
 .5مؤسسه فریزر ،آزادی اقتصادی کشورها را در بازه  0تا  04نمره میدهد و نمره بیشتر به معنای آزادی اقتصادی باالتر است.
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ب) ایجاد اعتبار و توسعه مبادالت بینالمللي :شرکتها یا به طور مستقیم و به وسیله
نوعي از بیمه ،معروف به بیمه اعتبار و یا به صورت غیرمستقیم و با ایجاد اعتبار برای بیمه-
گذار نزد بستانکاران و افراد طرف معامله خارجي ،موجب گسترش همکاریهای اقتصادی
بینالمللي ميشود.
ت) توسعه سرمایهگذاری :دریافت حق بیمه قبل از پرداخت خسارت سبب انباشت
وجوه فراوان نزد شرکتهای بیمه شده و آنها را قادر ميسازد تا در تأمین منابع مالي
فعالیتهای اقتصادی مشارکت نمایند و سرمایهگذاری را توسعه دهند.
ث) تأثیر بر موازنه ارزی :بیمه با اعطای اطمینان به بنگاههای اقتصادی و گسترش
فعالیتهای بینالمللي و نیز فروش بیمه اتکایي 1موجب افزایش درآمدهای ارزی کشورها
ميشوند.
ج) آثار اجتماعي :بیمه با القای حس امنیت و بينیازی به غیر ،آرامش رواني افراد را
تأمین و امنیت اجتماعي را ارتقاء ميدهد (شیرکوند.)1331 ،
لذا ،با توجه به اهمیت روزافزون بیمه در رشد و توسعه اقتصادی ،عملکرد این صنعت در
بازارهای جهاني تحت ارزیابي مستمر و منظم قرار دارد و برای سنجش توسعهیافتگي آن،
شاخصهای متعددی تعریف شده که ضریب نفوذ بیمه 8و حق بیمه سرانه 3از مهمترین و
کارآمدترین آنها محسوب ميشوند.
ضریب نفوذ بیمه بهصورت کل حق بیمه تولیدی یک کشور به تولید ناخالص داخلي
آن کشور را نشان ميدهد که از ارتباط مأنوس (یا غیرمأنوس) صنعت بیمه با کل اقتصاد
یک کشور حکایت ميکند.
حق بیمه سرانه نیز بهصورت نسبت کل حق بیمه دریافتي یک کشور به جمعیت آن
کشور تعریف شده و سطی برخورداری آحاد یک جامعه از بیمه را نشان ميدهد (میرزایي
و همکاران.)1338 ،
1. Reinsurance
2. Insurance Penetration
3. Insurance Density
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 .1اثر متقابل توسعه مالی و شاخصهای آزادی اقتصادی بر ضریب نفوذ بيمه
اثر متقابل توسعه مالي و آزادی اقتصادی بهعنوان متغیر کلیدی ،بهصورت ضرب توسعه
مالي در شاخصهای آزادی اقتصادی موسسه فریزر تعریف شده است .با این توضیی در
ادامه ،توسعه مالي و آزادی اقتصادی تعریف و توضیحات الزم پیرامون آنها ارائه ميشود
تا امکان تببین سازوکار تأثیر شاخص متقابل توسعه مالي و آزادی اقتصادی بر ضریب نفوذ
بیمه فراهم گردد.
الف .توسعه مالی

توسعه مالي به دسترسي آسان و ارزان قیمت آحاد یک جامعه به ابزارها ،خدمات،
بازارها و واسطههای مالي اطالق ميشود (لوین .)8883 ،3بر این اساس ،نقش واسطههای
مالي در تأمین مالي فعایتهای اقتصادی حائز اهمیت است .زیرا ،واسطههای مالي با تجمیع
و هدایت منابع پساندازی به سرمایهگذاران ،انباشت سرمایه را سرعت ميبخشند .همچنین،
با اشراف به عدم مراجعه یکباره کلیه پساندازکنندگان جهت برداشت سپرده ،اقدام به
واگذاری اعتبارات بلندمدت به بنگاهها نموده و ریسک کسری نقدینگي آنها را به حداقل
ميرسانند (مهدوی و همکاران .)1393 ،جمعآوری اطالعات و تخصیص بهینه منابع از
دیگر وظایف بازار مالي است .زیرا ،ارزیابي طرحها مستلزم جمعآوری و پردازش
اطالعات است که برای پساندازکنندگان شخصي ناممکن و پرهزینه است .اما ،واسطههای
مالي با برخورداری از ابزارها و نیروی انساني متخصص این کار را با توانایي و شایستگي
بیشتری انجام ميدهند (شاهآبادی و محمودی.)1393 ،
البته ،توسعه مالي شامل توسعه بخش بانکي و غیر بانکي است که در این تحقیق از
توسعه بخش بانکي بهعنوان جایگزین توسعه مالي استفاده شده و شاخصهای آن به قرار
زیر است:

1. Levine
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شاخص تعمیق مالي :بیانگر اندازه واسطههای مالي رسمي به فعالیتهای اقتصادی در
سیستم بانکي است و از روشهای رایص برای اندازهگیری آن ،نسبت بدهيهای نقدی به
تولید ناخالص داخلي است .بدهيهای نقدی نیز شامل اسکناس و مسکوک خارج از
سیستم بانکي به عالوه حسابهای جاری و سایر بدهيهای بهرهدار بانکها و واسطههای
مالي غیربانکي است.
شاخص بنیاني توسعه مالي :بیانگر اهمیت نسبي مؤسسات مالي است و بین بانک
مرکزی و دیگر بانکها تمایز قائل شده و با تقسیم دارایيهای داخلي بانکها (به جز
بانک مرکزی) به کل دارایي بانکها (شامل بانک مرکزی) محاسبه ميشود.
شاخص ساختاری توسعه مالي :بیانگر نحوه توزیع دارایيهای داخلي بانکها بین
بخش دولتي (دولت مرکزی و شرکتهای دولتي) و خصوصي است و اگر ساختار
مدیریت مالي بانکها در جهت توزیع اعتبارات به نفع بخش خصوصي باشد ،نشاندهنده
مدیریت بهتر منابع مالي است .شاخص ساختاری از نسبت تسهیالت اعطایي بانکها به
بخش خصوصي به کل تسهیالت اعطایي بانکها حاصل ميشود.
شاخص کارایي توسعه مالي :نشاندهنده اعتبارات اعطایي بانکها به بخش خصوصي
نسبت به کل اقتصاد است و به صورت مطالبات مستقیم بخش بانکي از بخش خصوصي به
تولید ناخالص داخلي محاسبه ميشود .این شاخص ،ميتواند کارایي سیستم بانکي در به-
کارگیری امکانات بخش خصوصي را بیان نماید.
شاخص ابزاری توسعه مالي :بیانگر میزان سپردههای دیداری و غیردیداری بانکهاست
و سهم بیشتر سپردههای بانکي از حجم نقدینگي به منزله برخورداری از ابزار کافي برای
پرداخت تسهیالت به بخش واقعي اقتصاد و هدایت بهینه منابع به سوی تولید است .این
شاخص ،از نسبت سپردههای بانکي به حجم نقدینگي به دست ميآید (دادگر و نظری،
.)1399
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ب .آزادی اقتصادی

نظریه نهادگرایي ،دولت را مکمل نهاد بازار ميداند و نه رقیب آن .بنابراین ،به جای
بحث درباره مداخله یا عدم مداخله دولت ،از کارایي و اثربخشي مداخله دولت سخن مي-
گوید .زیرا ،معتقد است که دولت به عنوان یک نهاد 1اجتماعي نهادساز ميتواند بستر
مناسب جهت تنظیم روابط اقتصادی آحاد جامعه را به شیوهای کم هزینه ،ساده و به دور از
اتالف وقت فراهم نموده و به عنوان دست یاری دهنده بازار موجب رشد و توسعه اقتصادی
کشورها شود.
بنابراین ،بررسي تأثیر عوامل نهادی بر وضعیت اقتصادی کشورها در سالیان اخیر
موضوع مطالعات فراوان بوده و در این مطالعات ،برای سنجش و مقایسه عملکرد نهادی نیز
شاخصهای متعددی تعریف شده که آزادی اقتصادی یکي از مهمترین شاخصهای
نهادی به شمار ميرود .آزادی اقتصادی ،قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنشهای
اقتصادی را نشان ميدهد و به کاهش مقررات و محدودیتهای دولتي در جهت افزایش
مشارکت نهادها و بنگاههای خصوصي اشاره دارد .از اینرو ،مقیاس مناسبي برای ارزیابي
عملکرد نهادهای سیاسي و حقوقي کشورها محسوب ميشود.
گارتني 8معتقد است «افراد دارای آزادی اقتصادی هستند ،اگر بدون استفاده از زور،
تقلب و سرقت دارایي کسب کنند ،دارایي کسب شده در برابر تجاوز دیگران محفوظ و
بدون تضعیف حقوق دیگران ،قابل استفاده ،مبادله و نگهداری باشد» (سامتي و همکاران،
 .)1396برای اندازه گیری آزادی اقتصادی چند شاخص کمي ابداع شده که شاخص بنیاد
هریتیص 3و مؤسسه فریزر 3از معروفترین آنهاست .در این تحقیق از شاخص فریزر استفاده
شده که دارای اعتبار بیشتر و دامنه آماری گستردهتر است .این شاخص ،یک شاخص
موزون و مرکب از پنص متغیر اندازه دولت ،6ساختار قانوني امنیت حقوق مالکیت ،1پول
 . 1نورث :نهادها محدودیتهایي هستند که از جانب افراد بر تعامالت بین آنها تحمیل ميشود.
2. Gwarteny
3. Heritage Foundation
4. Fraser Institute
5. Size of Government
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سالم ،8آزادی تجارت خارجي 3و مقررات تجارت 3است و عددی بین صفر تا ده را مي-
پذیرد .هر قدر این عدد بزرگتر و به ده نزدیکتر باشد از وجود آزادی اقتصادی بیشتر
حکایت ميکند (شاهآبادی و جامهبزرگي.)1338 ،
اندازه دولت :اقتصاددانان وظایف دولت را معطوف به تولید کاالهای عمومي ميدانند
و معتقدند با توجه به مسائل دیوانساالری و محدودیت منابع دولتي ،نباید بار ماموریتهای
دولت سنگینتر شود .زیرا ،از انجام درست وظایف اصلي خود باز مانده و حوزه فعالیت و
ابتکار شهروندان را دچار مشکل ميکند که نتیجهای جز ناکارآمدی نظام اقتصادی،
ممانعت از تولید بیشتر و تداوم فقر ندارد.
ساختار قانونی امنيت حقوق مالکيت :امنیت اقتصادی ناظر بر حقوق مالکیت افراد
است که از طریق احترام و تضمین مالکیت فردی و خصوصي ،تضمین اجرای قراردادها،
استقالل دستگاه قضایي ،عدم مداخله نظامي در حاکمیت قانون ،تشکیل دادگاههای بي-
طرف ،عدم اعطای امتیازات و تسهیالت بیهوده به بخشهای مختلف ،جلوگیری از ایجاد
رانت و رانتخواری حاصل ميشود.
دسترسی به پول سالم :تورم از مباحث مورد بررسي در مکاتب مختلف اقتصادی است
و غالباً بهعنوان یک پدیده پولي شناخته ميشود .بر این اساس ،افزایش حجم نقدینگي منشأ
تورم است و آزادی اقتصادی را محدود ميکند .زیرا ،نرخهای پرنوسان تورم قیمتهای
نسبي را مختل و آزادی عمل برای برنامهریزی جهت آینده را سلب مينماید .پس ،کنترل
حجم نقدینگي از هدف نهایي کشورها در رسیدن به اهداف کالن اقتصادی است.
همچنین ،ارز 6دیگر مولفه تاثیرگذار بر ساختار اقتصادی کشورهاست و آزادی مالکیت
ارزهای خارجي به معنای آزادی اقتصادی بیشتر است.

1. Legal System and Property Rights
2. Sound Money
3. Freedom to Trade Internationally
4. Business Regulations
5. Foreign Currency
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آزادی تجارت خارجی :از تجارت به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی یاد شده که
امکان استفاده از ظرفیتهای بالقوه اقتصادی را با توجه به مزیتهای نسبي فراهم ميکند.
بنابراین ،وجود عوامل فزاینده تجارت خارجي شامل حذف نظام سهمیهبندی برای واردات
و صادرات ،حذف تعرفهها و عدم کنترل نرخ ارز به معنای آزادی اقتصادی بیشتر است.
مقررات تجارت :مقررات حوزه کسب و کار اگر در جهت کاهش دیوانساالری و
افزایش آزادی عمل فعاالن اقتصادی عمل کند به معنای افزایش آزادی اقتصادی است.
ج .سازوکار تأثير متقابل توسعه مالی و شاخصهای آزادی اقتصادی بر ضریب نفوذ بيمه

توسعه مالي در بستر کیفیت نهادی مطلوب تحقق ميیابد و در بین نهادهای فعال در
سطی یک جامعه ،کیفیت نهاد حکمراني بهعنوان مرجع تعیین قواعد حاکم بر بازارهای
مالي و مفسر و ناظر بر اجرای آنها بسیار مهم و حیاتي است (هیبتي و همکاران.)1393 ،
آزادی اقتصادی مدنظر این تحقیق نیز ،ترجمان همین رویکرد حداقلي به نهاد حکمراني
است که فرایند ميتواند توسعه مالي را به شرح زیر تسهیل و تسریع نماید:
نقش دولت در اقتصاد باید محدود به جنبههای حاکمیتي مانند وضع قوانین ،پاسداری از
قوانین و مقررات باشد که متضمن صیانت از حقوق کلیه فعاالن اقتصادی است (شاهآبادی
و داورکیش .)1333 ،اما ،دولت بزرگ مترادف با حضور گسترده در اقتصاد ،دخالت در
بازارهای مالي از طریق تصاحب مالکیت بانکها ،دخالت در تعیین نرخ سود سپردهها و
تسهیالت ،الزام بانکها به پرداخت تسهیالت تکلیفي به بخشهای دولتي با نرخهای
ترجیحي است که در تضاد با توسعه مالي قرار ميگیرد (الو و سایني.)8818 ،1
همچنین ،وجود نظام قضایي بيطرف ،با سرعت عمل باال ،قابل دسترس و کم هزینه که
اصل و سود سرمایههای افراد نزد بازارهای مالي را تضمین کند .اعتماد عمومي به بخش
مالي را افزایش خواهد داد و موجب رشد سپردهگذاری در بخش مالي ميشود (روی و

1. Law and Saini
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سیگل .)8811 ،1درنتیجه ،توان بازارهای مالي در پرداخت تسهیالت به بخش واقعي اقتصاد
تقویت و توسعه مالي افزایش ميیابد (دادگر و نظری.)1399 ،
کنترل حجم نقدینگي ،مهار تورم و ممانعت از بيثباتي اقتصاد تحت عنوان دسترسي به
پول سالم از آنها یاد ميشود و دیگر شاخص آزادی اقتصادی است .بهبود در این شاخص،
امکان برنامهریزی و تعامل بلندمدت افراد و بنگاههای اقتصادی با بازارهای مالي را فراهم و
با افزایش عقود مدتدار و افزایش مدت زمان ماندگاری سپردهها در بخش مالي سبب
افزایش توان ميشود (شیرکوند.)1331 ،
گسترش تجارت خارجي ،دیگر شاخص آزادی اقتصادی است که زمینه همکاری
بازارهای مالي داخلي با بازارها ،ابزارها و فناوریهای نوین مالي را فراهم و موجب افزایش
بهرهوری بخش مالي ميشود .مضافاً ،با ایجاد رقابت بین بخش مالي داخلي و خارجي سبب
ارتقای کارایي بازارهای مالي داخلي و متنوعسازی خدمات آنها ميشود (آسیما و
مبالجي.)8811 ،8
در نهایت ،وجود چارچوب قانوني مشخص ،مدون و با پایه علمي که حدود و ثغور
فعالیتها ،حقوق ،امتیازات و اختیارات طرفین فعال در بازارهای مالي را معین کرده باشد،
اعتماد عمومي به بازارهای مالي را جلب و تقاضای اخذ تسهیالت و خدمات مالي را
افزایش ميدهد (پور رستمي.)1338 ،
متقابالً ،دسترسي آسان و کم هزینه جامعه به خدمات مالي موجب افزایش سرمایه-
گذاری ،رشد اقتصادی ،افزایش رفاه اجتماعي و رشد طبقه متوسط ميگردد .رشد طبقه
متوسط به عنوان نیروی پیشران توسعه ،توان جامعه مدني جهت پیگیری مطالبات خویش از
نهادهای رسمي را تقویت و لزوم پاسخگویي رژیم اقتصادی و نهادی را به دنبال ميآورد و
نتیجه آن گسترش آزادیهای فردی و از جمله آزادی اقتصادی است.

1. Roe and Siegel
2. Asiama and Mobolaji
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در نهایت ،برآیند تأثیر و تأثر توسعه مالي و آزادی اقتصادی سبب تقویت قدرت خرید
بیمهای مردم و رشد آگاهي آنان نسبت به مزایای بیمه شده و افزایش ضریب نفوذ بیمه را به
دنبال ميآورد.
 .1پيشينه پژوهش
در این بخش ،پیشینه مطالعات تجربي داخلي و خارجي مرتبط با موضوع تحقیق مرور
ميگردد .سپس ،جنبههای نوآورانه تحقیق بیان ميشود.
زریا و نوبیق ( )8813عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در  19کشور منطقه خاورمیانه و
شمال آفریقا را طي دوره  8818-8888بررسي کردهاند .نتایص نشان داد تقاضای بیمه عمر با
درآمد ،تورم ،توسعه مالي و نرخ بهره ارتباط مستقیم و با هزینههای تامین اجتماعي ارتباط
معکوس دارد .به عالوه ،امید به زندگي و پیشرفت تحصیلي تقاضای بیمه عمر را تحریک و
وابستگي جوان آن را کاهش ميدهد .ضمناً ،نتایص نشان داد که تقاضای بیمه عمر در
کشورهای عمدتاً اسالمي پایینتر است.
الوورا و میهائي ( )8813نقش عوامل نهادی بر تقاضای بیمه ملي در  31کشور اروپایي
طي سالهای را  8883-8818بررسي کردهاند .نتایص نشان داد تأثیر حکمراني و تورم بر
تقاضای بیمه ملي به ترتیب مثبت و منفي است.
کوفسکي ( )8818عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در  13کشور اروپا مرکزی و جنوب
شرقي طي دوره  1339-8818بررسي و به این نتیجه رسید که افزایش درآمد سرانه ،تورم،
مخارج سالمت ،سطی تحصیالت و بهبود مقررات ،بر تقاضای بیمه عمر اثر معناداری
دارند و نرخ بهره واقعي ،کنترل فساد و اثربخشي دولت بر تقاضای بیمه عمر اثرگذار
نیست.
فین و همکاران ( )8811عوامل موثر بر توسعه صنعت بیمه در تعدادی از کشورهای
توسعهیافته و در حال توسعه را طي سالهای  8888-8889بررسي کردهاند .نتایص نشان داد
درآمد سرانه ،تعداد و تراکم جمعیت ،ساختار جمعیت ،توزیع درآمد ،سیستم بازنشستگي،
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مالکیت دولتي شرکتهای بیمه ،در دسترس بودن اعتبار خصوصي و مذهب بر توسعه
بیمه عمر تأثیر دارد.
چوی و کوک )8883(1رابطه بین متغیرهای حکمراني ،اقتصادی و اجتماعي با تقاضای
بیمه عمر در  39کشور با درآمد پایین ،متوسط و باال طي سالهای  1333-8883را بررسي
کردهاند .نتایص نشان داد حکمراني خوب ،درآمد سرانه واقعي و توسعه بخش بانکي بر بیمه
عمر اثر مثبت و تورم اثر منفي دارد.
ضمناً ،در زمینه شناسایي عوامل مؤثر بر توسعه صنعت بیمه در داخل کشور نیز مطالعات
متعددی صورت گرفته که مهمترین و مرتبطترین آنها در ادامه مورد اشاره قرار ميگیرد.
نورایي مطلق و همکاران ( )1333عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای منتخب
را طي دوره  8883-8811بررسي کردهاند .نتایص نشان داد تقاضای بیمه عمر با تولید
ناخالص داخلي سرانه ،توسعه انساني ،امید به زندگي و جمعیت رابطه مثبت و با تورم و نرخ
بهره رابطه منفي دارد.
اسمعیلي و همکاران ( )1333عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای منتخب در
حال توسعه طي دوره  8881-8883بررسي کردهاند .نتایص نشان داد تأثیر درآمد سرانه،
توسعه مالي ،حاکمیت قانون ،سطی تحصیالت و شهرنشیني بر تقاضای بیمه عمر مثبت و
معنادار و تأثیر متغیرهای تورم ،بیکاری و اثربخشي دولت با تقاضای بیمه عمر منفي و
معنادار است .رابطه متغیرهای نسبت وابستگي افراد و ثبات سیاسي نیز با تقاضای بیمه عمر
رابطه معنادار نیست.
حسینزاده ( )1333عوامل اجتماعي و اقتصادی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران و
کشورهای مشترک المنافع را طي دوره  8881-8883بررسي کرده است .نتایص نشان داد
درآمد سرانه ،نرخ بهره ،توسعه مالي ،تحصیالت و امید به زندگي از مهمترین عوامل موثر
بر تقاضای بیمه عمر هستند.

1. Chui and Kwok
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سپهردوست و ابراهیمنسب ( )1338چالش اقتصادی تقاضای بیمه عمر و کیفیت
حکمراني در ایران و منتخبي از کشورهای در حال توسعه را طي دوره  1333-8811بررسي
کردهاند .نتایص نشان داد اثر حکمراني خوب ،تولید ناخالص داخلي سرانه ،توسعه مالي و
نرخ بیکاری بر تقاضای بیمه عمر مثبت و معنادار و اثر تورم انتظاری منفي و معنادار است.
همچنین ،به مطالعات مهدوی و ماجد ( ،)1338مومنيوصالیان و همکاران (،)1338
عباسي و درخشیده ( )1331و حسینزاده ( )1338ميتوان اشاره کرد که عوامل موثر بر
توسعه بیمه عمر را بررسي و نتیجه گرفتهاند که متغیرهای تورم ،عضویت در صندوق
بازنشستگي ،ابعاد خانوار و قیمت بیمه نامه بر تقاضای بیمه عمر اثر منفي و متغیرهای درآمد
سرانه ،نرخ باسوادی ،جمعیت ،اشتغال ،سن ،توسعه مالي و امید به زندگي اثر بر تقاضای
بیمه اثر مثبت دارند.
بررسي نتایص مطالعات و تحقیقات پیشین نشان ميدهد ،بررسي تأثیر متقابل توسعه مالي
و آزادی اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در مطالعات داخلي سابقه ندارد .در مطالعه
سپهردوست و ابراهیم نسب ( )1338نیز که اثر حکمراني خوب (عامل نهادی) و توسعه
مالي بر ضریب نفوذ بیمه عمر بررسي شده بود ،حکمراني خوب و توسعه مالي به صورت
مستقل وارد مدل شدهاند و اثر انفرادی آنها بر بیمه مد نظر بوده است .همچنین ،در اغلب
مطالعات داخلي ،بیمه عمر متغیر وابسته بوده است.
 .1ارائه مدل
1

مدل مورد استفاده در این تحقیق از نوع پانل پویاست که آرالنو و باند ( ،)1331آرالنو
و باور ،)1336( 8آهن و اسمیت ،)1336(3بالندل )8888(3و بالتاجي )8881( 6مزایای آن را
تأیید کردهاند .در این مدل ،وقفه متغیّر وابسته یعني ضریب نفوذ بیمه ،به صورت متغیّر
1. Arellano and Bound
2. Arellano and Bover
3. Ahn and Smite
4. Blandle
5. Baltagi
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مستقل در طرف راست ظاهر ميشود .به این ترتیب ،امکان پارامتربندی مجدد مدل به
روش دادههای پانل پویا و حذف تورش از وقفه متغیّر وابسته به وجود ميآید (بالتاجي،
 .)8889شایان ذکر است ،کمک به درک محقق از روابط بین متغیرها ،مهمترین دلیل
استفاده از دادههای پویاست .زیرا ،بسیاری از روابط اقتصادی به طور طبیعي پویا هستند
(آرالنو و بوند .)1331 ،بهطور مشخص ،کارکرد صنعت بیمه و باالخص بیمههای عمر به
مثابه قراردادهای بلندمدت در دوره جاری قابل انتقال و گسترش به دوره بعد است که به
معنای پویایي صنعت بیمه در طول زمان است .اما ،در مدل پانل پویا به واسطه اضافه شدن
متغیر وابستۀ باوقفه ،امکان استفاده از روشهای تخمین معمولي مانند حداقل مربعات
معمولي ( ،)OLS1حداقل مربعات متغیر مجازی )LSDV3(8و حداقل مربعات تعمیمیافته

3

( )GLS6وجود ندارد .چون ،جزء اخالل با متغیر وابسته با وقفه همبستگي پیدا ميکند و
نتایص تخمین دچار تورش ميشود .بنابراین ،آرالنو و باند ( )1331تخمین زنندهای با عنوان
گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMM3پیشنهاد کردند که ضمن رفع مشکل همبستگي متغیر
مستقل با جزء اخالل ،درونزایي متغیرها و ناهمساني واریانس مدل را نیز رفع ميکند .این
تخمینزن در هر دو حالت اثرات ثابت و تصادفي کارایي دارد و به آزمون هاسمن نیاز
ندارد ،زیرا ،در مدل های پانل پویا بین جز اخالل و متغیرهای توضیحي ارتباط هست
(هایاشي.)8888 ،9
شایان ذکر است ،مدل تحقیق با الهام از مطالعات زریا و نوبیق ( ،)8813کوفسکي
( )8818و فین و همکاران ( )8811ارائه شده و به شکل لگاریتمي است که برای کشور 𝑖
در زمان 𝑡 برآورد ميشود:
()1
1. Ordinary Least Squares
 .5از این برآوردگر در تخمینهای درون گروهی با اثرات ثابت استفاده میشود.
3. Last Squares Dummy Variable
 .5از این برآوردگر در تخمینهای درون گروهی با اثرات تصادفی استفاده میشود.
5. Generalized Least Squares
6. Generalized Method of Moments
7. Hayashi
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}

در این معادله،

{

ضریب نفوذ بیمه (متغیر وابسته)،

متغیر وابسته باوقفه،

اثرات ثابت کشوری یا عرض از مبدأهای ویژه هر مقطع ،شاخص متقاطع توسعه مالي و
آزادی اقتصادی (

1

) متغیر کلیدی تحقیق و درآمد سرانه ( ،)GDPP8نرخ تورم

( ،)INF3سرمایه انساني ( ،)HC3نرخ بیکاری ( )UNA6و درجه شهرنشیني ( )UP3متغیرهای
مستقل تحقیق هستند .اثر متقابل توسعه مالي و آزادی اقتصادی نیز که متغیر کلیدی پژوهش
است ،حاصلضرب توسعه مالي (درصد تسهیالت اعطایي داخلي شبکه بانکي به بخش
خصوصي نسبت به تولید ناخالص داخلي) در شاخصهای آزادی اقتصادی است .بنابراین،
مدل در هفت حالت برآورد ميشود .در شش حالت اول از حاصلضرب توسعه مالي در
شاخصهای آزادی اقتصادی کل ،اندازه دولت ،ساختار امنیت حقوق مالکیت ،دسترسي
به پول سالم ،آزادی تجارت خارجي و مقررات به عنوان متغیر کلیدی استفاده ميشود .اما،
در حالت هفتم ،توسعه مالي و آزادی اقتصادی کل به صورت جداگانه در مدل لحاظ مي-
گردند و بیان ریاضي آن به صورت زیر است:
()8

1. Financial Development and Economic Freedom
2. GDP per capita
3. Inflation
4. Human Capital
5. Unemployment
6. Urban Population
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 .1دادههای تحقيق و تخمين مدل
1

8

دادههای ضریب نفوذ بیمه از مجله سیگما  ،آزادی اقتصادی از مؤسسه فریزر  ،سرمایه
انساني از مجموعه دادههای بارو و لي ،3توسعه مالي ،درآمد سرانه ،نرخ تورم ،نرخ بیکاری
و درجه شهرنشیني از بانک جهاني استخراج 3شدهاند .پس از استخراج دادهها و پیش از
برآورد مدل ،ایستایي متغیرهای مورد استفاده در مدل باید بررسي شود .زیرا ،روشهای
معمول اقتصادسنجي بر فرض ایستایي متغیرها استوار است .در غیر اینصورت ،آزمونهای
 f ،tو استنتاج آماری معتبر نخواهد بود و ممکن است به رگرسیون کاذب منجر شود.
برای بررسي ایستایي متغیرها در دادههای تابلویي ،روشهای متعددی وجود دارد که
دیکي -فولر تعمیم یافته )ADF(6از عمومیت بیشتری نسبت به دیگر روشها برخوردار
است .اما ،این آزمون توان اندکي دارد و ممکن است که نتواند یک سری زماني ایستا را
کشف کند .همچنین ،در موارد شکست ساختاری در فرایند دادهها ،ممکن است آزمون
دیکي فولر تعمیمیافته با ارائه نتیجه اشتباه ،سری ایستا را ناایستا جلوه دهد .از این رو ،در
تحقیق حاضر به منظور افزایش دقت نتایص تخمین ،عالوه بر آزمون دیکي فولر تعمیمیافته،
از آزمون ایستایي هادری 3نیز استفاده شده است .فرایند بررسي ایستایي در روشهای
هادری و دیکي فولر تعمیم یافته نیز چنین است که با عدم پذیرش فرض ،H0ناایستایي
متغیرها (فرض وجود ریشه واحد) رد ميشود .نتایص در جدول شماره  8نشان داد فرضیه
صفر در سطی اطمینان  36درصد برای تمامي متغیرهای به کار رفته در مدل تحقیق رد و
ایستایي متغیرها تأیید ميشود .لذا ،احتمال تشکیل رگرسیون کاذب از بین ميرود.

1. www.swissre.com/sigma
2. www.fraserinstitute.org/programsinitiatives/economic-freedom.aspx
3. www.barrolee.com
4. http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
5. Augmented Deyki Fuller
6. Hadri Stationary Test
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جدول  . 3آزمون ایستایی متغيرها در کشورهای منتخب

نتيجه

Hadri Stationary test
مقدار
احتمال

ADF
احتمال

مقدار بحرانی

پذیرش صفر

()1/11
-8/8981

متغير

پذیرش

بحرانی

صفر

()1/11

)I(0

8/88

3/9311

8/81

)I(0

8/88

13/9339

8/88

3/3969

)I(0

8/88

16/3389

8/88

6/1839

)I(0

8/88

13/9696

8/88

3/8333

GDPP

)I(0

8/88

3/3333

8/88

-3/8333

INFL

)I(0

8/88

3/3339

8/88

-3/8396

UNA

)I(0

8/88

16/9991

8/88

-3/6138

HC

)I(0

8/88

13/3838

8/88

-3/3389

UP

)I(0

8/88

13/3396

8/88

-6/3368

1

)I(0

8/88

11/3133

8/88

-6/9333

2

)I(0

8/88

11/3336

8/88

-6/9611

3

)I(0

8/88

18/3113

8/88

-3/3891

4

)I(0

8/88

13/9939

8/88

-6/3333

5

)I(0

8/88

13/3333

8/88

-3/1833

6

IP

منبع  .یافتههای پژوهش

در مرحله بعد ،با توجه به این که دادههای تابلویي حاصل ترکیب مقاطع مختلف
(کشورهای منتخب) در طول زمان است .قابلیت ترکیب آنها باید از طریق آزمون Fلیمر
بررسي شود .فرضیه صفر در  Fلیمر قابلیت تخمین مدل به صورت دادههای تلفیقي 1و
فرضیه مقابل قابلیت تخمین مدل به صورت دادههای تابلویي 8است .نتایص به شرح جدول
شماره  3نشان داد که احتمال برآوردی آماره Fدر کلیه حاالت کمتر از  8/86درصد است
و قابلیت تخمین به صورت دادههای تابلویي تأیید ميشود.
1. Pool Data
2. Panel Data
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جدول  : 1نتایج آزمون قابليت تخمين مدل به صورت دادههای تابلویی در کشورهای منتخب

نتيجه

احتمال

آمارهF

حالت

Panel data

8/88

33/68

اول

Panel data

8/88

33/33

دوم

Panel data

8/88

33/38

سوم

Panel data

8/88

36/99

چهارم

Panel data

8/88

38/96

پنجم

Panel data

8/88

33/91

ششم

Panel data

8/88

33/39

هفتم

منبع  :یافتههای پژوهش

در پایان ،مدل تحقیق به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد که نتایص به شرح جدول
شماره  3است .در این جدول ،آماره سارگان حاصل بررسي اعتبار ماتریس ابزارها توسط
آزمون سارگان است که مقدار بزرگتر از  8/86آن ،مؤید اعتبار ابزارهای مورد استفاده در
تخمین مدل تحقیق است.
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جدول  : 1تخمين مدل به روش گشتاورهای تعميمیافته
حالت

حالت ششم

حالت

هفتم

حالت

پنجم

چهارم

حالت سوم

حالت دوم

حالت اول
متغيرهای

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب

(آماره)t

(آماره)t

(آماره)t

(آماره)t

(آماره)t

(آماره)t

(آماره)t

توضيحی▼

***1/118
()3/33

1

L

2

L

3

L

4

L

5

L

6

L

**1/113
()3/18
***1/183
()3/13
***1/113
()3/11
**1/333
()3/11
*1/113
()3/13
*1/113
()1/11

*1/118

*1/113

*1/111

*1/111

*1/111

*1/111

()1/11

()1/11

()1/11

()1/71

()1/17

()1/13

**1/131

L EF

()3/83
**1/118

L

()3/71
*1/311

**1/313

**1/113

*1/333

***1/388

***1/131

***1/387

()3/73

()3/17

()3/13

()3/38

()3/71

()3/81

()3/18

**-1/111

***

-1/133

**

-1/113

***

-1/137

**

-1/133

**

-1/111

-1/131

()-3/17

()-3/11

()-3/17

()-3/71

()-3/11

()-3/33

()-3/18

***-1/333

**-1/331

***-1/311

**-1/337

**-1/331

***-1/338

()-1/11

() -1/31

() -1/13

() -1/37

() -1/31

()-1/11

() -1/38

**

***

**

***

**

1/111

1/111

1/111

1/111

1/118

L GDPP

*

***-1/337

**-1/131

L IP𝑖𝑡-1

L INFL
L UNA

*

1/111

()3/31

()3/11

()3/13

()3/31

()3/31

()3/33

()3/33

**1/318

*1/333

***1/311

**1/111

**1/313

***1/338

**1/313

()1/11

()1/13

()1/11

()1/31

()1/17

()1/87

()1/18

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

3/131

3/131

3/113

3/131

3/118

3/117

3/111

331

331

331

331

331

331

331

31

31

31

31

31

31

31

منبع :یافتههای پژوهش .نشانههای * ** ،و *** به ترتیب سطوح معناداری  %6 ،%1و  %18است.

L HC
L UP
chi2
)(Prob
Sargan
test
Number
of obs
Number
of groups
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 .7تفسير نتایج
اثر متقابل توسعه مالي و شاخصهای آزادی اقتصادی کل ،اندازه دولت ،ساختار امنیت
حقوق مالکیت ،دسترسي به پول سالم ،آزادی تجارت خارجي و مقررات بر ضریب نفوذ
بیمه مثبت و معنادار است که با نتایص مطالعات زریا و نوبیق ( ،)8813الوورا و میهائي
( ،)8813کوفسکي ( )8818و فین و همکاران ( )8811نیز سازگار است .زیرا ،کاهش اندازه
دولت ،امکان تخصیص بهینه منابع مالي بر اساس سازوکار بازار (و نه سازوکار دستوری) را
فراهم و با گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعي ،اقبال جامعه به بیمه را
افزایش ميدهد .همچنین ،احترام به حقوق مالکیت و تضمین مالکیت فردی ،تضمین
اجرای قراردادها ،استقالل دستگاه قضایي ،عدم مداخله نظامي در حاکمیت قانون ،تشکیل
دادگاههای بيطرف ،عدم اعطای تسهیالت بیهوده به بخشهای مختلف و جلوگیری از
ایجاد رانت و رانتخواری ،امکان دسترسي آسان و کم هزینه آحاد جامعه به بخش مالي را
فراهم و انگیزه خرید بیمه را افزایش ميدهد .کنترل تورم و جلوگیری از بيثباتي در اقتصاد
سبب جلب اعتماد مردم به بخش مالي و نهادهای حاکمیتي ميگردد و زمینه عقد
قراردادهای بلندمدت بین مردم و شرکتهای بیمه را فراهم ميکند .گسترش تجارت
خارجي نیز ،تطبیق بیشتر بخش مالي و نهادهای حاکمیتي با استانداردهای روز بینالمللي را
به دنبال دارد و امکان فعالیت بیمهای در بازارهای جهاني را گسترش و حق بیمه تولیدی را
افزایش ميدهد .مضافاً ،برقراری ارتباط صنعت بیمه با همتایان خارجي و ایجاد رقابت بین
آنان موجب افزایش کیفیت و تنوع خدمات بیمهای ميشود و تقاضای خرید بیمه را
افزایش ميدهد.
در نهایت ،وجود قوانین و مقررات کیفي و علمي سبب تعامل سازنده بین بازارهای مالي
و رژیم اقتصادی و نهادی ميشود و با رونق در کسب و کار مردم به رشد خدمات بیمهای
کمک ميکند.
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اثر انفرادی توسعه مالي و آزادی اقتصادی نیز بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار است.
البته ،از تأثیر متقابل آنها کوچکتر است.
ضریب درآمد سرانه در حاالت هفتگانه مدل مثبت و معنادار است که با مطالعات فین
و همکاران ( ،)8811ناکاتا و سوادا ،)8889(1لیم و هابرمن ،)8883(8ربایه و زیدی)8888(3
و هاموند و همکاران )1339(3همخوان است .زیرا ،رشد درآمد سرانه ،تقاضای بیمه توسط
مردم را افزایش ميدهد.
ضریب نرخ تورم در حاالت هفتگانه مدل منفي و معنادار است که با نتیجه مطالعات
الوورا و میهائي ( ،)8813کوفسکي ( ،)8818لیم و هابرمن ( ،)8883ایبیوی و
همکاران ،)8818(6ربایه و زیدی ( )8888و مهدوی کلیشمي و ماجد ( )1338همخوان
است .زیرا ،تورم قدرت خرید واقعي مردم را کاهش ،تمایل به پسانداز را تنزل و میل به
خرید بیمهنامه را تقلیل ميدهد.
ضریب نرخ بیکاری در حاالت هفتگانه مدل منفي و معنادار است که با نتیجه مطالعات
فیشر ،)1398(3اسمعیلي و همکاران ( ،)1333سپهردوست و ابراهیم نسب ( ،)1338عباسي و
تقيآبادی ( )1338و جاللي لواساني ( )1393در تطابق کامل است .زیرا ،افزایش نرخ
بیکاری مترادف با کاهش درآمد و رفاه افراد است و قدرت آنها برای خرید بیمهنامه را
تنزل ميدهد.
ضریب سرمایه انساني در حاالت هفتگانه مدل مثبت و معنادار است که با نتیجه
مطالعات کوفسکي ( ،)8818هوانگ و گرین فورد ،)8886(9هاموند و همکاران (،)1339
اسمعیلي و همکاران ( ،)1333حسینزاده ( )1333و مومني وصالیان و همکاران ( )1338نیز
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در تطابق کامل است .زیرا ،افزایش سرمایه انساني با رشد آگاهي مردم نسبت به مزایای
بیمه ،افزایش متوسط درآمد افراد ،ارتقای مطلوبیت و آیندهنگری سبب تقاضای بیشتر بیمه
ميشود.
ضریب متغیر درجه شهرنشیني در حاالت هفتگانه مدل مثبت و معنادار است که با
نتیجه مطالعات فین و همکاران ( ،)8811مدهسواران و سن ( ،)8889هاموند و همکاران
( ،)1339براون و کیم ( )1333و نورایيمطلق و همکاران ( )1333نیز در تطابق کامل است.
زیرا ،جمعیت شهری به علت دسترسي بیشتر به وسایل ارتباط جمعي و برخورداری از سطی
آموزش و تحصیالت باالتر ،اطالعات بیشتری نسبت به مزایای بیمه دارد و به تقاضای خرید
بیمه را افزایش ميدهد.
ضریب متغیر وابسته باوقفه در حاالت هفتگانه مدل مثبت و معنادار بوده که با مباني
نظری نیز سازگار است .زیرا ،ضریب نفوذ بیمه در هر دوره از ضریب نفوذ بیمه دوره قبل
تأثیر مثبت ميپذیرد.
 .8جمعبندی و پيشنهادها
در این تحقیق اثر متقابل توسعه مالي و شاخصهای آزادی اقتصادی (شاخص کل،
اندازه دولت ،ساختار امنیت حقوق مالکیت ،پول سالم ،آزادی تجارت بینالمللي و
مقررات) بر ضریب نفوذ بیمه در پانزده کشور منتخب ناموفق در حوزه بیمه طي دوره
 8888-8813برآورد شد .نتایص نشان داد ،تأثیر متقابل توسعه مالي و شاخصهای آزادی
اقتصادی در کلیه حاالت بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است.
همچنین ،تأثیر متغیرهای توسعه مالي ،آزادی اقتصادی کل ،درآمد سرانه ،سرمایه انساني و
درجه شهرنشیني بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار و اثر متغیرهای نرخ بیکاری و تورم
منفي و معنادار بوده است .بنابراین ،بهمنظور بهبود آزادی اقتصادی و توسعه مالي در
کشورهای منتخب جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه پیشنهاد ميگردد:
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 مالکیت بانکهای دولتي به بخش خصوصي واگذار شود. امنیت حقوق مالکیت سپردهگذاران و سهامداران در بازارهای مالي تأمین شود. دولت از تعیین نرخ سود سپردهها و تسهیالت به صورت دستوری اجتناب نماید. از مداخله نظامیان در عرصه اقتصاد و بانکداری جلوگیری شود. رشد نقدینگي متناسب با رشد بخش واقعي اقتصاد مدیریت شود. مقررات حاکم بر بازارهای مالي در جهت تأمین مالي فعالیتهای بخش خصوصيتنظیم شود.
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Abstract
The insurance industry as a means of transferring risk and paying damages,
ensures the future and the confidence of individuals and as an investor's
institution, It cumulation the saving resources and allocates it to the needs of
investment and economic growth of the countries. Therefore, it is necessary to
identify the factors influencing the development of this industry in countries
with a low insurance penetration and action must be taken regarding
reinforcement the increasing factors and Elimination its decreasing factors.In
this regard, the present study has tried to determine the interaction between
financial development and economic freedom indicators (total index, size of
government, legal system and property rights, sound money, freedom to trade
internationally and regulations) on the penetration insurance in Fifteen
unsuccessful insurers will be insured over the period 2014-2000. For this
purpose, the research model was estimated using panel data and generalized
moment’s method. The results it shows the interaction of financial development
and all index of economic freedom on insurance penetration the in selected
countries have had a positive and meaningful. Also, the individual effect of
financial development and total economic freedom index is positive and
significant. However, their individual influence on the insurance penetration is
less than their interaction. Finally, the effect of control variables including per
capita income, human capital and urbanization rate on the insurance penetration
in the selected countries have had a positive and meaningful and the effect of
unemployment and inflation have had a negative and meaningful.
Keywords: Insurance Penetration, Financial Development, Economic Freedom,
Panel Data.
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