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چکیده

این مطالعه تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی سازمان تأمین 
اجتماعی در 31 استان کشور ایران را بررسی می کند. هدف خاص این تحقیق بررسی تأثیر تولید 
ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تحصیالت بر میزان تقاضای بیمه های خویش فرمایی 

)بیمه های اختیاری و ِحَرف و مشاغل آزاد( تأمین اجتماعی است. 
روش: بدین منظور داده های مربوط به متغیرهای تحقیق در 31 استان کشور ایران در دورۀ زمانی 
1380-1395 جمع آوری و از الگوی پویای پانلی به روا گشتاورهای تعمیم یافته )GMM( برای 

بررسی موضوع استفاده شده است. 
بیمه های خویش فرمایی  تقاضای  بر  تورم  نرخ  تأثیر  بیانگر آن است که  نتایج تحقیق  یافته ها: 
به صورت منفی و معنادار و متغیرهای نرخ بیکاری، تحصیالت و تولید ناخالص داخلی مثبت و 

معنادار بوده است. 
نتایج: یافته های تحقیق می تواند در راستای سیاست گذاری های بیمه ای از جمله تعمیم و گسترا 
پوشش بیمه ای به اقشار و گروه های خاص )بیمه های خویش فرمایی سازمان تأمین اجتماعی( از 
طریق احیای نقش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأمین اجتماعی و نیز اطالع رسانی، آموزا 

وآگاهی دادن به آحاد جامعه در این خصوص کاربردهای گسترده ای داشته باشد. 
واژگان کلیدی: بیمه های خویش فرمایی، سازمان تأمین اجتماعی، متغیرهای کالن اقتصادی، 

گشتاورهای تعمیم یافته
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 مقدمه
در یک تقسیم بندی کلی، بیمه به دو دستۀ بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی تقسیم بندی 
می شود. بیمه های اجتماعی، عمدتاً بیمه های اجباری و ناشی از قانون هستند و مشخصۀ آنها این است 
که شخص دیگری )مانند کارفرما یا دولت( در پرداخت بخش زیادی از حق بیمه مشارکت دارد. در 
بیمه های اجتماعی حق بیمه به صورت درصدی از دستمزد تعیین می شود؛ در حالی که در بیمه های 
بیمه های  نقطۀ شروع  و  اصلی  هستۀ  اصویً  تعیین می شود.  ریسک  با  متناسب  بازرگانی حق بیمه 
بازرگانی و اجتماعی احتمال بروز مخاطرات بوده است که با وجود اینکه هدف مشترکی را دنبال 
می کنند؛ ولی در جزئیات و سازِکار با یکدیگر تفاوت هایی دارند؛ به ویژه آنکه در بیمه های اجتماعی 
قصد انتفاع بیمه ها مطرح نیست. در ایران سازمان تأمین اجتماعی مهم ترین مرجع بیمه های اجتماعی 
است. تأمین اجتماعی را می توان یکی از وظایف دولت ها در حمایت از گروه های خاص و کاهش دهندۀ 
ریسک و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در اقتصادهای در حال گذار قلمداد کرد. بر اساس 
اصول 3، 21، 29 و 43 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی 
)ISSA(1 و سازمان بین المللی کار )ILO(2، تأمین اجتماعی از یک سو، زمینه و بستر اصلی شکل  گیری 
توسعه و از سوی دیگر، هدف توسعه است )مرکز پژوهش های مجلس، 1394: 14(. در اصول قانون 
و  فقر  رفع  رفاه،  ایجاد  به منظور  اسالمی  عادینه طبق ضوابط  و  اقتصادی صحیح  پی ریزی  اساسی 
برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینۀ تغذیه، مسکن، بهداشت و تعمیم بیمه، برخورداری از تأمین 
اجتماعی در دوران بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و 
خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی حقی همگانی و بر عهدۀ دولت است. اهمیت نظام 
رفاه و تأمین اجتماعی با نگاه به برنامۀ پنج سالۀ ششم توسعه کاماًل مشهود است؛ چراکه 31 ماده از 
142 مادۀ این برنامه، مستقیم یا غیرمستقیم به مقولۀ تأمین اجتماعی پرداخته است. بر اساس تبصرۀ 
1 مادۀ 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مصوب 1383/02/21، برخورداری از تأمین 

اجتماعی حق همۀ افراد کشور و تأمین آن بر عهدۀ دولت است.

نظام تأمین اجتماعی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با نظامات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، موظف 
به رعایت اصول و معیارهای مربوط به آن نظام است و به طور قابل مالحظه ای تحت تأثیر نوسانات و 
چالش های اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. وابستگی دوسویۀ رشد و توسعۀ اقتصادی و تأمین اجتماعی 
نیازمند هماهنگی پایدار میان سیاست های کالن اقتصادی با برنامه های تأمین اجتماعی است تا با 
گسترا رفاه اجتماعی افزایش فعالیت های تولیدی و کارآیی اقتصادی فراهم آید؛ به این معنا که 

1- International Social Security Associations
2- International Labor Organization
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در ادبیات توسعۀ اقتصادی از تأمین اجتماعی به عنوان ابزار و هدف توسعه یاد شده است )هادیان 
و اسالمی، 1395: 136(. در بین واسطه های مالی، شرکت ها و سازمان های بیمه ای نقش مهمی در 
انجام وظایف نظام مالی بر عهده دارند و ابزار اصلی مدیریت ریسک برای اشخاص حقیقی و حقوقی به 

حساب می آیند )شهبازی و سالکی، 1397: 32(. 

تعهدات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر پوشش بیمه ای افراد شاغل در قالب بیمه های 
اجباری است؛ ولی بر اساس بخشنامۀ 651 امور فنی بیمه شدگان و قانون اصالح بند )ب( و تبصرۀ 
3 مادۀ 4 قانون تأمین اجتماعی برای پوشش بیمه ای، افرادی که مدتی در اشتغال آنان فاصله ایجاد 
شد، در چارچوب بیمۀ اختیاری و برای صاحبان مشاغلی که به هر عنوانی تحت پوشش بیمۀ اجباری 
نیستند، در قالب بیمۀ ِحرف و مشاغل آزاد استوار است. توسعۀ بیمه های اختیاری و مشاغل آزاد با 
جلب مشارکت افراد از مسئولیت بیمه های اجباری دولت مندرج در اصل 29 قانون اساسی می کاهد 
و بخشی از تأمین های مربوط به هزینه های بازنشستگی و ازکارافتادگی را به خود افراد جامعه واگذار 
می کند )سپهردوست و همکاران، 1395: 83(. سازمان تأمین اجتماعی از دیرباز و در حال حاضر، 
محوری ترین سازمان اجتماعی کشور است و بیش از 70 درصد پوشش بیمۀ بازنشستگی کشور مربوط 

به این سازمان است. 

تقویت پیوند میان بیمه های اجتماعی و سایر بخش های اقتصادی و مالی کشور نیز بر نقش احتمالی 
صندوق های بیمۀ اجتماعی و بازنشستگی بر تجمیع منابع مالی خرد، افزایش پس انداز و سرمایه گذاری 
و نقش آنها در رشد اقتصادی تأکید می کند. بیمه گران اجتماعی همانند بانک ها و بازارهای سرمایه 
بودن  دسترس  در  می کنند.  تأمین  مالی  واسطه های  در  را  خانوارها  و  شغلی  واحدهای  نیازهای 
پوشش های متنوع بیمه های اجتماعی برای ثبات اقتصاد امری ضروری است. سازمان تأمین اجتماعی 
از طریق مشارکت شرکای اجتماعی )بیمه شده، کارفرما و دولت( حق بیمه ها را جمع آوری می کند و 
صندوق های اندوخته و ذخیرۀ بیمه ای به وجود می آورد. بنابراین، با افزایش جریان نقدینگی درونی در 
بیمه شدگان و نیز به واسطۀ ایجاد حجم زیادی از دارایی های جابه جاشده به بازار سرمایه نقش مهمی 

را ایفا می کند و ازاین رو، با متغیرهای کالن اقتصادی سهیم می شود. 

در نتیجه، هدف اساسی از گسترا این گونه بیمه ها )بیمه های خویش فرمایی( جمع آوری منابع مالی و 
سرمایه گذاری آن در طرح های پربازده و نیز مصرف سود حاصل در قبال تعهدات پوشش بیمه ای است. 
سازمان تأمین اجتماعی با پوشش جمعیتی بیش از 44 میلیون نفر که حدود نیمی از جمعیت کشور 
را در بر می گیرد و نیز با بودجۀ داخلی 170هزار میلیارد تومان در سال 1399، در قیاس با بودجۀ 
عمومی 571 هزار میلیارد تومانی دولت در همین سال دارای جایگاه، حجم و اهمیتی بزرگ در اقتصاد 
کشور است. این سازمان به واسطۀ تعداد بسیار زیاد افراد تحت پوشش )اعم از مستقیم و غیرمستقیم( 
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با متغیرهای کالن اقتصادی کشور ارتباط پیدا می کند و از این متغیرها نیز تأثیر می پذیرد. بنابراین، 
از  حمایت  کشور،  پایدار  توسعۀ  و  رشد  تولید،  افزایش  به  کمک  به سبب  اجتماعی  تأمین  سازمان 
نیروی انسانی، بهبود فضای کسب وکار، ارتقای بهره وری، توزیع درآمد و... با عمل به چهار نقش عمدۀ 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در ساختار کشور کارکرد دارد )ربیعی و حیدری، 1396: 19(.

 با توجه به محدودیت پژوهش های صورت گرفته در این زمینه و بر اساس مطالب پیش گفته، هدف 
اصلی این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی، تورم و ... بر 
میزان خرید و تقاضای بیمه های اختیاری و مشاغل آزاد است که به ترتیب به  شرح و تفصیل موضوع 
در بخش مقدمه، بررسی مبانی نظری، مطالعات انجام گرفته و پیشینۀ تحقیق و در نهایت، معرفی مدل 

آماری و ارائۀ نتایج آن و شرح منابع مورد استفاده پرداخته شده است. 

 مبانی نظری

الف. تأمین اجتماعی 
سازمان تأمین اجتماعی ایران یک نهاد بیمه گر عمومی غیردولتی است. این سازمان عمومی غیردولتی 
وظیفۀ پوشش اجباری بیمۀ کارگران، حقوق بگیران و پوشش اختیاری صاحبان ِحرف و مشاغل آزاد 
و بانوان خانه دار و دانشجویان را بر عهده دارد. این سازمان قدیمی ترین و بزرگترین صندوق بیمه گر 
اجتماعی و درمانی غیردولتی کشور و متعلق به بیمه شدگان است. به موجب قوانین و مقررات کار 
و تأمین اجتماعی، گروه های گوناگونی تحت پوشش بیمه های تأمین اجتماعی قرار دارند، از جمله 
افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند. البته مستخدمین وزارتخانه ها 
و سازمان های دولتی و افراد مشمول سایر مقررات خاص استخدامی که به نحوی از مزایای تأمین 

اجتماعی در سایر سیستم های بیمه ای برخوردارند، مشمول این نوع بیمه نخواهند بود. 

ب. تقاضا برای بیمه های خویش فرمایی 
اگرچه تفاوت های شکلی و ماهوی زیادی بین بیمه   های عمر، پس انداز و سرمایه گذاری )در صنعت بازار 
بیمه های تجاری( با بیمه های اجتماعی بازنشستگی وجود دارد؛ اما با توجه به ماهیت اختیاری بودن 
خرید بیمه های خویش فرمایی می توان از چارچوب نظری بیمه های عمر برای بیمه های خویش فرمایی 

استفاده کرد.

بیمه شده تقاضای اخذ پوشش بیمه را تا جایی ادامه می دهد که مطلوبیتش بیشینه شود. در واقع، 
تقاضای اخذ پوشش بیمه جواب مسئلۀ بیشینه سازی تابع مطلوبیت نسبت به محدودیت بودجه است. 
نااطمینانی است که به »تابع  از نظریۀ رجحان مصرف کننده تحت شرایط  تابع مطلوبیت برگرفته 
مطلوبیت انتظاری« از آن یاد می شود )سوری، 1398: 3(. در این حالت فرض می شود مصرف کننده 
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فردی است که دارای تابع مطلوبیت ون نیومن – مورگنشترن1 است که صعودی و اکیداً مقعر و تقعر آن 
نشان دهندۀ ریسک گریزی فرد است. فرد مطلوبیت انتظاری خود از تقاضای بیمه های خویش فرمایی 

را با انتخاب بهینۀ پوشش یا غرامت )C( بیشینه می کند: 

𝐸𝐸(𝑈𝑈) = (1− 𝜋𝜋)(𝑊𝑊 − 𝑃𝑃(𝐶𝐶)) + 𝜋𝜋𝜋𝜋(𝑊𝑊 − 𝑃𝑃(𝐶𝐶) − 𝑅𝑅 + 𝐶𝐶)    )1(                

در معادلۀ )1( مطلوبیت انتظاریE(U) وابسته به حق بیمه )P( ثروت اولیه )W( ارزا ریسک موضوع 
بیمه )R( احتمال وقوع ریسک موضوع بیمه )π( و غرامت بیمه ای دریافتی )مستمری و ...( )C( است. 
در صورت وقوع حادثه و احراز شرایط دریافت غرامت، میزان ارزا ریسک برابر R و دریافتی بیمه برابر 
W-P-R+C است و در صورت عدم وقوع حادثه برابر میزان ارزا ریسک برابر صفر و ثروت معادل 

( بیشینه  𝑃𝑃 = 𝑝𝑝𝑝𝑝  یا 𝑝𝑝 = 𝑃𝑃
𝐶𝐶 ( نسبت به قید نرخ حق بیمه )می شود. بیمه شده معادلۀ )1 W-P

می کند؛ پس در معادلۀ بای جای گذاری می نماید:

    max𝐸𝐸(𝑢𝑢) = �̅�𝑢 = (1− 𝜋𝜋)𝑢𝑢(𝑊𝑊 − 𝑝𝑝𝑝𝑝) + 𝜋𝜋𝑢𝑢(𝑊𝑊 − 𝑅𝑅 + (1− 𝑝𝑝)𝑝𝑝)                      )2(         

با استفاده از شرایط کان–تاکر خواهیم داشت:

𝐶𝐶 ≥ 0 , 𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑢𝑢)
𝜕𝜕𝜕𝜕 = �̅�𝑢𝜕𝜕 = −𝑝𝑝(1 − 𝜋𝜋)𝑢𝑢ˊ(𝑊𝑊 − 𝑝𝑝𝐶𝐶) + (1 − 𝑝𝑝)𝜋𝜋𝑢𝑢ˊ(𝑊𝑊 − 𝑅𝑅 + (1 − 𝑝𝑝)𝐶𝐶)       )3(

مشتق مرتبۀ دوم نیز برابر است با:

�̅�𝑢𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑝𝑝2(1− 𝜋𝜋)𝑢𝑢ˊˊ(𝑊𝑊 − 𝑝𝑝𝑝𝑝) + (1− 𝑝𝑝)2𝜋𝜋𝑢𝑢ˊˊ(𝑊𝑊 − 𝑅𝑅(1− 𝑝𝑝)𝑝𝑝) ≤ 0  )4(

تابع مطلوبیت به ازای C≥0 مقعر است؛ بنابراین، مطلوبیت انتظاری نسبت به C اکیداً مقعر و آنگاه 
uˊˊ<0 می شود.

معادلۀ )3( پوشش بهینۀ مثبت است اگر:

  𝐶𝐶∗ > 0 ⇨   𝑢𝑢ˊ(𝑊𝑊−𝑅𝑅+(1−𝑝𝑝)𝐶𝐶
𝑢𝑢ˊ(𝑊𝑊−𝑝𝑝𝐶𝐶) = 𝑝𝑝

1−𝑝𝑝
1−𝜋𝜋

𝜋𝜋      )5(

پس سه حالت اتفاق می افتد:

p=π .1 حق بیمه منصفانه است و بیمه شده پوشش کامل را انتخاب می کند.

𝑝𝑝 = 𝜋𝜋 ⇔   𝑢𝑢ˊ(𝑊𝑊 − 𝑝𝑝𝐶𝐶∗) = 𝑢𝑢ˊ(𝑊𝑊 − 𝐿𝐿 + (1 − 𝑝𝑝)𝐶𝐶∗)  ⇔  𝐶𝐶∗ = 𝑅𝑅  )6(

1- Von Neumann & Morgenstern
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p>π .2 را عامل سربار مثبت می گویند و بیمه شده پوشش جزئی را انتخاب می کند.

𝑝𝑝 > 𝐶𝐶 ⇔     𝑢𝑢ˊ(𝑊𝑊 − 𝑝𝑝𝐶𝐶∗) < 𝑢𝑢ˊ(𝑊𝑊 − 𝑅𝑅 + (1 − 𝑝𝑝)𝐶𝐶∗)  ⇔   𝐶𝐶∗ < 𝑅𝑅       )7( 

p<π .3 را سربار منفی می گویند و بیمه شده بیش از پوشش کامل را انتخاب می کند.

𝑝𝑝 < 𝐶𝐶 ⇔     𝑢𝑢ˊ(𝑊𝑊 − 𝑝𝑝𝐶𝐶∗) > 𝑢𝑢ˊ(𝑊𝑊 − 𝑅𝑅 + (1 − 𝑝𝑝)𝐶𝐶∗)  ⇔   𝐶𝐶∗ > 𝑅𝑅    )8(
 .(Rees & Wambach, 2008: 23)

در بیمه های خویش فرمایی نیز می توان به تحلیل مطلوبیت بر اساس متغیرهای اقتصادی، اجتماعی 
بیمه ای پرداخت. چارچوب نظری تقاضای  بر تقاضای پوشش  نیز سایر عوامل مؤثر  و فرهنگی و 
است  مودیگلیانی2  آندو–  زندگی  سیکل  نظریۀ  بر  مبتنی  یاری1،  اختیاری  ماهیت  با  بیمه هایی 
(Zerriaa & Noubbight, 2016: 496). این فرضیه بیان می کند که رفتار پس انداز فرد تالشی است 

برای اینکه فرد مسیر مصرفی(C0 ,C1...Cn)  را به گونه ای انتخاب کند که مطلوبیت طول عمر وی را 
حداکثر نماید.

نمودار شمارۀ 1. چرخۀ زندگی آندو- مودیگلیانی

طبق نمودار بای، افراد تا سن جوانی )نقطۀ a( به دلیل نداشتن شغل مستمر و تجربۀ کم درآمد پایین 
کسب می کنند اما در میان سالی )فاصلۀ نقطۀ ab( با داشتن شغل دائمی و بهره وری بای درآمد بای 
کسب می کنند و بایخره، در دوران بازنشستگی و کهولت سن )نقطۀ b( درآمدهای کمتری به دست 
می آورند؛ اما مصرف آنها بر اساس پیش  بینی ارزا فعلی جریان درآمد طول عمر حالت باثُبات دارد. 
از گروه های پایین درآمدی به سمت گروه های بایی درآمدی حرکت کنیم و یا  بنابراین، هرچقدر 
ترکیب سنی جمعیتی به نفع میان سال  ها باشد و یا اگر سن بازنشستگی افزایش یابد، پس انداز کل 
افزایش و مقدار C/Y کاهش و بدین ترتیب، افراد درصد بیشتری از مخارج شان را به مواردی غیر از 

1- Yari
2- Ando & Modigliani
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مصرف اختصاص خواهند داد. فریدمن نیز مانند آندو– مودیگلیانی فرض می کند مصرف کننده الگوی 
مصرف سال های طول عمر خود را با توجه به درآمد دائمی در چارچوب روا انتظارات تطبیقی در یک 
روند نسبتاً یکنواخت بهینه می کند؛ به طوری که درآمدی که توسط ثروت کل یک فرد ایجاد می شود، 
و...(  مالی، حقیقی  )دارایی های  غیرانسانی  ثروت  و  و...(  آموزا  )دانش،  انسانی  هم شامل سرمایۀ 
می شود )شاکری، 1398: 680(. بنابراین، افراد انگیزۀ یزم را برای خرید بیمه های اختیاری و مشاغل 
آزاد جهت نگه داشتن سطح پایداری از مصرف در سال های بازنشستگی و ازکارافتادگی و نیز اطمینان 

از محافظت وراث قانونی و تبعی در برابر مشکالت مالی در صورت مرگ زودرس خواهند داشت. 

ج. تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی
یا درآمد سرانه در یک کشور اطالق  تولید  افزایش کمی و مداوم  به  اقتصادی  به طور کلی، رشد 
فرآیند رشد  اساسی در  نقشی  تکنولوژی  و  منابع طبیعی، سرمایه  می شود. چهار عامل جمعیت، 
دارند. تأمین اجتماعی حمایتی در قبال پریشانی های اجتماعی و اقتصادی ناشی از کاهش شدید 
درآمد افراد به  دییلی چون بیماری، حوادث، ازکارافتادگی، سالمندی و فوت است. تحویت اقتصادی 
اجتماعی و نظام تأمین اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و تحقق توسعۀ اقتصادی بدون عدالت 
اجتماعی و بدون تأمین اجتماعی ممکن نیست. بنابراین، ارتباط میان تأمین اجتماعی و رشد و 
توسعۀ اقتصادی یک ارتباط دوسویه است؛ به طوری که استقرار نظام تأمین اجتماعی و گسترا 
آن بر رشد و توسعۀ اقتصادی مؤثر است و رشد و توسعۀ اقتصادی بر ارتقای نظام تأمین اجتماعی 
تناقضات  می توان  اجتماعی  تأمین  حاکمیت  با   .)11  :1396 آقاجانی،  و  )سبحانی  است  اثرگذار 
اجتماعی را کاهش داد و با جبران شکست بازار و نیز با تقویت هویت ملی به ثبات و تحریک رشد 
اقتصادی کمک کرد .(Gongcheng and Scholz, 2019: 5) بنابراین، سیاست های تأمین اجتماعی و 

توسعۀ اقتصادی به طور مشترک باید مورد توجه قرار گیرد.

نیکوپور و ریاضی )1383( معتقدند بهبود تأمین اجتماعی در حقیقت، افزایش رفاه اقتصادی است و 
از طریق محور توسعه قرار دادن امنیت انسان بر رشد و توسعه اقتصادی اثر می گذارد. پس از این نظر 
بین رشد و توسعۀ اقتصادی از طریق افزایش توان تولیدی و سیاست های تأمین اجتماعی هر کشور 
رابطۀ مستقیمی وجود دارد )امین رشتی و قربانی، 1392: 89(. بنابراین، یک سیستم تأمین اجتماعی 
کارا می تواند با بایبردن تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال، افزایش مشارکت و بهره وری نیرو و 
توزیع درآمد به افزایش رفاه مردم کمک کند .(Scholz, 2015: 9- 15) اقتصاددانان کالسیک معتقدند 
تأمین اجتماعی از طریق تأثیر بر بازار کار )اشتغال و تولید( سرمایه گذاری و پس انداز تأثیر مثبت 
خود را بر رشد اقتصادی اعمال می کند. از طرفی، با توجه به نفوذ ارزا های اخالقی در رفتار مردم 
مانند نوع دوستی، محبت به فرزندان، انگیزۀ ارث گذاری برای آنان و غیره، برنامه های تأمین اجتماعی 
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باعث کاهش پس اندازهای بخش خصوصی و تأثیر منفی بر درآمد ملی نشده است و از طرف دیگر، 
این برنامه ها با تقویت زیرساخت های اقتصادی- اجتماعی به توسعه و تقویت سرمایۀ انسانی به عنوان 
مهم ترین عامل توسعه بر رشد اقتصادی افزوده است )ربیعی و حیدری، 1396: 18(. همچنین، تأمین 
اجتماعی با توجه به بهبود تغذیه، بهداشت، امنیت جسمی و روانی، آموزا و غیره، بر انباشت سرمایۀ 
انسانی و رشد بهره وری نیروی کار تأثیر مستقیمی دارد و با افزایش همبستگی اجتماعی و توزیع درآمد 
موجب افزایش سرمایۀ اجتماعی در جامعه می شود )سبحانی و آقاجانی، 1396: 13(. اکنون با مالحظۀ 
این اثر و همچنین، تأثیر انکارناپذیر تأمین اجتماعی بر بهبود توزیع درآمد و ثروت، تردیدی در نقش 

حیاتی تأمین اجتماعی در توسعۀ اقتصادی باقی نمی ماند. 

 پیشینۀ پژوهش
نظر به محدودبودن پژوهش های صورت گرفته در خصوص ارتباط میان متغیرهای رشد اقتصادی و 
تأمین اجتماعی در این بخش تحقیقات مشابه در خصوص بیمۀ عمر و زندگی و متغیرهای کالن 

اقتصادی با توجه به تشابه چارچوب نظری موضوع مرور می شود.

شهبازی و سالکی )1397( در پژوهشی به بررسی تأثیر بیمه های زندگی و غیِرزندگی بر رشد اقتصادی 
در ایران پرداختند. نتایج، تأثیر غیرخطی متغیرهای ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیِرزندگی بر رشد 
اقتصادی کشور را تأیید می کند و تابع انتقال یجستیک با دو بار تغییر رژیم )LSTR2( را برای هر دو 

متغیر نشان می دهد و ضریب نفوذ بیمۀ زندگی را به عنوان متغیر انتقال مناسب انتخاب می کند. 

و  اقتصادی  متغیرهای کالن  زندگی،  بیمۀ  تقاضای  پژوهشی  در   )1395( همکاران  و  سپهردوست 
شاخص های رفاهی به روا معادیت هم زمان- پانل در شرکت بیمۀ پارسیان را بررسی کردند. نتایج 
حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که میان نرخ بیمه و نرخ تورم انتظاری با تقاضای بیمۀ عمر 
بار تکفل  افراد، سطح تحصیالت و  و سرمایه گذاری رابطه ای معکوس و معنادار، بین درآمد سرانۀ 
خانواده ها با تقاضای بیمۀ عمر و سرمایه گذاری رابطه ای مستقیم و معنادار، بین تقاضای بیمۀ عمر و 
سرمایه گذاری با سطح فیزیکی و سطح آموزشی رفاه، رابطه ای مستقیم و معنادار و بین تقاضای بیمۀ 

عمر و سرمایه گذاری با سطح نابرابری توزیع درآمد رابطه ای معکوس و قابل انتظار وجود دارد. 

لطفی )1395( در بررسی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص طی سال های 
1360 لغایت 1391 با اعمال تکنیک های اقتصادسنجی به این نتیجه رسید که تقاضای بیمه های 
اشخاص با درآمد سرانه، نرخ بیکاری و سرانۀ خسارت های پرداختی بیمه گر رابطۀ مستقیم و با شاخص 

قیمت مصرف کننده رابطۀ معکوس دارد. 

هادیان و اندارگلی )1395( با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه آثار رفاهی ناشی از افزایش 
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پوشش تأمین اجتماعی که منابع مالی مورد نیاز آن از طریق افزایش مالیات بر درآمد بخش خصوصی 
تأمین می شود را بر اقتصاد ایران بررسی کردند. نتایج شبیه سازی تمامی سناریوهای افزایش در نرخ 
مالیات بر درآمد تا سقف دو برابر نرخ موجود و در مقابل، گسترا پوشش تأمین اجتماعی با استفاده 
از منابع کسب شده از طریق این افزایش نرخ مالیات نشان داده است که تولید ناخالص داخلی به عنوان 
مهم ترین شاخص رفاه اقتصادی به صورت کاهنده افزایش خواهد یافت. در میان سناریوهای مختلف 
افزایش نرخ مالیات، افزایش 70 درصدی بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی بر جای خواهد 
گذاشت. در نتیجه، سناریوی افزایش 70 درصدی در نرخ مالیات را می توان به عنوان سناریوی بهینه 
در دستیابی به هدف مورد نظر در اقتصاد ایران معرفی کرد. نتایج کلی این مطالعه حکایت از این دارد 
که از منظر عکس العمل بخش خصوصی، اثر تغییرات یک باره نرخ های مالیاتی مناسب تر از تغییرات 

تدریجی آن است. 

زروکی و مؤتمنی )1393( تالا کردند تا اثر متغیرهای کالن اقتصادی و جمعیت شناخت بر بیمۀ 
عمر در کشورهای UMI را برآورد نمایند. همچنین، به منظور کنترل ضرایب نتایج با برآورد مشابه 
کشورهای OECD مقایسه شده است. داده های بررسی شدۀ 28 کشور در فاصلۀ زمانی 2002 تا 2011 
حاکی از آن است که درآمد سرانه، امید به زندگی و توسعۀ مالی در هر دو گروه از کشورها اثر مثبت 
بر خرید بیمۀ عمر دارد. بار تکفل جوانان نیز مطابق با انتظار در هر دو گروه منفی بوده است؛ اما 
رابطۀ تورم و بار تکفل پیران با تقاضای بیمۀ عمر بین کشورهای UMI و OECD متفاوت است. مطابق 
با انتظارات نظری در کشورهای OECD تورم و بار تکفل، به ترتیب اثر منفی و مثبت و البته معنادار بر 

تقاضای بیمۀ عمر داشته است، در حالی که اثر این دو متغیر در کشورهای UMI معنادار نیست. 

سپهردوست و ابراهیم نسب )1392( در بررسی تأثیر عامل کیفیت حکمرانی خوب بر تقاضای بیمۀ 
عمر در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی سال های 1999 الی 2011 دریافتند که 
متغیر اصلی شاخص حکمرانی خوب و همچنین، متغیرهای کنترلی تولید ناخالص داخلی سرانه، 
توسعۀ مالی و نرخ بیکاری اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای بیمۀ عمر دارند. در حالی که متغیر نرخ 

تورم انتظاری اثری منفی و معنادار بر تقاضای بیمۀ عمر دارد. 

بیمۀ عمر در  تقاضای  بر  اقتصادی  متغیرهای کالن  اثرات  بررسی  به  و همکاران )1390(  پیکارجو 
کشورهای منطقۀ منا طی بازۀ زمانی 1999 تا 2008 دریافتند که تقاضای بیمۀ عمر در کشورهای 
مورد مطالعه با متغیرهای توسعۀ مالی، تولید ناخالص داخلی سرانه و اشتغال رابطۀ مثبت و معنادار 
و با متغیرهای نرخ تورم و نرخ بهره رابطۀ منفی و معناداری دارد؛ به طوری که کمترین ارتباط میان 
متغیرهای کالن اقتصادی با تقاضای بیمۀ عمر این کشورها مربوط به متغیر توسعۀ مالی است. همچنین، 

بین متغیر شوک نفتی و تقاضای بیمۀ عمر کشورهای مورد مطالعه ارتباط معناداری وجود ندارد. 
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عبدی )1385( در مقاله ای مسائل و مشکالت بیمه شدگان اختیاری و ِحرف و مشاغل آزاد و تعامل 
آنان با سازمان تأمین اجتماعی با یک نمونۀ 400 نفری را بررسی کرد. نتایج مطالعۀ وی نشان می داد 
که 17درصد بیمه شدگان سابقۀ قطع همکاری داشتند و آگاهی آنان در مورد مسائل بیمه ای و نوع 
پوشش بیمه ای خود پایین است وعموماً انتظار رویکرد حمایتی از بیمه دارند و نگرا آنان نسبت به 
این نوع بیمه ها این است که قیمت آنها گران است وتسهیالت کمتری هنگام بازنشستگی ارائه می کنند.

سونگ و همکاران 1)2019( در مقاله ای عوامل اقتصادی و روانی تأثیرگذار بر تقاضای بیمۀ عمر در یک 
نمونۀ 3285 نفری به صورت پرسشنامه ای در آمریکا را بررسیدند. نتایج تخمین رگرسیون لجستیک 
آنها نشان می دهد در میان عوامل اقتصادی افزایش سطح درآمد و پس انداز موجب افزایش تقاضای 
بیمه و نیز در بین عوامل روانی تجربۀ مرگ یکی از اعضای خانواده تأثیر مثبت بر تقاضای بیمۀ عمر 

و یا تمدید خاتمۀ آن دارد.

پلسکین و همکاران2 )2019( در پژوهشی رابطۀ میان بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا را بررسی کرده اند. با استفاده از داده های ساینه در دورۀ 2004-2015 این تحقیق به نتیجه گیری 
گسترده ای منجر شده است: )1( تجزیه وتحلیل آماری توصیفی نشان می دهد که توسعۀ بخش بیمه 
در کشورهای ثروتمند اقتصادی، مانند انگلیس، دانمارک، فنالند، ایرلند، فرانسه و هلند بیشتر است. 
)2( از نظر آماری رابطۀ مثبت و معناداری میان نفوذ بیمه و رشد اقتصادی در لوکزامبورگ، دانمارک، 
هلند و فنالند و یک رابطۀ منفی از نظر آماری بااهمیت در اتریش، بلژیک، مالت، استونی و اسلواکی 
مشخص شده است. )3( تست گرنجر در لوکزامبورگ و فنالند علیت یک طرفه از تولید ناخالص داخلی 
به بیمه در هلند، مالت و استونی علیت یک طرفه از بیمه به تولید ناخالص داخلی نشان داده است. در 
مورد اتریش علیت دوطرفه میان متغیرها را نشان داده است. این تجزیه وتحلیل عدم وجود علیت بین 

بیمه و رشد اقتصادی در اسلواکی را نشان داده است.

اختر و همکاران3 )2017( در مقاله به مقایسۀ صنعت بیمه اسالمی )تکافل( و صنعت بیمۀ متعارف در 
بیمۀ 14 کشور اسالمی خاورمیانه و کشورهای جنوب شرق آسیا در دورۀ 2014 - 2005 به صورت 
پانلی پرداخته اند. نتایج تخمین آنها نشان می دهد که که در دورۀ رکود و بحران مالی جهانی هر دو 
صنعت تحت تأثیر منفی تولید ناخالص داخلی سرانه، ولی میزان تأثیر آن بر روی صنعت بیمه اسالمی 
کمتر بوده است همچنین، در این دوره صنعت بیمۀ اسالمی نسبت به بقیۀ بیمه های متعارف تقویت 

شد و آموزا و تحصیالت نقش مثبتی در ارتقاء این نوع بیمه در کشورهای اسالمی دارد.

1- Song et al.
2- Peleckiene et al
3- Akhtar et al.
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بوریچ و همکاران1 )2017( در مقاله ای به تجزیه وتحلیل و نشان دادن مهمترین عوامل اقتصادی تأثیر 
مهمی در خرید محصویت بیمۀ عمر پرداختند. به منظور اثبات فرضیۀ تعیین شده در پژوهش، از 
تجزیه وتحلیل داده های پانل برای بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، دستمزدها و نرخ 
بهره بر کل حق بیمۀ زندگی در بالکان غربی در دورۀ 2005 تا 2015 استفاده شده است. نتایج حاصل 
از تحلیل نشان داد که عوامل اقتصادی گفته شده، عمدتاً بر حق بیمۀ کل زندگی در کشورهای بالکان 
غربی تأثیر می گذارد. تولید ناخالص داخلی و دستمزدها تأثیر معنادار و مثبتی بر تقاضای بیمۀ عمر 

دارند؛ در حالی که تأثیر نرخ بیکاری و نرخ بهره منفی است.

زریا و نوبیق2 )2016( در مقالۀ خود عوامل مؤثر بر تقاضای بیمۀ عمر در کشورهای شمال آفریقا و 
خاورمیانه )MENA( در یک نمونه از 17 کشور در بازۀ زمانی 2000-2012 را بررسی کرده اند. نتایج 
رگرسیون FGLS آنها نشان می دهد که درآمد، تورم، نرخ بهرۀ امید به زندگی، تحصیالت و سطح توسعۀ 

مالی رابطۀ مستقیم و معنادار با تقاضای بیمه و نیز بار تکفل رابطۀ منفی با تقاضای بیمه دارد.

آکینلو و آپانیزیل3 )2014( به بررسی رابطۀ میان بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای جنوب صحرای 
آفریقا در دورۀ زمانی 1986 تا 2011 پرداخته اند. برآوردهای نتایج پانل داده ها حاکی از آن است 
که بیمه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در جنوب صحرای آفریقا دارد. این نشان می دهد 
که حق بیمه به رشد اقتصادی در جنوب صحرای آفریقا کمک می کند به این معنی که یک بخش 
بیمه به خوبی توسعه یافته برای توسعۀ اقتصادی ضروری است؛ زیرا سرمایه گذاری های طوینی مدت را 
برای رشد اقتصادی و همزمان تقویت توانایی های ریسک پذیری فراهم می کند. نتایج همچنین نشان 
می دهد که سرمایۀ انسانی تأثیر مثبت و معنادار و نرخ بهره اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. 

با توجه به مبانی نظری مطرح شده مشاهده می شود که بیشتر مطالعات صورت گرفته در این زمینه 
به بررسی تأثیر بیمه های عمر و زندگی و عوامل رشد اقتصادی پرداختند و خأل تحقیقات مشابه در 
خصوص بیمه های تأمین اجتماعی به شدت احساس می شود. لذا در این پژوهش محقق قصد دارد تأثیر 
متغیرهای کالن اقتصادی را بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی تأمین اجتماعی در کشور بررسی کند. 

1- Buric et al
2- Zerriaa & Noubbigh
3- Akinlo & Apanisile,
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 معرفی مدل تحقیق، داده ها و اطالعات آماری
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روا از نوع همبستگی است. در این تحقیق 
جمع آوری مبانی نظری با توجه به ماهیت تحقیق مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ای است. داده های مورد 
نیاز در این پژوهش از اطالعات موجود در آرشیوهای مرکز آمار ایران، سالنامه های آماری سازمان 
تأمین اجتماعی، سالنامه های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در دورۀ زمانی 1380-1395 در 31 استان کشور استخراج  شده است. الگوی مورد استفاده 
  )GMM(1یک الگوی پویای پانلی است که با استفاده از روا گشتاورهای تعمیم یافتۀ دو مرحله ای

برای داده های ترکیبی در بازۀ زمانی مطرح شده با استفاده از نرم افزار Eviews برآورد شده است. 

روا گشتاورهای تعمیم یافته یکی از روا های برآورد پارامترهای مدل در رهیافت داده های تابلویی 
پویا است که برای داده های سری زمانی، مقطعی و داده های تابلویی قابل استفاده است. این روا 
اثرات تعدیل پویای متغیر وابسته را در نظر می گیرد. اگر متغیر وابسته با مقادیر وقفه وارد مدل شود، 
سبب خواهد شد که میان متغیرهای توضیحی و جمالت اخالل همبستگی به وجود آید و در نتیجه، 
استفاده از روا حداقل مربعات معمولیOLS ( 2( نتایج تورا دار و ناسازگاری نشان خواهد داد. روا 

گشتاورهای تعمیم یافته می تواند با به کارگیری متغیرهای ابزاری این ایراد را برطرف کند. 

از مطالعات اختر و همکاران  با استفاده  و  ادبیات تجربی تحقیق  بر اساس مبانی نظری موضوع و 
)2017( و زریا و نوبیق )2016( مدل تعدیلی مورد استفاده در این مطالعه با لحاظ عالمت انتظارات 

تئوریکی به صورت زیر است:

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑓𝑓(GDP+, 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼−, 𝑈𝑈𝐼𝐼𝑈𝑈+, 𝑈𝑈𝐸𝐸𝑈𝑈+)   )9(
لذا معادله اصلی، به صورت زیر تصریح می شود:

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖= 𝛽𝛽0 +  𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛽𝛽3 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛽𝛽4 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖     )10(

در این رابطه، بیمه های خویش فرمایی بر اساس میانگین تعداد بیمه شدگان بیمه های اختیاری و ِحرف 
 )INF( تورم )GDP( به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای تولید ناخالص داخلی )INS( و مشاغل آزاد
نرخ بیکاری )UNE( و تحصیالت )EDU( متغیرهای توضیحی مدل هستند. با توجه به اینکه مدل 
به صورت لگاریتمی- خطی است، ضرایب به  دست آمده نشان دهندۀ کشش و حساسیت تابع تقاضای 
بیمه های خویش فرمایی نسبت به آن متغیرها است. در جدول زیر شرح، نماد و منبع گرداوری متغیرها 

آورده شده است.

1- Generalized Method of Moments
2- Ordinary Least Squares
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جدول شمارۀ 1. توضیح متغیرها

منبع متغیر تعریف عملیاتی نماد متغیر نام متغیر

سالنامۀ آماری سازمان تأمین 
اجتماعی

میانگین تعداد بیمه شدگان اختیاری و ِحرف 
و مشاغل آزاد

INS بیمه های خویش فرمایی

سالنامۀ آماری مرکز آمار ایران
کل ارزا ریالی محصویت نهایی تولیدشده 

توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در 
دورۀ یک ساله به قیمت اسمی

GDP تولید ناخالص داخلی

سالنامۀ آماری وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال UNE نرخ بیکاری

سالنامۀ آماری مرکز آمار ایران افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت ها 
بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده

INF نرخ تورم

سالنامۀ وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری

تعداد دانش آموختگان مؤسسات آموزا عالی 
کشور

EDU تحصیالت

 نتایج تجربی مدل

الف. آزمون ایستایی متغیرها
با توجه به اینکه استفاده از داده های غیرایستا در تحقیق می تواند منجر به ایجاد رگرسیون های کاذب 
شود، لذا یزم است مانایی متغیرهای تحقیق به صورت جداگانه بررسی شود تا از این طریق قابل اعتماد 
بودِن نتایج تخمین محقق گردد. یکی از آزمون های ایستایی رایج در مطالعات کاربردی آزمون ریشۀ 
واحد لوین، لین وچو )LLC( است که فرض اساسی آن مستقل بودن واحدهای مقطعی از همدیگر است. 
آزمون ریشۀ واحد سری های زمانی به گونه ای است که ایستایی یا ناایستایی متغیرها را با استفاده از 
یک معادله بررسی می کند. لوین، لین و چو استدیل می کنند که در داده های پانلی استفاده از آزمون 
ریشۀ واحد برای ترکیب داده ها قدرت بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشۀ واحد برای هر مقطع 
به صورت جداگانه دارد. فرضیۀ صفر در این آزمون بیانگر آن است که سری زمانی دارای ریشۀ واحد 
است و فرضیۀ مخالف ایستایی سری زمانی را نشان می دهد نتایج جدول )2( نشان می دهد تمامی 
متغیرها برای استان های کشور با توجه به آماره و احتمال شان در سطح اطمینان 95% ایستا هستند.
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جدول شمارۀ 2. نتایج آزمون ایستایی لوین، لین و چو

LLC
نام متغیر

احتمال t آماره

0/007 -2/421 LINS

0/000 -6/811 LGDP

0/000 -6/314 LUNE

0/008 -2/403 LINF

0/000 -11/199 LEDU

مأخذ: محاسبات تحقیق

ب. برآورد مدل و تجزیه وتحلیل یافته ها
طبق مطالب پیش گفته، روا داده های تابلویی پویا مبتنی بر گشتاورهای تعمیم یافته یکی از روا های 
مناسب برای تخمین داده های تابلویی است؛ چراکه این روا تأثیر وقفۀ متغیر وابسته روی خود متغیر 
وابسته را در نظر گرفته است و چنانچه بین متغیرهای توضیحی مشکل درون زایی وجود داشته باشد، 
این روا می تواند با بکارگیری متغیرهای ابزاری مشکل را رفع کند. در این بخش، نتایج برآورد مدل 

در جدول شمارۀ )3( در سطح استانی برای کشور ایران آورده شده است:

جدول شمارۀ 3. نتایج تخمین مدل به روش GMM در سطح استانی برای کشور ایران 

احتمال T آماره ضریب نام متغیر

0/000 104/19 0/75 LINS(-1)

0/000 23/28 0/16 LGDP

0/000 7/96 0/13 LUNE

0/018 -2/38 -0/02 LINF

0/000 6/66 0/11 LEDU

0/31 - - Sargan test

 - - 251 تعداد مشاهدات

مأخذ: محاسبات تحقیق

براساس نتایج جدول )3( وقفه متغیر وابسته دارای تأثیری مثبت و معنادار روی متغیر وابسته است. 
این موضوع بیانگر آن است که نتایج تغییرات در نظام ساختار بیمه ای و خویش فرمایی و میزان خرید و 
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تقاضای بیمه در یک دوره، تنها به همان دوره ختم نمی شود و افزایش یا کاهش آن می تواند دوره های 
بعد را نیز تحت تأثیر قرار دهد. همان طور که گفته شد، در مدل لگاریتمی- خطی ضرایب به دست آمده 
نشان دهندۀ کشش تابع تقاضا نسبت به متغیرهای مورد بررسی است، در این حالت یک درصد افزایش 
در تولید ناخالص داخلی استان سبب افزایش 0/16 درصدی بیمه های خویش فرمایی می شود. هورنگ 
و همکاران1 )2012( معتقدند هرگونه تغییر در تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه منجر به تغییر در 

تقاضای بیمه با ماهیت اختیاری می شود.

همچنین، نرخ تورم تأثیر منفی و معناداری بر تقاضای بیمه های توافقی دارد. به طوری  که یک درصد 
افزایش در آن منجر به کاهش 0/02 درصدی بیمه های خویش فرمایی می شود؛ چراکه تورم با کاهش 
قدرت خرید افراد میل به پس انداز جهت خرید و تقاضای بیمه های خویش فرمایی را کاهش می دهد. 
متغیر نرخ بیکاری دارای اثر مثبت و معنادار روی متغیر بیمه های خویش فرمایی بوده و هرگونه تغییر در 
آن با ضریب 0/13 بر متغیر وابسته اثر خواهد گذاشت. با توجه به اینکه بیمه های خویش فرمایی )بیمۀ 
اختیاری و ِحرف و مشاغل آزاد( طبق تبصرۀ مادۀ 8 قانون تأمین اجتماعی برای مواردی پیش بینی شده 
است که افراد جزء بیمه شدگان اجباری نیستند و شغل خود را از دست داده اند و یا به صورت خوداشتغالی 

فعالیت می کنند بنابراین، مثبت بودن تأثیر این متغیر روی متغیر وابسته دور از انتظار نیست.

در نهایت، نتایج حاصل از بررسی متغیر تحصیالت روی متغیر بیمههای خویش فرمایی نشانگر آن است 
که این متغیر اثر مثبت و بااهمیت با ضریب 0,11 روی متغیر وابسته دارد؛ چراکه می توان گفت با 
افزایش آگاهی و بلوغ فکری میزان آشنایی افراد از مزایا و خدمات بیمه ای افزایش و در نتیجه با کاهش 

عدم اطمینان آنها میزان تقاضای بیمه های توافقی افزایش می یابد. 

سازگاری تخمین زننده GMM به معتبربودن فرض عدم خودهمبستگی سریالی جمالت خطا و ابزارها 
بستگی دارد. آزمون سارگان معتبربودن ابزارها را بررسی می کند و برای تعیین هر نوع همبستگی 
بین ابزارها و خطاها به کار برده می شود. آزمون همبستگی سریالی نیز به وسیلۀ M2 وجود همبستگی 
سریالی مرتبۀ دوم در اجزای اخالل تفاضلی مرتبۀ اول را بررسی می کند. وجود همبستگی سریالی در 
تفاضل مرتبۀ اول خطاها در مراتب بایتر تبعیت از رفتار AR )2( بر این موضوع دیلت دارد که شرایط 
گشتاوری به منظور انجام آزمون خودهمبستگی معتبر نبوده است؛ زیرا روا تفاضل گیری مرتبۀ اول 
برای حذف اثرات ثابت در صورتی روا مناسبی است که مرتبۀ خودهمبستگی جمالت اخالل از 
مرتبۀ 2 نباشد. طبق جدول )2( نتیجۀ آمارۀ آزمون سارگان دیلت بر عدم رد فرضیۀ صفر و معتبربودن 
متغیرهای ابزاری تعریف  شده )متغیرهای توضیحی مدل و وقفه های متغیر وابسته( داشته است. بدین 
ترتیب، بین متغیرهای ابزاری تعریف  شده و اجزای اخالل هیچ گونه همبستگی وجود ندارد و متغیرهای 

1- Horng et al.
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ابزاری انتخاب شده معتبرند. در ادامه، به منظور تعیین مرتبۀ خودهمبستگی جمالت اخالل، از آزمون 
آرینو و باند استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارۀ )4( آمده است.

جدول شمارۀ 4. نتایج آزمون آرالنو و باند 

احتمال M آماره مرتبۀ خودهمبستگی

0/06 -1/86 AR(1)

0/41 -0/81 AR(2)

منبع: محاسبات تحقیق

نتایج جدول شمارۀ )4( نشان دهندۀ آن است که میان جمالت اخالل تفاضل گیری شده خودهمبستگی 
مرتبۀ اول برقرار بوده؛ ولی خودهمبستگی مرتبۀ دوم برقرار نبوده است و ازاین رو، روا آرینو و باند، 
روا مناسبی برای رفع همبستگی میان اثرات انفرادی استان ها و مقدار وقفه دار متغیر وابسته است. 
تحت فرض نبود خودهمبستگی مرتبۀ دوم، آمارۀ M به صورت مجانبی دارای توزیع نرمال است. در 
نتیجه، چنانچه مقدار M بیشتر از قدر مطلق 1/64 1 شود، فرض H0 رد خواهد شد که این امر به معنای 

وجود خودهمبستگی در اجزای خطای مدل اصلی است )کریمی و رنج پور، 1392: 222(.

 نتیجه گیری
هدف از این پژوهش بررسی اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی تأمین 
اجتماعی در 31 استان کشور و در دورۀ زمانی 1395-1380 است. بدین منظور، از مدل گشتاورهای 
با استفاده از عوامل تولید ناخالص  اثر متغیر رشد اقتصادی  تعمیم یافته )GMM( جهت شناسایی 
داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تحصیالت بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی در تأمین اجتماعی 
استفاده شده است. وقفۀ متغیر وابسته تأثیری مثبت و معناداری بر متغیر وابسته دارد. این موضوع 
نشانگر آن است که هرگونه تغییرات در نظام بیمه های خویش فرمایی و میزان خرید و تقاضای بیمه 
نه تنها در همان دوره، بلکه در دوره های بعدی نیز مؤثر است. همچنین، نرخ تورم تأثیر منفی و مهمی 
بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی دارد. در توضیح این امر می توان گفت با توجه به اینکه با افزایش 
نرخ تورم، شاخص قیمت کایهای مصرفی و هزینه های زندگی افزایش و قدرت خرید مردم و در 
نتیجه، ارزا پول آنها کاهش می باید، انگیزۀ افراد برای پس انداز و سرمایه گذاری در بخش بیمه کاهش 
می یابد. افراد با این احتمال که در آینده سطح عمومی قیمت ها افزایش خواهد یافت و تورم موجود 

1- 1/64 مقدار آماره Z در سطح اطمینان 5 درصد است.
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روند صعودی به خود خواهد گرفت، کمتر به تقاضای بیمه متمایل می شوند؛ در واقع، هرگونه تورمی 
با عدم اطمینان همراه است. 

نتایج مدل در توضیح اثر سطح تحصیالت بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی نشانگر اثری مثبت و 
معنادار است که می تواند ناشی از این مسئله باشد که با افزایش سطح تحصیالت بر میزان آگاهی افراد 
افزوده می شود و در نتیجه، تمایل و رغبت بیشتری در جهت استفاده از بیمه های تأمین اجتماعی 
پیدا می کنند. بنابراین، نتیجه می گیریم که توجه به آموزا و تحصیالت می تواند کاربرد مهمی در 
سیاست گذاری ها و تدوین استراتژی های صنعت بیمه داشته باشد. در نهایت، اطالع رسانی در مورد 
بیمه های خویش فرمایی و آشنایی با شیوه های پس انداز از طریق این بیمه ها و آگاهی دادن به مردم در 
مراکز علمی و دانشگاهی و برگزاری همایش های علمی به منظور آشنایی هرچه بیشتر مردم، به ویژه در 

کشورهای درحال توسعه امری ضروری به نظر می رسد. 

در تفسیر اثر مثبت و مهم نرخ بیکاری به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی روی بیمه های خویش فرمایی 
آیندۀ شغلی  به  را نسبت  اطمینان خود  افراد  بیکاری در یک جامعه  نرخ  افزایش  با  می توان گفت 
خویش به تدریج از دست می دهند و بنابراین، برای کاهش ریسک ناشی از عدم وجود پوشش بیمه ای و 
همچنین، تضمین تداوم دسترسی به منبع درآمدی برای آیندۀ خود و خانوادۀ خویش )تضمین معیشت 

و سالمت( به بیمه های خویش فرمایی روی می آورند. 

تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان معیاری برای درآمد سرانه در نظر گرفته شده است و اثر مثبت 
و معناداری بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی دارد و ضریب این تأثیر 0,16درصد است. باید در نظر 
داشت که با بایتررفتن درآمد افراد، شیوۀ مصرف آنها نیز تغییر می کند و تمایل شان برای داشتن 
اثر  بیمه  تقاضای  بر  به طور جدی  سرانه  درآمد  که سطح  آنجایی  از  می شود.  بیشتر  بیمه  پوشش 
می گذارد، بنابراین، تغییر فرهنگ به نفع اختصاص بخشی از درآمد خانوارها به مشارکت در طرح های 
بیمه های خویش فرمایی امری یزم است. با توجه به این موضوع و پایین بودن درآمد سرانه کشور به 
نظر می رسد می توان با تقبل بخشی از حق بیمه و یا اعطای یارانۀ بیمه ای از سوی دولت به عنوان مشوق 
و محرک که منجر به کاهش نرخ حق بیمۀ افراد کم درآمد می شود، آنها را به سمت تقاضای بیمه های 

خویش هدایت کرد. 
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