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  ثباتی فضاي اقتصاد کالن بر صنعت بیمه با تأکید بر مکانیسم ساختاري تأثیر بی
  

  1یونس سلمانی
  2سیدآرش ولی نیا
  3جمشید جنگ آرا هجراندوست
  4مرتضی حدادي

  چکیده
 و مشارکت با هاي اقتصادي، فعالیت امنیت مینأت بر عالوه که است مالی محوري و مهم نهادهاي جمله از بیمه صنعت

توسعه  و و رشد پویایی تحریک موجب تواند می مالی بازارهاي در خود، نزد شده انباشت مالی منابع کارگیري به
هاي اقتصاد  اقتصادى و بهبود شاخص بیمه منجر به توسعه شود؛ بسیاري اعتقاد دارند که پیشرفت صنعت مالی بازارهاي

هاي  که صنعت بیمه نیز از ثبات و نوسانات شاخص سو، باید به این نکته اشاره داشت  گردد؛ از دیگر کالن می
ثباتی فضاي اقتصاد کالن بر صنعت بیمه در ایران از اینرو، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر بی. گردد اقتصادکالن متأثر می

س با سازي شده است و سپها مدلثباتیبی EGARCHدر این راستا در ابتدا با مدل . پرداخته است 1357-1393طی دوره 
  .تاثیر آنها بر صنعت بیمه بررسی شده است SVARرویکرد 

هاي زندگی نسبت به اي بیمهضدرآمدهاي نفتی منجر به افزایش تقا نتایج این مطالعه حاکی از آن است که شوك
سطح ثباتی در مخارج دولت، نرخ ارز، ها در کنار سایر عوامل اقتصادي بیشود؛ اما زمانی که این شوكغیرزندگی می
هاي ایجاد شده منجر به کاهش تقاضاي ثباتیگیرند، بی ناخالص داخلی مورد بررسی قرار می ها و تولیدعمومی قیمت

هاي متغیرهاي ثباتیبه طور کلی با ممانعت از شوك درآمدهاي نفتی و بی. شوندهاي زندگی نسبت به غیر زندگی میبیمه
درصد و  8مدت حدود توان در کوتاهها و تولید ناخالص داخلی میتمخارج جاري دولت، نرخ ارز، سطح عمومی قیم

      . هاي زندگی به غیرزندگی را تعدیل کرددرصد از نوسانات تقاضاي بیمه16در بلندمدت حدود 
  SVARثباتی فضاي اقتصاد کالن و بیمه زندگی، بیمه غیرزندگی، بی :کلیدي واژگان

JEL classification: G22, H53, C01 
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     مقدمه -1
، توسعه است ی اقتصادي و غیراقتصاديهایاین صنعت در عرصهي کارکردهاي آنچنان که شایسته صنعت بیمه در ایران

هاي تابعی از ریسک )هاي غیرسیستماتیکریسک( محیط داخلی صنعتاز مسائل  نظرصرف این شرایط. نیافته است
در واقع عاملین  .فضاي کالن اقتصادي استنااطمینانی حاکم بر ناشی از  اي از آنهابخش عمده که استسیستماتیکی 

بر  اقتصاد کالن فضاي هايبر اساس رفتار عقالیی سعی در کنترل اثرات نامطلوب نااطمینانی ،اقتصادي در هر صنعتی
-نااطمینانی بینیپیششود که آنها از الگوي مناسبی براي چنین کنترلی زمانی حاصل می. هاي اقتصادي خود دارندفعالیت

در صنعت  در واقع، عاملین اقتصادي. برخوردار باشندهاي اقتصادي ي اقتصاد کالن و تاثیرگذاري آنها بر فعالیتهاي فضا
هاي تعیین کننده تصمیمات مکانیسم تاثیرگذاري این فضا بر مولفهو  فضاي اقتصاد کالنهاي صحیح بینیبا پیش بیمه نیز

را در تصمیمات خود لحاظ  اقتصاد کالندستانه تحوالت احتمالی آتی مربوط به نااطمینانی ، به صورت پیشاي خودبیمه
  .کننداي خود را حداقل میمقوالت بیمهبر  يفضاي کالن اقتصادکنند و از این طریق زیان ناشی از نااطمینانی می

- متغیرهاي اقتصاد کالن نشان میبینی نشده در ثباتی پیشصورت بینااطمینانی حاکم بر فضاي اقتصاد کالن خود را به 

اقتصادي یا غیر تحوالت تواند آنها می خواستگاهکه  است ايبینی نشدههاي پیشثباتی ناشی از شوكاین بی. دهد
 هاي مختلفی همچونشاخصبر  عریف و توصیف یک محیط اقتصادکالندر ت .باشد ياقتصادي داخل یا خارج کشور

 ,.Moreno, et al(شود ها تأکید می شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت

نتایج به هر حال، . شودتی فضاي کالن اقتصادي شناخته میثباثباتی این متغیرها نیز به عنوان بیا بینبر همین مب ).2016
مند بودن از محیط  اقتصادي و بهره توسعه و رشد و شرایط اي هاي بیمه فعالیت که کنندمیمطالعات متعددي تصدیق 

 و فضاي حاکم بر اوضاع بهبود بین که به طوري ؛هستند یکدیگر با متقابل ارتباط داراي کشور هر باثبات اقتصادکالن

؛ پیکارجو و 1390جهانگرد، (کرد پیدا مستقیم و ارتباط منطقی توان می کشور هر اي بیمه هاي فعالیت رشد و اقتصاد
  ). Liu, et al., 2016؛ Lee, et al., 2016؛ 1390همکاران، 

است که این وضعیت موجب ، وابستگی ساختار اقتصادي آن به درآمدهاي حاصل از نفت ترین ویژگی اقتصاد ایرانمهم
 حال این درآمدهاي). 1394رحیمی و همکاران، (شود اقتصاد جهانی می یا رونق حاکم بر تأثیرپذیري از شرایط رکود

شود و بخشی از این از طریق متاثر کردن مخارج دولت منجر به تحریک سمت تقاضا در اقتصاد ایران مینفتی  ارزي
از آنجا که بخشی از تولید داخلی . شودو بخشی دیگر از طریق واردات پاسخ داده میاضافه تقاضا از طریق عرضه داخلی 

کاالهاي  داتراعالوه بر واي است، لذا هاي اولیه و واسطهاي و نهادهوارادات کاالهاي سرمایهدر اقتصاد ایران وابسته به 
اي نیز توسط اي و اولیه و واسطهرمایهاي توسط خانوارها، تقاضا براي واردات کاالهاي سنهایی مصرفی و سرمایه

، از شودمی تقاضاي ارزافزایش منجر به  یتقاضاي واردات؛ همچنین، یافتو خدماتی افزایش خواهد  واحدهاي تولیدي
. شودنفتی تغییر پیدا کرده است، تحت چنین شرایطی نرخ ارز دچار تغییر می سوي دیگر عرضه ارز نیز بدلیل شوك

پاسخ داده نشده از طریق افزایش عرضه داخلی  توان بخشی از اضافه تقاضايکاالهاي غیر قابل مبادله نمی در مورد اصوالً
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ضمن آنکه تغییرات نرخ ارز خود دلیل  ،یابدها افزایش میدر نتیجه این امر سطح عمومی قیمت. را با وارادات جبران کرد
مخارج دولت، بازار  تغییرات درآمدهاي نفتی،. شودمیخدمات در بازار کاالها و ها دیگر بر تغییر سطح عمومی قیمت

در گام  .شودو درآمد جامعه می ناخالص داخلی کشور در نهایت منجر به تغییر سطح تولیدبازار کاالها و خدمات و  ارز
چراکه موضوعات ، گذارندمستقیم بر صنعت بیمه میتاثیرات مستقیم و غیر ها به همراه تغییرات تولید،بعدي این مولفه

مکانیسم ساختاري انتقال اثرات برخی  مذکور، فرآیند . است یگذاران همگی متاثر از وضعیت چنین فضایاي بیمهبیمه
با توجه به اینکه درآمدهاي نفتی ماهیت تصادفی براي اقتصاد ایران  اما ؛دهدمتغیرهاي کالن بر صنعت بیمه را نشان می

متغیرهاي در نتیجه . هاي نفتی غیر ممکن استي شوكبینی وقوع نوع و اندازهکان پیشدارند و بدلیل چنین ماهیتی ام
 بیشترياهمیت  هاثباتیشوند و این بیثباتی مواجه میها و تولید با بیمخارج جاري دولت، نرخ ارز، سطح عمومی قیمت

بینی شده یک متغیر داراي مثبت پیشهاي منفی و ؛ چراکه شوكدارندمذکور نسیت به خود متغیرهاي اقتصاد کالن 
؛ این درحالی گذاري عامالن اقتصادي داردبر روي تصمیمات مصرفی و سرمایه مطلوب یا نامطلوب يشدهاثرات پیش

داراي تبعات نامطلوب اقتصادي ، قطعاً کننددر عاملین اقتصادي ایجاد میکه متغیرها بدلیل نااطمینانی  ثباتیبی که است
هاي فضاي اقتصاد کالن؛ ثباتیگیري بیاندازهنیازمند ي اول، در وهلهچنین تبعات نامطلوبی در صنعت بیمه کاهش . است

بینی اثرات بر سوم پیشي ثباتی فضاي اقتصاد کالن بر صنعت بیمه و در وهلهمکانیسم انتقال بی شناساییي دوم، در وهله
روش  و EGARCH روش با استفاده ازي حاضر مطالعه بر همین اساس .اساس مکانیسم ساختاري شناسایی شده است

  .این رویکرد را طی کرده است 1393- 1357ي زمانی طی دوره) SVAR1(خود توضیح برداري ساختاري
 صورتو تدوین الگو تشریح  SVARشود، در بخش سوم رویکرد در بخش دوم مبانی نظري و مطالعات تجربی بیان می

   .شودارائه میپیشنهادات گیري و در بخش پنجم نتیجه .پردازدمدل میبخش چهارم به برآورد و تحلیل نتایج . شودمی
 مبانی نظري و مطالعات تجربی -2

 ارائه مالی خدمات کند، می است؛ شومپیتر استدالل بوده اقتصادي توسعه براي ضروري محورهاي از همواره مالی توسعه

 و کنترل ریسک، مدیریت اقتصادي،هاي  طرح ارزیابی انداز، پس انداختن جریان به شامل مالی هاي واسطه از سوي شده
 از مالی توسعه که دادند نشان) 2011(2بلوچ و همکاران تحقیقاتی، در. است مبادالت تسهیل و مدیران بر عملکرد نظارت

 سوي از شده فراهم نقدینگی که نحوي به شد، خواهد اقتصادي توسعه و گسترش باعث مالی خدمات طریق بخش

 در و اقتصادي رشد موجب اقتصاديهاي  پروژه سرمایه انباشت سوي به نقد وجوه جریان طریق تسهیل از مالی نهادهاي

 ابزارهایی به نیاز آن، به رسیدن و است کشور مهم اهداف از اقتصادي توسعه بنابراین. خواهد شد اقتصادي توسعه نهایت

هاي  شرکت .است بیمه صنعت و سرمایه پول، بازار شامل مالی بازارهاي توسعه و تکامل آنها پویایی، مهمترین که دارد
 می انداز پس مهمهاي  کانال از یکی شان فعالیت ماهیت موجب به هستند که مالی محوري و مهم نهادهاي جمله از بیمه

                                                                                                                                                              
1 Structural Vector Auto regressions 
2 Baluch et al. 
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 شده انباشته مالی منابع کارگیري به و اي بیمه خدمات ارائه از طریق اقتصاديهاي  فعالیت امنیت تامین بر عالوه که باشند

 تامین و ها بازار این در پویایی و تحرك در اي کننده و تعیین اساسی بسیار نقش توانند می مالی بازارهاي در خود نزد

 بلکه کند می ایفا را مالی گر واسطه یک نقش نه تنها بیمه باشند، داشته اقتصاديهاي  فعالیت گذاري سرمایه قابل وجوه

 یک عنوان به آن نقش) خسارت؛ ب جبران در آن نقش) الف: نماید ایفا نقش اقتصاد در تواند می نیز دیگر جنبه دو از

  .گذار سرمایه نهاد
تواند رشد و توسعه اقتصادي را به دنبال داشته باشد؛  همانطور که اشاره شد حضور بازارهاي مالی و فعالیت آنها می

و اثرات آن بر بازارهاي مالی و به خصوص صنعت بیمه  2008اعتقاد دارد که بحران مالی سال ) 2010(1هارینگتون
هاي اقتصادي بر عملکرد بازارهاي مالی و به خصوص  بسیاري از پژوهشگران را برآن داشت که اقدام به بررسی شوك

کنند که  ، استدالل می)2012(2کارانداس و هم .صنعت بیمه را در محورهاي فعالیتی و پژوهشی خود قرار دهند
تر از دیگر موسسات  هاي بیمه باید براي تحقق سرمایه مورد نیاز و افزایش سرمایه درگردش شرکت، باید دقیق شرکت

هاي  هاي بلندمدت ناشی از بحران هاي سیستماتیک نمایند؛ به عنوان مثال لغو بیمه نامه مالی اقدام به بررسی ریسک
  .گردد بیمه منجر میهاي  اقتصادي معموال به معنی ضرر و زیان شرکتاي ه اقتصادي و شوك

ترین بازارهاي مالی است که به فراخور بهره مند دارد که صنعت بیمه یکی از مهم المللی ناظران بیمه، بیان می انجمن بین
ار سلسله مراتبی اشاره شده اقتصادي می پذیرند؛ ساختهاي  بودن از یک ساختار سلسله مراتبی تاثیرات بیشتري از شوك

بیمه اتکایی مرتبط هستند، و عالوه بر هاي  بیمه اولیه به شرکتهاي  در صنعت بیمه به این ساختار اشاره دارد که شرکت
اتکایی با هاي  ریسک سیستماتیک موجود در مرزهاي جغرافیایی خود از ریسک سایر کشورهایی که در قالب شرکت

 ).IAIS, 2012(متاثر می گردند آنها در ارتباط هستند نیز

اقتصادي هاي  فعال در عرصه بیمه و میزان تاثیرپذیري آنها از بی ثباتیهاي  ، اعتقاد دارد که اندازه شرکت)2009(3آچاریا
تر مالی عالوه بر آنکه تاثیرپذیري  بیمه بزرگ بدلیل ساختارهاي پیچیدههاي  باهم در ارتباط است بطوریکه، شرکت

  .ها خواهند نمود تر را نیز مبتال به این بی ثباتی کوچکتر و وابستههاي  اقتصادي دارند بلکه شرکتهاي  ثباتی بیشتري از بی
تواند  یمرسی کنند که توسعه صنعت بیمه اي به رویکردي نوین تالش نمودهاند بر ، در مطالعه)1394(غستانی و جعفريبا

 اندك نقش از حاکی مطالعه نتایج. نها از آنها تاثیر نمی پذیردفضاي کسب و کار تاثیر گذار باشد و تهاي  بر مولفه

   .می باشد جهت این در بازبینی به صنعت این نیازمندي و کشور در وکار کسب بهبود فضاي در بیمه صنعت
 درکشورهاي عمر بیمه تقاضاي بر اقتصادي کالن متغیرهاي ، در مطالعه اي به بررسی اثرات)1390(پیکارجو و همکاران

 مالی، متغیرهاي توسعه با مطالعه مورد کشورهاي در عمر بیمه نتایج این تحقیق نشان داد که تقاضاي. منا پرداختند منطقه

 معناداري و منفی رابطه بهره و نرخ تورم نرخ متغیرهاي با و معنادار و مثبت رابطه اشتغال و سرانه داخلی ناخالص تولید

                                                                                                                                                              
1 Harrington. 
2 Das et al. 
3 Acharya. 
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 توسعه متغیر به مربوط کشورها این عمر بیمه با تقاضاي اقتصادي کالن متغیرهاي بین ارتباط کمترین که طوري به دارد؛

 وجود معناداري ارتباط مطالعه مورد کشورهاي عمر بیمه تقاضاي و شوك نفتی متغیر بین چنین باشد؛ هم می مالی

  .ندارد
براي بیمه عمر در ایران پرداخته  ، در مطالعه اي به بررسی رابطه میان متغیرهاي کالن اقتصادي و تقاضا)1385(عزیزي

بلندمدت، قیمت بیمه، درآمد، بازده سهام و امیدبه زندگی از هاي  نتایج این تحقیق مبین آن است که نرخ سپرده. است
جمله مهم ترین عوامل موثر بر تقاضا براي بیمه عمر در ایران محسوب می گردند؛ در این راستا، قیمت بیمه رابطه 

  . ی با تقاضا براي بیمه عمر داردمعکوس قوي و مهم
، در مطالعه اي اثرات صنعت بیمه را در ثبات اقتصادي کشور نیوزیلند مورد بررسی قرار داده )2014(1ووکتیچ و همکاران

نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بخش بیمه نقش مهمی در کمک به توسعه اقتصادي و رفاه نیوزیلند داشته و . اند
همچنین . طریق سرمایه گذاري، نوآوري و تامین سالمت مردم کمک شایانی به رشد اقتصادي داشته است این بخش از

نتایج این مطالعه نشان می دهد که صنعت بیمه در صورتیکه موفق عمل نموده و از کارایی الزم برخوردار باشد می تواند 
  .ه و به حداقل برسانداختالالت در نظام مالی و اقتصاد را به نحو مناسبی تعدیل نمود

. بیمه پرداخته استهاي  بر شرکت 2008، در مطالعه اي به بررسی اثرات بحران مالی جهانی در سال )2012(2اسکیچ
کشورهاي درحال توسعه و ) الف: محقق مذکور، در این مطالعه کشورهاي منتخب را به دو دسته تقسیم کرده است

فعال بیمه اي در کشورهاي هاي  عه حاکی از آن است که صنعت بیمه و شرکتنتایج این مطال. کشورهاي توسعه یافته)ب
توسعه یافته بیشترین تاثیر را از بحران مذکور پذیرفته اند و کشورهاي درحال توسعه بدلیل عدم توسعه یافتگی صنعت 

 .بیمه، از بحران مالی کمتر متاثر شده اند

 ن الگویو تدو SVARکرد یرو -3
از مدل ، هاي زندگی نسبت به غیرزندگیثباتی فضاي اقتصاد کالن بر توسعه بیمهتاثیر بیررسی دراین مطالعه براي ب

معمولی تجزیه چولسکی را براي به دست  VARهاي  مدل. استفاده شده است) SVAR(برداري ساختاري  خودرگرسیون
در صورتی که محقق . می کند تجزیه چولسکی بر یک ترتیب علی داللت. اندآوردن توابع واکنش آنی به کار برده

نسبت به  SVARهاي مزیت عمده مدل. بخواهد آثار بیش از یک شوك را بررسی کند ممکن است غیرقابل قبول باشد
هاي ساختاري به طور که در آنها شناسایی شوك غیرمقید VARاولیه این است که برخالف الگوي  VARهاي  مدل

هاي به طور صریح داراي یک منطق اقتصادي مبتنی بر تئوري SVAR گیرد، الگوهاياي صورت میضمنی وسلیقه
پس از اعمال . توانند بلندمدت یا کوتاه مدت باشندها میاین محدودیت. ها استاقتصادي براي اعمال قیود و محدودیت

اکنش آنی و تجزیه توانند براي ایجاد توابع وها میاین شوك. آیندهاي ساختاري به دست میها شناسایی مدلمحدودیت
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مباحث گفته شده در خصوص رویکرد . واریانس به منظور ارزیابی آثار پویا بر روي متغیرهاي مختلف بکار گرفته شوند
فرم کلی براي نمایش رویکرد ). 2008، 1البورن(فراهم کرد SVARشناسی سنتی شناسایی، زمینه مفیدي را براي روش

SVAR به صورت زیر است :  
)1(  ΓYt = BXt + et  

شامل متغیرهاي برونزا و متغیرهاي درونزاي باوقفه و  Xtمتشکل از متغیرهاي درونزا ،) n*1(یک بردار  Ytبه طوري که 
)'ee(E= e횺 هاي  ضرایب در ماتریس. باشدماتریس واریانس کواریانس اجزاي ساختاري میΓ وΒ  متغیرهاي مورد

توان مستقیماً را نمی) 1(ساختاري این است که معادله هاي  مشکل اساسی در تخمین مدل. توجه در بحث شناسایی هستند
ها براي قابل شناسایی اطالعات ساده در داده. را به دست آورد Βو  Γهاي  تخمین زده و مقادیر درست و عناصر ماتریس

مجموعه نامحدود از مقادیر . و نیاز به قیدهاي شناسایی بیشتري در سیستم معادالت است بودن این متغیرها کافی نیستند
ها، مقادیر باشد و این امکان، که با استفاده از دادهوجود دارد که داراي توزیع احتمال یکسان می Βو  Γمختلف براي 

، این متغیرها، متغیرهاي )1(لذا در معادله. سازداز میان آن مقادیر بیشمار تعیین شوند، را غیر ممکن می Βو  Γدرست 
براي آشکار کردن این مسأله، فرم کاهشی مدل که اطالعات ساده موجود در مجموعه . یا مجهول هستند 2شناسایی نشده

فرم کاهشی، هر متغیر درونزا را به تنهایی به عنوان تابعی از متغیرهاي . ها در آن خالصه شده است، محاسبه می شودداده
 . از پیش تعیین شده نشان می دهد

)2(  Yt = B*Xt +ut   
بر طبق . است 횺u= E(uu')ماتریس واریانس کواریانس فرم کاهشی نیز به صورت  ، ut = Γ-1 etو  Β 1 - Γ =Βبه طوري 

ثباتی بیلگاریتم طبیعی  ،)LnOilre(درآمدهاي نفتی  لگاریتم طبیعیمتغیرهاي شامل  Ytدر این مطالعه بردار ) 2(معادله 
شاخص ثباتی لگاریتم طبیعی بی، )LnHNER(اسمیارز   نرخ ثباتیبی لگاریتم طبیعی ،)LnHCG( مخارج جاري دولت

و   )LnHGDP( تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابتثباتی بیلگاریتم طبیعی ، )LnHCPI(قیمت کاالها و خدمات مصرفی
، ut. است) Ln(LINS/NLINS)(هاي غیر زندگیبیمهبه ق زندگی هايهاي تولیدي بیمهحق بیمهنسبت لگاریتم طبیعی 

ut= ( u اجزاء اخالل فرم تعدیل یافته معادل با ; u ; u ; u ( ); u ( / در این . است	((
  :به شرح زیر در نظر گرفته شده است SVAR مطالعه مدل

)3 (  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

e
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مربوط به لگاریتم   شوك ؛eشامل جمالت اخالل ساختاري است که در آن،  εدر سیستم معادالت فوق بردار 
مربوط   شوك ؛푒، ثباتی مخارج جاري دولتبیشوك مربوط به لگاریتم طبیعی  ؛HCGطبیعی درآمدهاي نفتی، 

مربوط به لگاریتم طبیعی نوسانات شاخص قیمت   شوك ؛푒 ،اسمی بازارنرخ ارز  نوسانات به لگاریتم طبیعی
و  ثباتی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابتمربوط به لگاریتم طبیعی بی  شوك ؛푒 کاالهاي و خدمات مصرفی،

푒 ( /  هاي زندگی به غیرزندگیبیمه هاي تولیديبیمهحقنسبت ثباتی بی مربوط به لگاریتم طبیعی  شوك (
  . ودشتوضیح داده می) 3(در ادامه دالیل اعمال قیود به شکل سیستم معادالت . است

هاي درآمدي نفت از یک فرآیند تصادفی  شود در نتیجه شوك از آنجا که قیمت نفت در بازارهاي جهانی تعیین می
بر همین اساس در سطر اول سیستم معادالت . کند و از کنترل سیاستگذران اقتصاد داخلی خارج است محض تبعیت می

افزایش ناگهانی و . هاي مربوط به درآمد نفتی است شوكیافته تابعی از  مدل فرض بر این است که خطاي فرم تعدیل
شود، چراکه مخارج جاري نسبت به مخارج نفتی دولت منجر به نوسانات مخارج جاري دولت می یکباره درآمدهاي

ثبات چسبنده هستند اما افزایش آن بی، البته مخارج جاري براي کاهش عمرانی دولت انعطاف بیشتري براي نوسان دارند
کند و ناگهانی درآمدهاي نفتی را در قالب مخارج جاري به اقتصاد تزریق می به عبارت بهتر دولت عمدتاً افزایش. است

در سطح دوم  ثباتی مخارج جاري دولتبیبنابرین لگاریتم طبیعی  .زندثباتی مخارج جاري دولت را رقم میهمین امر بی
براساس مطالعات . شودهاي خود این نسبت تعیین می نفتی و شوكدرآمدهاي   سیستم معادالت همزمان تحت تأثیر شوك

طور  یابد، این افزایش درآمدها همان وقتی درآمدهاي حاصل از صادرات نفت افزایش می) 2009( 1فرزانگان و مارکوات
ی از این قسمت. شود می بدلیل افزایش مخارج دولت کل در جامعه شد منجر به افزایش تقاضاي که در باال توضیح داده

هاي  شود اما بخش دیگر آن که به دلیل محدودیت شده از طریق افزایش عرضه داخلی جبران می اضافه تقاضاي ایجاد
ها از طریق واردات تأمین  پذیر نیست با هدف حفظ ثبات قیمت کل امکان تکنولوژیکی و تولیدي، از طریق افزایش عرضه

ضمن آنکه . شودثبات میاین امر بازار ارز بیضا براي ارز است که در نهایت افزایش واردات به منزله افزایش تقا. شود می
دهد دولت متوسل به افزایش نرخ باید در نظر داشت زمانیکه درآمدهاي نفتی دولت کفاف مخارج جاري دولت را نمی

چنین  توانمیلذا  .کنددر بازار ارز جهت افزایش ریالی درآمدهاي نفتی به منظور جبران کسري مخارج خود می ارز
هاي  و شوك نوسانات مخارج جاري دولتهاي درآمدهاي نفتی،  نرخ ارز تحت تأثیر شوك ثباتیبی که کردگیري نتیجه

هاي  در مورد اثر شوك .در سطر سوم سیستم معادالت این رابطه نشان داده شده است. مربوط به خود بازار ارز است
، )1386(و فردي ) 1982(براساس مطالعات کوردن و نیري  خدمات مصرفی؛درامدي نفت بر شاخص قیمت کاالها و 

افزایش . گذارد مبادله اثر می مبادله و قابل افزایش درآمدهاي نفتی از دو کانال تقاضا و عرضه بر قیمت کاالهاي غیرقابل
مبادله و  کاالهاي قابلبا فرض نرمال بودن هر دو نوع . شود کل در جامعه می درآمدهاي نفتی موجب افزایش تقاضاي

                                                                                                                                                              
1 .Farzanegan and Markwardt 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


بدیهی است که پس از افزایش طر ف تقاضاي اقتصاد، میزان . یابد تقاضا براي هر دو نوع کاال افزایش می مبادله، غیرقابل
به همین دلیل در سطر چهارم سیستم . و دست اندازي دولت به بازار ارز داردها بستگی به واکنش عرضه  ترقی قیمت

هاي ساختاري شاخص قیمت کاالها و خدمات تابعی از شوكلگاریتم طبیعی ساختاري هاي معادالت همزمان شوك
هاي غیرساختاري خود لگاریتم شاخص قیمت کاالها ثباتی نرخ ارز و شوكثباتی مخارج دولت، بیدرآمدهاي نفتی، بی

و بازار کاالها و  بازار ارز ،ثباتی در مخارج جاري دولتهاي درآمدهاي نفتی با ایجاد بیشوك. و خدمات مصرفی است
-تولید تحت تاثیر واردات کاالهاي سرمایه کهچرا .سازدشرایط را براي سمت عرضه اقتصاد با چالش مواجه می خدمات

 پنجمي یجه منطقی است که در معادلهتدر ن. تقاضا قرار دارد درآمدي و قیمتی هايهمچنین شوك ،اياي و واسطه
ثباتی ارز، ثباتی مخارج جاري دولت، بیهاي درآمدهاي نفتی، بیخالص داخلی تابعی از شوكثباتی تولیدنابی ،سیستم

. هاي مربوط به سایر عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی باشد شوكو ثباتی شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی بی
تقاضا براي  ،هاي اقتصاديیا به عبارت بهتر فعالیت )درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی(ثباتی تولید ناخالص داخلی حال بی

هاي درآمدهاي نفتی، بینی شوكگر همواره بدنبال پیشگذار و بیمهاي را متاثر خواهد کرد، به طوریکه بیمهخدمات بیمه
هاي اقتصادي الیتثباتی فعو بی ثباتی قیمت در بازار کاالها و خدمات، بیثباتی بازار ارز بیثباتی مخارج جاري دولت، بی

  . اي خواهند کردبینی اقدام به تقاضاي خدمات بیمهخواهند بود و بر مبناي این پیش
گذاري مطرح است کشش آن نسبت به کاهش درآمد ي سرمایهدر ایران به عنوان یک گزینه) عمر(هاي زندگی بیمه

هاي غیرزندگی به عنوان خدمات ضروري براي افراد هبه عبارت بهتر، بیم. هاي غیر زندگی استبسیار بیشتر از بیمهافراد 
بر همین اساس هر . هاي زندگی گرایش به این دارند که به عنوان یک خدمت لوکس شناخته شوندمطرح است و بیمه

- یمههاي زندگی نسبت به باز شرایط اقتصادي با نااطمینانی بیشتري همراه باشد، افراد از تقاضاي بیمهبینی افراد چقدر پیش

هاي زندگی ثباتی اقتصاد کالن بر تقاضاي بیمهاین به این مفهوم است که بی. هاي غیر زندگی بیشتر خواهند کاست
معادله سطر آخر سیستم معادالت در  بر همین اساس. نسبت به غیر زندگی تاثیرات نامطلوب و منفی خواهد گذاشت

ثباتی تولیدناخالص هاي ساختاري بیغیرزندگی تابعی از شوك هاي زندگی نسبت بهلگاریتم طبیعی بیمه متغیر ،همزمان
  . استخود متغیر هاي مخارج جاري دولت، درآمدهاي نفتی و شوكثباتی بیثباتی نرخ ارز حقیقی، داخلی، بی

 ، تولید ناخالص داخلی باها، مخارج جاري دولتسطح عمومی قیمت ،ثباتی متغیرهاي نرخ ارز اسمیي بیبراي محاسبه
هاي مناسب براي یکی از روش هااین مدل. گیردصورت می )ARCH(هاي ناهمسان واریانس شرطیمدل استفاده از

. شودسري زمانی هستند و در اکثر مطالعات از آن به معیار نوسانات و نااطمینانی استفاده میگیري میزان تالطم یکاندازه
سازند و واریانس شرطی سري زمانی را از روش ممکن می را نمونه یارمع انحراف مزایاي از استفاده ها قابلیتاین مدل

بینی واریانس پیش. آورندسازي تالطم فراهم میفرموله کرده و چارچوبی سیستماتیک براي مدل 1نماییحداکثر درست
مهرگان و همکاران، (کند دهد که در طول زمان تغییر میها، میزان تالطم را نشان میخطاي شرطی حاصله از این مدل
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 از یک هر. EGARCHو  ARCH  ،GARCH ،TGARGH: از عبارتند ARCHهاي خانواده لمد ترینمعروف ).1392

یکی محدودیت . شوندمی استفاده هاسازيمدل در شده گرفته بکار هايداده هايمشخصه و نوع به توجه با هامدل این
متقارن بودن آنهاست؛ بدین معنی که اثرات شوك منفی و شوك مثبت  در مورد GARCHو  ARCHهاي مهم در روش

نوع خبر  به نسبت سري که نوساناتشود، در حالیبا بزرگی یکسان، بر روي نوسان سري به یک میزان در نظر گرفـته می
حلیل رفتار بدین ترتیب، براي رفع این مشکل و براي ت. دهندواکنـش یکسـانی نشان نمی) هاي منفی و مثبتشوك(

هاي نامتقارن؛ مدل یکی از مدل). 2005، 2وربک(استفاده شود  1نوسانات سري الزم است تا از یک مدل نامتقارن
TGARGH در این مدل براي . شونداست که درآن اثرات شوك منفی و شوك مثبت، با متغیر مجازي از هم جدا می

که در عالم واقع ممکن است ات باید حتماً مثبت باشند، درحالیها بر نوسانتحقق شرط مثبت بودن واریانس، تأثیر شوك
در مقابل در مدل نامتقارن . ها بسته به سري زمانی مورد بررسی منجر به کاهش نوسانات شوندهر کدام از شوك

EGARCH مدل . شودمحدودیتی بر روي ضرایب اعمال نمیEGARCH مهرگان و (شود بیان می) 1(ي صورت رابطهبه
  ):1392کاران، هم

)4(  
(y |£ ) = 푎 + ∑ 푎 푦 + γ푋 + 휀 	, ε |£ 1 ~N(0,σ = ℎ )  

EGARCH(p, q): log(σ ) = β + ∑ β log(σ ) + ∑ θ 	 ε
σ

+ ∑ φ 	 ε

σ
+ v 	  

باشد می tي؛ میزان پسماند در دورهt ،εي دهنده در دوره توضیح ؛ متغیرt ،Xي؛ متغیر وابسته در دورهyدر روابط فوق،  
اطالع بوده است ها و اطالعات جدیدي است که عامل اقتصادي قبالً از وجود آن بیي وجود شوكکه نشان دهنده

εاگر( > εباشد شوك مثبت است و اگر  0 < ؛ واریانس شرطی است hیا همان σ، )باشد شوك منفی بوده است 0
t(تا زمان  اطالعات از اي؛ شامل مجموعه£شود و می تعبیر t يبینی نوسانات سري زمانی در دورهکه به پیش − به) 1

εي عالوه عنوان تابعی از متغیرهاي اي براي تعیین میانگین شرطی است، بهکه ضابطه 14(ي معادله اول رابطه. است 1
باشد  hواریانس شرطی  و صفر میانگین با نرمال توزیع داراي εنوفهاست، در این معادله اگر  εزا با جزء اخالل برون

-تا زمانی. هاي ثابت هستندپارامتر 훽	휃،	و휑؛ )1(ي در معادله دوم رابطه. را مطرح کرد) 1(ي ي دوم رابطهتوان معادلهمی

휃که  ≠  δي واریانس شرطی داراي توزیع نرمال با واریانس پسماند معادله. نامتقارن است EGARCHباشد مدل  0
v(است  ~IIN 0, δ( . مدلEGARCH هاي نامتقارن همچون نسبت به سایر مدلTGARGH  در موارد زیر برتري

  :دارد
  . تبدیل لگاریتمی متضمن مثبت بودن واریانس شرطی است - 1
  .نسبت به وجود مشاهدات پرت حساس نخواهند بود EGARCHهاي حاصل از مدل برآورد - 2

                                                                                                                                                              
1. Asymetric Model. 
2. Verbeek. 
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 در معادله اول داراي εکافی است،  EGARCHبراي مانایی فرآیند این مدل هیچ محدودیتی روي پارامترها ندارد و  - 3

|نرمال و  توزیع ∑ β  .در معادله دوم کمتر از واحد باشد |

  .استفاده شده استثباتی متغیرها سازي بیبراي مدل EGARCHبر همین اساس در این مطالعه نیز از مدل  

 جیل نتایبرآورد مدل و تحل -4
اسمی، شاخص قیمت متغیرهاي نرخ ارز  لگاریتم طبیعی ثباتیدر ابتدا بی) 3رابطه (تحقیق  SVARبرآورد الگوي راي ب

طی  1383به قیمت ثابت  مخارج جاري دولت و تولیدناخالص داخلی ،1383کاالها و خدمات مصرفی به قیمت ثابت 
براساس در این راستا در ابتدا . شده استگیري مدلسازي و اندازه EGARGH با استفاده از 1393- 1357دوره زمانی 

 متغیرهاي نرخ ارز اسمی بازار، شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی، مخارجی علگاریتم طبی 1نمودار همبستگی نگار
معادله میانگین  ،SBC(2(و شوارتز بیزین ) AIC(همچنین معیار اطالعات آکائیک؛ جاري دولت و تولید ناخالص داخلی

بر اساس نمودار همبستگی نگار مربوط به مربع پسماندهاي ند و سپس بین معادالت رقیب انتخاب شد بهینه ازشرطی 
- ترین مدل از نظر معیار باکسبه عنوان مناسب EGARCH(1,1) ، مدلمعادالت میانگین شرطی هریک از حاصل از

ارائه شده ) 1(نتایج مربوطه در جدول  .4تانتخاب شده اس ثباتی هر متغیرمربوط به بی از بین معادالت برآوردي 3جنکینز
   .است

   

                                                                                                                                                              
1. Correlogram. 
2. Akaike Information Criterion (AIC) & Schwarz Baysesian Criterion (SBC). 
3. Box-Jenkins. 

هاي مربوط به نیکویی برازش؛ عدم وجود شکست ساختاري و عدم خودهمبستگی در معادله میانگین شرطی را نشان دادند و صرفاً آزمون. 4
کند لذا استفاده زمان تغییر میي میانگین در طول دهد که واریانس شرطی معادلههمسانی واریانس را رد کرد، این نشان می ARCHآزمون 

در  ARCHي عدم وجود اثر دهندهنشان EGARCHبعد از تخمین مدل  ARCHنتایج آزمون . قابل توجیه است EGARCHاز مدل 
  .باشدهاي مدل میماندهباقی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  ثباتی متغیرهاي اقتصاد کالنمدلسازي و محاسبه بی: 2جدول 
طی

شر
ین 

انگ
ه می

عادل
م

  
 LnNER LnCPI LnCG DLnGDP متغیروابسته

  انحراف معیار  ضریب  انحراف معیار  ضریب  انحراف معیار  ضریب  انحراف معیار  ضریب متغیر
5854/4  عرض از مبدا  0445/0 * - 1674/1  0000/0 * 0375/12  2246/0 * 0336/0  0065/0 * 

 روند زمانی
  

1775/0  0019/0 * 
    

AR(1) 
  

8380/0  0328/0 * 
    

MA(1) 6043/0  1713/0 * 6101/0  0543/0 * 9817/0  0319/0 * 3318/0  1253/0 * 

طی
شر

س 
ریان

ه وا
عادل

م
 

 HNER HCPI HCG HGDP متغیروابسته

  انحراف معیار  ضریب  انحراف معیار  ضریب  انحراف معیار  ضریب  انحراف معیار  ضریب متغیر
- مبدا عرض از 9761/0  4716/0 ** - 2571/11  3272/1 * - 5632/3  2634/1 * - 0149/0  2351/0  

6875/0  3911/0 *** 0455/2  7120/0 * 4627/0  2984/0  - 6510/0  2777/0 ** 

2190/0  1706/0  0001/0  2074/0  8682/0  2889/0 * - 1054/0  2138/0 

9384/0  1146/0 * - 4935/0  2213/0 ** 4052/0  2328/0 *** 9162/0  0000/0 * 

 هاي تحقیق یافته: مأخذ./ دهندمیرا نشان %  10و %  5، %1داري در سطح احتمال ترتیب معنیبه*** و ** ، : *مالحظات

εبا توجه به اینکه ضریب  /σ  براي متغیرهاي وابسته ) 1(در جدولLnNER، LnCPI و LnGDP  از نظر آماري
این سه منغیر نقش متقارن ) واریانس(ثباتی گیري بیهاي منفی و مثبت در شکلتوان گفت که شوكمعنادار نیست، می
εدارند؛ اما ضریب  /σ  در مدل متغیر وابستهLnCG هاي منفی و مثبت بت و معنادار است، در نتیجه نقش شوكمث

 ثباتی بیشتري را متغیرهاي منفی بیهاي مثبت نسبت به شوكنامتقارن است و شوك LnCGثباتی متغیر گیري بیدر شکل

LnCG آورندبوجود می .  
س نتایج حاصل از آزمون ریشه بر اسا. هاي زمانی مبتنی بر فرض ایستایی متغیرها استسازي سريمدلشایان ذکر است 

نیز با یکبار  LNGDP. در سطح مانا بودند LnGDPي متغیرهاي تحقیق در این مدل مانا به استثناء کلیه 1KPSSواحد 
در  LNGDPها در جدول از تفاضلگیري مرتبه اول متغیر ثباتیبر همین اساس در مدلسازي بی. تفاضلگیري مانا شده است

جهت رعایت اختصار از ارائه نتایج . اندمدل استفاده شده است و سایر متغیرها به صورت سطح در الگوها ظاهر شده
   .نظر شده استصرف KPSSآزمون 

ي کوچک در اینجا به دلیل اندازه. هاي پویا، تعیین طول وقفه بهینه استاولین گام در مدل بعد از بررسی مانایی متغیرها،
ي یک را به عنوان طول وقفه این معیار وقفه. ي بهینه استفاده شده استجهت تعیین وقفه) SC( 2ز معیار شوارتزنمونه ا

                                                                                                                                                              
1. Kwiatkowski, Philips, Schmidt & Shin (1992) Unit Root Test.  
2. Schwartz Criter 
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ي هاي خانوادهدر مدل. شودي بهینه یک برآورد میتحقیق بر اساس وقفه SVARبنابراین مدل . کندي مدل ارائه میبهینه
VAR بع واکنش به ضربهجهت تفسیر اثرات متغیرها بر یکدیگر از توا)IR (و تجزیه واریانس)VDC (شوداستفاده می .

دهند که به ازاي یک انحراف معیار تغییر در متغیرهاي الگو، رفتار پویاي متغیرهاي الگو توابع واکنش به ضربه نشان می
هاي هر  که شوكبینی را به عناصري  تجزیه واریانس نیز واریانس خطاي پیش. در طول زمان چگونه تغییر خواهد کرد
ساختاري  هايدر ادامه با استفاده از توابع واکنش آنی به بررسی آثار شوك. کندیک از متغیرها را در بر دارند، تجزیه می

نرخ ارز اسمی  ثباتیلگاریتم بی ،)LnHCG(ثباتی مخارج جاري دولت لگاریتم بی ،)LnOIL(لگاریتم درآمدهاي نفتی 
)LnHNER( ،شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی  ثباتیلگاریتم بی)LnHCPI( تولید ناخالص  ثباتیلگاریتم بی و

- پرداخته می) Ln(LINS/NLINS)(هاي زندگی به غیرزندگی هاي تولیدي بیمهبیمهنسبت حقبر  )LnHGDP(داخلی 

ارائه ) 3(نیز در جدول  هاي زندگی به غیرزندگیهاي تولیدي بیمهبیمهنسبت حقنتایج تجزیه واریانس )). 2(جدول (شود 
   .شده است
هاي زندگی به غیرزندگی به هاي تولیدي بیمهبیمه نسبت حق واکنش آنی لگاریتم طبیعی: 2جدول 

  در متغیرهاي تحقیق) شوك ساختاري مثبت( یک انحراف معیار تغییر 
 Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5 Shock6 دوره

1 0601/0  - 0308/0  - 0010/0  - 1503/0  - 0697/0  6168/0  

2 0699/0  - 1387/0  - 0348/0  - 0296/0  - 0180/0  - 0650/0  

3 - 0071/0  0106/0  - 0441/0  0032/0  - 0033/0  0258/0  

4 0189/0  - 0041/0  - 0427/0  - 0137/0  0049/0  - 0101/0  

5 0243/0  0009/0  - 0333/0  - 0029/0  - 0029/0  0083/0  

6 0226/0  - 0023/0  - 0284/0  - 0106/0  - 0095/0  0019/0  

7 0205/0  - 0002/0  - 0227/0  - 0075/0  - 0145/0  0039/0  

8 0178/0  0002/0  - 0186/0  - 0092/0  - 0176/0  0015/0  

9 0157/0  0012/0  - 0146/0  - 0081/0  - 0194/0  0014/0  

10 0136/0  0016/0  - 0114/0  - 0081/0  - 0203/0  0005/0  

15 0055/0  0022/0  - 0013/0  - 0049/0  - 0166/0  - 0007/0  

20 0013/0  0015/0  0018/0  - 0022/0  - 0092/0  - 0008/0  
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هاي لگاریتم به ترتیب بیانگر شوك Shock6و   Shock1 ،Shock2، Shock3، Shock4،Shock5: مالحظات
ثباتی شاخص قیمت ثباتی نرخ ارز اسمی، لگاریتم بیثباتی مخارج جاري دولت، لگاریتم بیدرآمدهاي نفتی، لگاریتم بی

هاي تولیدي زندگی به بیمهثباتی تولید ناخالص داخلی و لگاریتم نسبت حقکاالها و خدمات مصرفی، لگاریتم بی
 هاي تحقیقیافته: منبع./ غیرزندگی است

  
هاي  هاي تولیدي بیمه بیمه  ي یک انحراف معیار نسبت حق، اثر شوك مثبت درآمدي نفت به اندازه)2(براساس جدول 

رسد و سپس شروع به کاهش درصد می 0699/0این اثر در سال دوم به اوج خود یعنی . غیرزندگی مثبت استزندگی به 
، اما از سال چهارم موج دوم تاثیر گذاري )-0071/0(شود در سال سوم این تاثیر به صورت خیلی ناچیز منفی می. کندمی

رسد و نهایتاً این تاثیرات در سال درصد می 0243/0مثبت شوك نفتی شروع شده و در سال پنجم به اوج خود یعنی 
تعدیل ) 1(بر اساس نمودار . رسددرصد می 01/0کند به طوریکه به زیر پانزدهم و بعد از آن به صفر گرایش پیدا می

هاي وجود چنین ارتباطی بین شوك. هاي درآمدهاي نفتی بر قیمت نسبی مسکن زمانبر و بلندمدت استاثرات شوك
نفت و صنعت بیمه دور از انتظار نیست، چراکه با افزایش درآمدهاي نفتی دولت مخارج جاري خود را عمدتاً درآمدي 

دهد در این شرایط کارکنان دولت بخشی هاي معوق خود افزایش میدر قالب افزایش حقوق و دستمزد و پرداخت بدهی
دهند و از سوي دیگر بخشی از آن را براي می اي اختصاصاز افزایش حقوق و دستمزد خود را به خرید خدمات بیمه

ي اقتصاد هم تحریک خواهد شد ي این امر طرف عرضهتقاضاي سایر کاالهاو خدمات اختصاص خواهند داد و در نتیجه
توان انتظار داشت که بخشی از درآمد ناشی از این افزایش به صاحبان عوامل تولید ي اقتصاد میو با افزایش عرضه

از آنجا که افزایش . اي اختصاص دهنداین افراد نیز بخشی از درآمد کسب شده را براي تقاضاي خدمات بیمهبرگردد و 
مخارج دولت براي کاهش چسبنده است، در نتیجه افزایش مخارج دولت به عنوان یک شوك دائمی درآمدي براي افراد 

اي اي، کار کرد سرمایهدگی که عالوه بر کارکرد بیمههاي زنشود و تحت تاثیر این امر تقاضاي آنها براي بیمهتلقی می
  .یابدهاي غیرزندگی افزایش میدارند نسبت به تقاضاي آنها براي بیمه

  نسبت حق ثباتی مخارج جاري دولت؛با ایجاد شوك مثبتی به اندازه یک انحراف معیار در بی، )2(براساس جدول 
منفی  این اثر در سال دوم به اوج خود یعنی. کندشروع به کاهش میی هاي زندگی به غیرزندگ هاي تولیدي بیمه بیمه

 01/0ال چهارم و بعد از آن این اثرات زیر رسد و در ادامه از شدت آن کاسته شده و در نهایت در سدرصد می 1387/0
مخارج دولت ناشی  دهد که هر چند افزایشچنین روند تاثیرگذاري نشان می. درصد بوده و تقریباً به صفر گرایش دارد

هاي زندگی نسبت به غیر زندگی منجر شود اما اگر تواند به افزایش تقاضاي بیمههاي مثبت درآمدهاي نفتی میاز شوك
نسبت به افزایش دائمی ثباتی منجر خواهد شد که افراد ثباتی مخارج دولت شود چنین بیهاي نفتی منجر به بیشوك

هاي زندگی را ي این امر آنها تقاضاي خود براي بیمهی نااطمینان شوند و در نتیجههاي نفتمخارج دولت ناشی از شوك
ثباتی مخارج دولت به در واقع آنها در شرایط نااطمینانی و بی. هاي غیرزندگی افزایش نخواهند داددر مقایسه با بیمه
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بر افزایش تقاضاي موضوعات  نگرند و دلیلیمی) موقت(افزایش مخارج دولت به عنوان یک شوك درآمدي گذارا 
   .بیننداي دارند، نمیاي که کارکرد سرمایهبیمه

هاي تولیدي  بیمه  ي یک انحراف معیار بر نسبت حقثباتی نرخ ارز اسمی به اندازه، اثر شوك مثبت بی)2(بر اساس جدول 
درصد قرار دارد و بعد از  0441/0فی این اثر در سال اول در اوج خود یعنی من. هاي زندگی به غیرزندگی منفی است بیمه

هاي بعدي نیز خیلی ناچیز رسد و در سالدرصد می -01/0در سال پانزدهم این تاثیر به زیر . کندآن شروع به کاهش می
هاي خود بازار ارز و دهد که اگر بازار ارز تحت تاثیر شوكاین فرآیند تاثیرگذاري نشان می. کندبوده و به صفر میل می

ثباتی و شرایط عدم اطمینان مواجه شود، تقاضاي ثباتی مخارج جاري دولت با بیهاي درآمدي نفت و یا بیوكیا ش
هاي تولیدي و ثباتی نرخ ارز بخشی از فعالیتچرا که با بی. هاي زندگی نسبت به غیر زندگی کاهش خواهد یافتبیمه

هاي زندگی ي این امر افراد بجاي تقاضاي بیمهود و در نتیجهشبازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی با نااطمینانی مواجه می
  . مدت بخشی از درآمد خود خواهند کردگذاري کوتاهاي آنها، اقدام به نگهداري نقد یا سرمایهبه جهت کارکرد سرمایه

ها عمومی قیمتثباتی سطح ي یک انحراف معیار در بینشان داده شده است که با ایجاد شوکی به اندازه) 2(در جدول 
یابد و هاي زندگی نسبت به غیر زندگی کاهش میدر جامعه، تقاضا براي بیمه) شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی(

در سال هفتم به زیر . کنددرصد است و بعد از آن این تاثیر شروع به کاهش می 1503/0این کاهش در سال اول برابر با 
این امر حاکی از این است که اگر . کنددي نیز خیلی ناچیز بوده و به صفر میل میهاي بعرسد و در سالدرصد می -01/0

هاي خود بازار کاالها و خدمات منجر به ثباتی بازار ارز یا شوكثباتی مخارج دولت، بیهاي درآمدي نفت، بیشوك
حالت افراد حقیقی و  هاي ساختاري قیمت در بازار کاالها و خدمات به صورت عمومی شوند، در اینایجاد شوك

شوند و این مقوله به مفهوم این حقوقی با نااطمینانی در قیمت عرضه و تقاضاي خدمات و کاالها تولیدي خود مواجه می
-قراردادهاي بلندمدت، سرمایه(گذاري ي امور مربوط به تصمیمات کاري، مصرفی و سرمایهاست که آنها در کلیه

ي این امر چیزي جز کاهش تولید، کاهش با احتیاط برخورد خواهند و نتیجه...)  مدت و بلندمدت و هاي میانگذاري
در نتیجه طبیعی خواهد بود که مردم تا جاي . گذاري نخواهد بودتقاضاي کاال و خدمات غیر ضروري و کاهش سرمایه

نداده و بجاي آن  شود را کاهشهاي غیرزندگی را که به عنوان خدمات ضروري محسوب میممکن تقاضا براي بیمه
گذاري ي سرمایهها گرایش دارند به عنوان یک خدمت لوکس و مقولهبدلیل اینکه این بیمه(هاي زندگی را تقاضاي بیمه

  .کاهش دهند) تلقی شوند
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هاي زندگی به هاي تولیدي بیمهبیمه نسبت حق لگاریتم طبیعی توابع واکنش آنی: 1نمودار 
 در متغیرهاي تحقیق) مثبت ساختاري شوك( تغییر  به یک انحراف معیارغیرزندگی 
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هاي لگاریتم به ترتیب بیانگر شوك Shock6و   Shock1 ،Shock2، Shock3، Shock4،Shock5: مالحظات

قیمت ثباتی شاخص ثباتی نرخ ارز اسمی، لگاریتم بیثباتی مخارج جاري دولت، لگاریتم بیدرآمدهاي نفتی، لگاریتم بی
هاي تولیدي زندگی به بیمهثباتی تولید ناخالص داخلی و لگاریتم نسبت حقکاالها و خدمات مصرفی، لگاریتم بی

 هاي تحقیقیافته: منبع./ غیرزندگی است

    
هاي  بیمه  ؛ نسبت حقتولید ناخالص داخلیثباتی ، با ایجاد شوك مثبتی به اندازه یک انحراف معیار در بی)2(جدول  در
قرار  0697/0 اوج خود یعنی منفی اول دراین اثر در سال . کندهاي زندگی به غیرزندگی شروع به کاهش می لیدي بیمهتو

درصد  01/0 منفی کند و در نهایت در سال چهارم و بعد از آن به زیردارد و بعد از سال اول اثرات شروع به کاهش می
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ي کیک اقتصاد، تقاضا براي تمام کاالها و خدمات مصرفی افزایش اندازهافزایش سطح درآمد جامعه یا عبارتی . رسدمی
این شدت افزایش گرایش عموماً در ارتباط با کاالها و خدمات مصرفی لوکس و . دهدگذاري را افزایش میو سرمایه

امطمئن شوند، بر عکس هر عاملی که باعث شود افراد نسبت به درآمد خود ن. گذاري شدیدتر نیز استمقوالت سرمایه
شود که آنها تا جاي ممکن اقدام به تقاضاي کاالها و خدمات ضروري کنند و بقیه درآمد خود را به منجر به این می

هاي زندگی یک اما از آنجا که بیمه. صورت یک دارائی مالی یا فیزیکی با قدرت نقدشوندگی باال نگه داري کنند
هاي غیرزندگی نیز یک خدمت ي بیمهشود و عمدهر کوتاه مدت تلقی میدارایی مالی با قدرت نقدشوندگی پایین د

-با افزایش بیهاي زندگی نسب به غیرزندگی بود که تقاضاي براي بیمهنطقی خواهد شوند؛ لذا مضروري محسوب می

باتی بازار ثثباتی مخارج دولت، بیهاي درآمدي نفت، بیشوك بدلیل) درآمد جامعه(ثباتی در تولید ناخالص داخلی 
  .ي مربوط به تولید کاهش یابدهاثباتی بازار کاالها و خدمات مصرفی و سایر شوكارز، بی

  هاي زندگی به غیر زندگیتولیدي بیمه بیمهتجزیه واریانس لگاریتم نسبت حق: 3جدول 
 Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5 Shock6 انحراف معیار دوره

1 1964/0  8762/0  2308/0  0002/0  4784/5  1772/1  2372/92  

2 2323/0  9185/1  5531/4  2738/0  2964/5  1686/1  7896/86  

3 2513/0  9178/1  5500/4  7079/0  2655/5  1637/1  3952/86  

4 2633/0  9863/1  5282/4  1105/1  2779/5  1627/1  9344/85  

5 2715/0  1091/2  5104/4  3524/1  2588/5  1599/1  6094/85  

6 2772/0  2152/2  4963/4  5262/1  2658/5  1761/1  3204/85  

7 2812/0  3025/2  4842/4  6358/1  2641/5  2195/1  0939/85  

8 2839/0  3670/2  4738/4  7082/1  2705/5  2845/1  8960/84  

9 2859/0  4166/2  4652/4  7517/1  2743/5  3647/1  7274/84  

10 2872/0  4528/2  4580/4  7771/1  2795/5  4524/1  5803/84  

15 2894/0  5215/2  4388/4  7969/1  2925/5  8328/1  1176/84  

20 2898/0  5258/2  4339/4  7950/1  2939/5  9944/1  9569/83  

هاي لگاریتم به ترتیب بیانگر شوك Shock6و   Shock1 ،Shock2، Shock3، Shock4،Shock5: مالحظات
ثباتی شاخص قیمت ثباتی نرخ ارز اسمی، لگاریتم بیبیثباتی مخارج جاري دولت، لگاریتم درآمدهاي نفتی، لگاریتم بی

هاي تولیدي زندگی به بیمهثباتی تولید ناخالص داخلی و لگاریتم نسبت حقکاالها و خدمات مصرفی، لگاریتم بی
 هاي تحقیقیافته: منبع./ غیرزندگی است
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 به غیر زندگی هاي زندگیتولیدي بیمه بیمهتجزیه واریانس لگاریتم نسبت حق:  2نمودار 
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هاي لگاریتم به ترتیب بیانگر شوك Shock6و   Shock1 ،Shock2، Shock3، Shock4،Shock5: مالحظات

ثباتی شاخص قیمت ثباتی نرخ ارز اسمی، لگاریتم بیثباتی مخارج جاري دولت، لگاریتم بیدرآمدهاي نفتی، لگاریتم بی
هاي تولیدي زندگی به بیمهثباتی تولید ناخالص داخلی و لگاریتم نسبت حقلگاریتم بیکاالها و خدمات مصرفی، 

 هاي تحقیقیافته: منبع./ غیرزندگی است

  
هاي زندگی به غیر زندگی  تولیدي بیمه  بیمه براي بررسی سهم هر یک از متغیرهاي تحقیق در توضیح لگاریتم نسبت حق

درصد از  76/8، شوك درآمدهاي نفتی در سال اول )3(براساس جدول . است از توابع تجزیه واریانس استفاده شده
سهم این متغیر تا سال پانزدهم روند . دهد هاي زندگی به غیر زندگی را توضیح می تولیدي بیمه  بیمه تغییرات نسبت حق

وجهی برخودار نیست و همواره رسد و از این سال به بعد این سهم از رشد قابل ت درصد می 52/2افزایشی داشته و به میزان 
ثباتی مخارج دولت در سال اول هاي لگاریتم طبیعی بیهمچنین شوك. درصد تثبت شده است 53/2در سطح کمتر از 

دهد و در سال دوم این رقم هاي زندگی به غیر زندگی را توضیح می تولیدي بیمه  بیمه درصد از تغییرات نسبت حق 1/23
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سال (هاي بعدي از این قدرت توضیح دهندگی کاسته شده و در بلندمدت سپس در سال درصد رسیده است، 55/4به 
ثباتی بازار ارز نیز در سال اول تقریباً قادر به توضیح نوسانات بی. درصد تثبت شده است 44/4در زیر ) پانزدهم به بعد

قدرت توضیحی در ) ال پانزدهم به بعدس(هاي زندگی به غیر زندگی نیست اما در بلندمدت  تولیدي بیمه  بیمه نسبت حق
درصد از تغییرات  48/5هاي در بازار کاال و خدمات مصرفی نیز در سال اول ثباتی قیمتبی. درصد تثبت شده است 39/5

تثبیت  29/5دهد و در بلند مدت این رقم در حدود هاي زندگی به غیر زندگی را توضیح می تولیدي بیمه  بیمه نسبت حق
تولیدي   بیمه درصد از تغییرات نسبت حق 18/1ثباتی تولید ناخالص داخلی در جامعه نیز در سال اول یب. شده است

درصد تثبیت  2رسد و زیر درصد نمی 2سال به  20دهد و این رقم در طی هاي زندگی به غیر زندگی را توضیح می بیمه
 84درصد و در بلندمدت حدود  23/92حدود  هاي خود صنعت بیمه نیز در کوتاه مدتنهایت اینکه شوك. شده است

ترین بر اساس این نتایج مهم. دهندهاي زندگی به غیر زندگی را توضیح می تولیدي بیمه  بیمه درصد از نوسانات نسبت حق
هاي مریوط به عوامل درونی شوك(هاي خاص مربوط به خود این صنعت عامل در وضعیت فعلی صنعت بیمه شوك

درصد  7بیش از ) سال اول(به هر حال فضاي اقتصاد کالن بر اساس این نتایج قادر است در کوتاه مدت . است) بازار بیمه
 15هاي زندگی به غیر زندگی را توضیح دهد و در میان مدت و بلند مدت این رقم به  تولیدي بیمه  بیمه تغییرات نسبت حق

فراهم آوردن شرایط اطمینان در اقتصاد و ممانعت از انتقال توان با با عنایت به این نتایج، می. رسددرصد می 16الی 
درصد از نوسانات صنعت بیمه را کنترل  16الی 15هاي درآمدهاي نفتی به اقتصاد کشور در میان مدت و بلندمدت شوك

  . کرد
 

  و پیشنهادات گیرينتیجه -5
در المللی ي بینبه گواه آمارها. شودرشد صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان و الزامات توسعه اقتصادي محسوب می

هاي زندگی صورت ي بیمهتوسعه یافته، توسعه بهینه صنعت بیمه عمدتاً از محل توسعه کشورهاي برخودار از صنعت بیمه
. گذاري نیز استو ریسک خدمات بیمه داراي کارکرد سرمایه کاهش هزینههاي زندگی عالوه بر کارکرد بیمه. گیردمی

- نوپا بوده و تقاضا براي آن از وضعیت مطلوب فاصلههاي غیرزندگی هاي زندگی در ایران نسبت به بیمهوجود بیمهبا این 

به دلیل اهمیت . باشد بدلیل فضاي نااطمینانی حاکم بر اقتصاد ایران تواندمی بخشی از این شکاف. ي قابل توجهی دارد
صنعت بیمه در ایران با تاکید بر مکانیسم  تی فضاي اقتصاد کالن بري حاضر به بررسی تاثیر بی ثبااین مساله، مطالعه

با استفاده  1393- 1357طی دوره زمانی  ثباتی متغیرهاي کالن اقتصاديدر این راستا در ابتدا بی .ساختاري پرداخته است
اري مدل خودرگرسیون برداري ساختگیري شد و سپس در قالب یک مدلسازي و اندازه EGARCHاز رویکرد 

)SVAR (تاثیر آنها بر صنعت بیمه بررسی شد.  
د، شومی ثباتی مخارج جاري دولتبیهاي درآمدهاي نفتی در ابتدا منجر به طراحی شده؛ شوك SVARبر اساس مدل 

شود و در نتیجه بازار ارز نوسان می واردات براي کاالها این رشد منجر به افزایش تقاضا در کل اقتصاد و نهایت تقاضاي
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ثباتی نرخ ارز مخارج دولت و بی ثباتیهاي درآمدهاي نفتی، بیشوكبا ها در بازار کاالها و خدمات قیمت. کندیم
-بینی شوكگذار با پیشدر انتها نیز بیمه. شودثبات میشوند و در گام بعدي تولیدناخالص داخلی بیثباتی میمستعد بی

-درآمد و شوكثباتی بی ،ثباتی بازار کاالها و خدماتثباتی بازار ارز، بیثباتی مخارج دولت، بیهاي درآمدي نفت، بی

  . کندهاي زندگی و غیر زندگی میهاي مربوط به خود بازار بیمه اقدام به تقاضاي بیمه
  بیمه نسبت حقنشان داد که اثر شوك مثبت درآمدهاي نفتی بر  SVARنتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی مدل 

رسد و میدرصد  0699/0یعنی به اوج خود  دوممثبت است، این اثر در سال  هاي زندگی به غیر زندگی یمهتولیدي ب
شود و در به صورت موج دوم اثرگذاري تاثیر مثبت آن دوباره شروع می چهارمتقریباً صفر و از سال  سومدر سال سپس 

با ایجاد شوك مثبتی به اندازه یک انحراف معیار در  .یابدو بعد از آن به صفر گرایش می 15نهایت این اثرات در سال 
این اثر در . کندشروع به کاهش می هاي زندگی به غیرزندگینسبت تقاضاي بیمهنیز، در سال اول  ثباتی مخارج دولتبی

ارم و رسد و در ادامه از شدت آن کاسته شده و در نهایت در سال چهدرصد می 1387/0سال دوم به اوج خود یعنی منفی 
ي یک انحراف ثباتی نرخ ارز اسمی به اندازهتاثیر شوك مثبت بی. بعد از آن این اثرات ناچیز و تقریباً برابر با صفر است

این اثر در سال اول در اوج خود یعنی . هاي زندگی به غیرزندگی منفی است هاي تولیدي بیمه بیمه  معیار بر نسبت حق
و بعد از آن این تاثیر به صفر گرایش  15کند و در سال درصد قرار دارد و بعد از آن شروع به کاهش می 0441/0منفی 
منفی است و به غیر زندگی هاي زندگی هاي تولیدي بیمهبیمهنیز بر نسبت حقها ثباتی سطح عمومی قیمتتاثیر بی. دارد

در سال هفتم تقریباً به . کندز آن این تاثیر شروع به کاهش میدرصد است و بعد ا - 1503/0 در سال اول برابر با این اثر
این  .هاي زندگی به غیرزندگی تاثیر منفی دارد هاي تولیدي بیمه بیمه  ثباتی درآمد جامعه نیز بر نسبت حقبی. رسدصفر می

در سال چهارم و بعد از  کند و در نهایتاثرات شروع به کاهش میاین و بعد از سال اول است  - 0697/0اثر در سال اول 
هاي زندگی به غیر هاي تولیدي بیمهبیمهزاي خود بازار بیمه نیز بر نسبت حقهاي درونتاثیر شوك .رسدمی صفرآن به 

  . بوده و این اثرات از سال پنجم و بعد از آن ناچیز هستند 6168/0زندگی در مجموع مثبت بوده و در سال اول برابر با 
-بی، شوك ثباتی مخارج جاري دولتبیي واریانس نیز شوك درآمدهاي نفتی، شوك اصل از تجزیهبر اساس نتایج ح

شوك ( صنعت بیمهو شوك خود  ثباتی درآمد جامعهها، شوك بیثباتی سطح عمومی قیمتثباتی نرخ ارز، شوك بی
درصد  2372/92و  1772/1، 4784/5، 0002/0، 2308/0، 8762/0 در کوتاه مدت به ترتیب) بیمهزاي بازار عوامل درون

نسبت تقاضاي درصد از نوسانات  9569/83و  9944/1، 2939/5، 7950/1، 4339/4، 5258/2 و در بلندمدت به ترتیب
  . دهندرا توضیح می هاي زندگی به غیرزندگیبیمه
که بخشی از آنها خود ثباتی متغیرهاي کالن اقتصادي و بی هاي درآمدي نفتتوان گفت شوكمی فوقنتایج  مبنايبر 

هاي تقاضاي بیمه درصد از تغییرات 8هاي درآمدهاي نفتی هستند قادر هستند در کوتاه مدت حدود ناشی از شوك
هاي صنعت خود شوك .رسددرصد می 16ند و در بلندمدت این رقم به حدود زندگی نسبت به غیرزندگی را شرح ده
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هاي زندگی به تقاضاي بیمه درصد از تغییرات 84بلندمدت حدود درصد و در  92بیمه نیز در کوتاه مدت حدود 
  . دهندغیرزندگی را توضیح می

هاي زندگی نسبت به در توضیح تغییرات تقاضاي بیمه زاي خود بازار صنعت بیمهاین نتایج، عوامل درونبر این اساس 
داراي اثرات کوتاه مدت  بیمهزاي بازار ل درونبا این وجود عوام ؛تر از عوامل فضاي اقتصاد کالن هستندمهم غیر زندگی
  . داراي اثرات بلندمدت قابل توجه هستند عوامل اقتصاد کالن ثباتیبی قابل توجه و

اقتصاد و حاکم کردن فضاي اطمینان در هاي درآمدي نفت به توان بیان کرد که با کنترل انتقال اثرات شوكمیاز اینرو 
صنعت نوسانات نااطمینانی و درصد  16توان در بلندمدت حدود می ن اقتصادي مناسبهاي کالاقتصاد بر اساس سیاست

  . دادرا کاهش  بیمه
تواند به این مساله خود میاز فضاي اطمینان کافی برخوردار خواهد شد و  بیمه صنعت، مسلماً با کاهش این نوسانات

ها متاثر از ریسک شود، چراکه بسیاري از این شوكزاي خود بازار بیمه نیز منجر هاي نامطلوب درونتعدیل شوك
گذاران صنعت گران و سیاستبیمهگذاران کالن، البته عالوه بر سیاست .فضاي اقتصاد کالن است سیستماتیک ناشی از

هاي سیستماتیک ناشی از فضاي اقتصاد ریسک ات نامطلوبتوانند از طرق پیشنهادي زیر تا حدودي تاثیربیمه نیز می
  : هاي زندگی را کاهش دهندن بر صنعت بیمه بخصوص تقاضاي بیمهکال

هاي توزیعی را که بیشتر از توان وزن شبکهدر این حالت می. متنوع و گسترش یابند توزیع در صنعت بیمههاي  شبکه .1
قیمت تمام شده طریق این از . دهندرا در صنعت بیمه کاهش شوند، یا پر هزینه هستند هاي سیستماتیک متاثر میریسک

هاي زندگی گذار بیشتر ترغیب به حضور در بازار بیمه بخصوص بیمهها کاهش خواهد یافت و در نتیجه بیمهبراي بیمه
  .خواهد شد

هاي این امر منجر خواهد شد که بدلیل ریسک .ارائه شود زندگیهاي  اي متنوع با رویکرد بیمه محصوالت بیمه .2
در نتیجه بجاي حذف گذاران مقدور باشد و هاي زندگی براي بیمهت متنوع بیمهسیستماتیک امکان انتخاب محصوال

ناسب با شرایط و دام به جایگزینی محصوالت، م، اقهاي اقتصاد کالنبدلیل نااطمینانی هاي زندگیکامل از بازار بیمه
  . قدرت مالی خود کنند
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