ثشآٍسد تبثغ تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت دس ايشاى
هحوذسضب هيشصايي ًظاد
2
هحؼي فتحي

1

چىيذُ
دس ايي تحميك ،تبثغ تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت دس ا يشاى ثرشآٍسد ؿرذُ اػرت ٍ هيرضاى اّويرت ٍ ترذايش رزاسي
هتغيشّبيي ّوچَى دسآهذ هلي ػشاًًِ ،شخ تَسم ٍ خؼبست پشداختي ػشاًِ ثيوِ ّبي هؼئَليت ثرش تمبضربي ثيورِ
ّبي هؼئَليت دس وـَس اًذاصُ يشي ؿذُ اػت .للوشٍ تحميك اص لحبػ هىبًي ؿبهل ول وـرَس ٍ للورشٍ صهربًي
تحميك دٍسُ  1357-1386هي ثبؿذ.
ًتبيج تحميك هـخق هي وٌذ وِ ثيي دسآهذ هلي ػشاًِ ٍ تمبضبي ثيوِ ّربي هؼرئَليت ساثغرِ ه جرت ٍ هؼٌري
داسي ٍجَد داسد ٍ ثب افضايؾ يه دسكذ دسآهذ هلي ػشاًِ ،تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت  1/60دسكذ افرضايؾ هري
يبثذ ثِ ػجبستي ثيوِ ي هؼئَليت يه وبالي (خذهت) لَوغ هي ثبؿذ .ثيي خؼبست پشداختري ػرشاًِ ثيورِ ّربي
هؼئَليت ٍ تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت ساثغِ ه جت ٍ هؼٌي داسي ٍجَد داسد ٍ ا ش هيضاى خؼبست پشداختي ػشاًِ
ثيوِ ّبي هؼئَليت يه دسكذ افضايؾ يبثذ ،تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت  0/24دسكذ افضايؾ هي يبثذ .ثيي ًرشخ
تَسم ٍ تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت ساثغِ هٌفي ٍجَد داسد وِ ثِ لحبػ آهبسي هؼٌبداس ًيؼت.

ٍاط بى وليذي :ثيوِ هؼئَليت هذًي ،تمبضبي ثيوِ ،سٍؽ ARDL
عجمِ ثٌذي C23,D00,G22:Jel

.1اػتبديبس داًـىذُ التلبد ٍ حؼبثذاسي داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ تْشاى هشوضي
.2وبسؿٌبع اسؿذ التلبد اص داًـىذُ التلبد ٍ حؼبثذاسي داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ تْشاى هشوض ي
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همذهِ
صًذ ي ٍ فؼبليت اًؼبى دس جبهؼِ هي تَاًذ ثبػث ثشٍص خغش ٍ خؼبست ثشاي افشاد ديگش ؿَد .ثب كٌؼتي ؿذى جَاهغ
ايي خغشات ٍ خؼبسات سٍ ثِ تضايذ زاؿت ٍ خيلي صٍد هـخق شديذ وِ ثشاي احمبق حمَق صيبى ديذ بى ًيبص ثِ
سٍؽ جذيذي هي ثبؿذ ٍ ثيوِ اثذاع ؿذ .دسًتيجِ ثيوِ تَاًؼت اؿخبكي سا وِ هتحورل لغورِ ،صيربى يرب حبدارِ
ًبخَاػتِ اي ؿذًذ لبدس ػبصد وِ پيبهذ ّبي ايي ٍلبيغ ًب َاس سا ججشاى وٌٌذ ،خؼبست ّبيي وِ ثِ ايي لجيل اص افشاد
پشداخت هي شدد اص پَل ّبيي تذهيي هي ؿَد وِ ثشاي خشيذ ثيوِ ًبهِ هي پشداصًرذ ٍ ثرب پشداخرت آى دس ججرشاى
خؼبست ّوذيگش هـبسوت هي وٌٌذ.
ّوچٌيي ثيوِ ثِ ػٌَاى ػبهل وبّؾ سيؼه ًمؾ هَاشي دس افضايؾ فؼبليت ّبي التلربدي وربس ضاساى (هرشدم)
ايفب هي ًوبيذ .يىي اص داليل ػذم سؿذ ٍ سًٍك كٌبيغ وـَس ًجَد ػشهبيِ رزاسي دس كرٌبيغ ،ثربال ثرَدى سيؼره
ػشهبيِ زاسي دس فؼبليت كٌؼتي هي ثبؿذ .ثٌبثشايي ،افضايؾ حغ اػتوبد ٍ اعويٌبى ،ثرِ اجربت التلربدي ووره
ؿبيبًي خَاّذ ًوَد .صهبًي وِ وبس ضاساى التلبدي ثب اعويٌبى خبعش اص حوبيت ثيوِ اي دس كَست ثرشٍص حرَادو ٍ
ػَاهل غيش لبثل پيؾ ثيٌي فؼبليت ًوبيٌذ ،جؼبست ٍ اثتىبس آًْب افضايؾ يبفتِ ٍ تجشثيبت ثرشٍص اػرتؼذادّبي ًرَ سا
فشاّن هي آٍسد.
ثِ عَس ولي ،ثيوِ ثِ دٍ دػتِ ثيوِ ّبي صًرذ ي ٍ ثيورِ ّربي غيرش صًرذ ي تمؼرين هري ؿرَد .دس ثيورِ ّربي
صًذ ي(ا ؿخبف) هَضَع تؼْذ ثيوِ ش ؿخق ثيوِ ؿذُ اػت .هيضاى تؼْرذ ثيورِ رش ،يؼٌري هجلره ثيورِ ؿرذُ،
استجبعي ثب غشاهت ًبؿي اص ثشٍص ٍالؼِ ثيوِ ؿذُ ًذاسد ٍ ثِ پيـٌْبد ثيوِ زاس تؼيريي هري ؿرَد .ثيورِ ّربي غيرش
صًذ ي ،پيـيٌِ ثلٌذ هذتي داسًذ .اص اًَاع ثيوِ ّبي غيش صًذ ي هي تَاى ثِ ثيوِ ّبي اهَال ٍ هؼئَليت اؿبسُ وشد.
هوىي اػت ثش ااش غفلت يب للَس فشدي ،خؼبسات هبلي ٍ جبًي ثِ اؿخبف ابلث ٍاسد ؿَد ،وِ دس ًتيجرِ آى فرشد
هحىَم ثِ پشداخت غشاهت ثِ اؿخبف ابلث ؿَد ،دس هَاسدي ًيض هؼئَليت ٍ يب خؼبساتي ًبؿي اص تَليرذ ،ػربخت،
اداسُ ،هذيشيت يب اسائِ خذهبت ػشٍيغ ٍ ًگْذاسي دس هَسد اؿخبف ابلث ٍجَد داسد وِ هؼئَليت ايي هَسد هتَجِ
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وبسفشهبػت .ثِ ّويي هٌظَس ٍجَد ثيوِ اي ّوچَى ثيوِ هؼئَليت هي تَاًذ حبئض اّويت ثبؿذ چشاوِ هَضَع ايي
ًَع ثيوِ ججشاى خؼبسات جبًي ٍ هبلي ٍاسد ثِ اؿخبف ابلث اػت.
لزا دس ايي همبلِ تالؽ ؿذُ اػت ًمؾ كٌؼت ثيوِ ٍ ثِ ٍيظُ ثيوِ ّبي هؼئَليت دس وـَس هَسد ثشسػي لشاس يشد
ٍ ثؼضي اص هْوتشيي ػَاهل ٍ هتغيشّبيي وِ دس تمبضبي ايي ًَع ثيوِ هؤاشًذ ؿٌبػبيي ٍ ااشات اًْرب ثرش تمبضربي
ثيوِ اسصيبثي ؿَد.
 .1ػَاالت ٍ فشضيِ ّبي تحميك:
ػَاالت تحميك:
ااش دسآهذ هلي ػشاًِ ثش هيضاى تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت چگًَِ اػت؟
ااش ًشخ تَسم ثش هيضاى تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت چگًَِ اػت؟
ااش خؼبست پشداختي ػشاًِ ثيوِ ّبي هؼئَليت 1ثش هيضاى تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت چگًَِ اػت؟
فشضيِ ّبي تحميك:
دس آهذ هلي ػشاًِ ااش ه جت ثش تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت داسد.
ًشخ تَسم ااش هٌفي ثش تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت داسد.
خؼبست پشداختي ػشاًِ ثيوِ ّبي هؼئَليت ااش ه جت ثش تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت داسد.
 .2پيـيٌِ تحميك:
دس صهيٌِ ي ثيوِ ،تحميمبت صيبدي دس داخل ٍ خبسج اص وـَس اًجبم ؿذُ اػت .لىي دس هَسد ثيوِ ّربي هؼرئَليت
هغبلؼبت ووي ٍجَد داسد.دس اداهِ ثِ ثشخي اص آًْب اؿبسُ هي ؿَد.
٭ ًَؿيي خبًي لشيِ پي( :)1388تبثغ تمبضبي ثيوِ هؼئَليت حشفِ اي پضؿىبى سا ثشاػبع هتغيشّبيي چَى ًشخ
حك ثيوِ ،تؼذاد ؿؼت ٍ ًوبيٌذ ي ّب ،دسآهذ هلي ٍ دس ًْبيت خؼبست پشداختي تخويي صدُ اػت وِ جْت تخويي
ثْتشيي هذل ٍ ثِ دليل ػذم ٍجَد دادُ ثِ اًذاصُ وبفي ٍ وَچه ثَدى حجن ًوًَِ  ،اص سٍؽ ECM ٍ ARDL
دس ًشم افضاس  MICROFITعي دٍسُ

 ،1369 -1385ثْشُ جؼتِ ؿذُ ٍ سٍاثظ ثلٌذ هذت ٍ وَتربُ هرذت

ثيي هتغيش ّب ثشسػي ؿذُ اػت.
.1از حبصل تقسيم خسبرت پرداختي بيمه هبي مسئوليت بر جمعيت کشور بدست مي آيد.
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ثب تَجِ ثِ هتغيشّبي فَق هذل تمبضبي ثيوِ هؼئَليت حشفِ اي پضؿىبى ثِ ؿىل صيش اسائِ هي شدد:
)Perim = F (price , income , loss ,Quantity
هتغيش : Perimحك ثيوِ ّبي دسيبفتي تَػظ ؿشوت ّبي ثيوِ دس ثخؾ ثيوِ هؼئَليت حشفِ اي پضؿرىبى ثرِ
ليوت ابثت ػبل .1376
هتغيش ً : priceشخ حك ثيوِ هؼئَليت هذًي حشفِ اي پضؿىبى.
هتغيش : incomeدسآهذ هلي ثِ ليوت ابثت ػبل .1376
هتغيش : lossخؼبست ّبي پشداختي تَػظ ؿشوت ّبي ثيوِ دس ثخؾ ثيوِ هؼئَليت حشفِ اي پضؿىبى ثِ ليوت
ابثت ػبل .1376
هتغيش :Quantityتؼذاد ؿؼت ٍ ًوبيٌذ ي ّبي خلَكي ٍ دٍلتي دس ول وـرَس ورِ هجرَص كرذٍس ثيورِ ًبهرِ
هؼئَليت حشفِ اي پضؿىبى سا داسا هي ثبؿٌذ.
ًتبيج حبكل اص تحميك ًـبى داد وِ دس هيبى هتغيش ّبً ،شخ حك ثيوِ ثبالتشيي ااش سا ثرش تمبضربي ثيورِ هؼرئَليت
حشفِ اي پضؿىبى داؿتِ ٍ ثؼذ اص آى ثِ تشتيت هتغيشّبي تؼرذاد ؿرؼت ٍ ًوبيٌرذ ي ّرب ،دسآهرذ هلري ٍ دسًْبيرت
خؼبست پشداختي ،ثش تمبضبي ثيوِ ااش هي زاسًذ .ثب تَجِ ثِ ًتبيج حبكل اص تخويي هذل ،فشٍم هشثَط ثِ ه جت
ثَدى ساثغِ تمبضبي ثيوِ هؼئَليت حشفِ اي پضؿىبى ثب هتغيش ّبي خؼبست پشداختي ،دسآهذ هلي ٍ تؼذاد ؿرؼت ٍ
ًوبيٌذ ي ّب تبييذ ؿذُ ٍ ساثغِ هؼىَع ًشخ حك ثيوِ ثب تمبضبي ثيوِ ثِ ااجربت سػريذُ اػرت .وـرؾ دسآهرذي
تمبضبي ثيوِ(ً ، )0>0.44321>1وبيبًگش ايي اػت وِ ثيوِ هؼئَليت پضؿىبى ثشاي پضؿرىبى ،ورباليي ضرشٍسي
هي ثبؿذ ٍ اص آًجبيي وِ خؼبست پشداختي داساي ووتشيي ااش ثش تمبضبي ثيوِ هي ثبؿذ ،دس ًتيجِ آصاد ػربصي ًرشخ
ّبي ثيوِ ٍ ايجبد فضبي سلبثتي هيبى ؿشوت ّبي ثيوِ ٍ اػتفبدُ اص ايٌتشًت دس كٌؼت ثيوِ ،ثْتشيي ساّىبس جْت
افضايؾ تمبضبي ثيوِ هؼئَليت حشفِ اي پضؿىبى هي ثبؿذ.

٭ثيٌؼتَن ،1ديىٌؼَى ٍ2خبجَسيب :)1988( 3دس همبلِ اي ساثغِ حك ثيورِ ي ثيورِ هؼرئَليت ٍ دسآهرذ سا ثرشاي
50وـَس دس حبل تَػؼِ ٍ تَػؼِ يبفتِ هَسد هغبلؼِ لشاس دادًذ ٍ ثِ الگَي صيشسػيذًذ:

1.Beenstock
2.Dickinson
3.Khajuria
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Lq= -7/31+ 1/341L G.D.P
(-14/3) (22/21) R2= 0/918
 ;qحك ثيوِ ي ثيوِ هؼئَليت
 ;G.D.Pتَليذ ًبخبلق داخلي
 ;Lلگبسيتن دس پبيِ ًپشيي
ٍ ثِ ايي ًتيجِ سػيذًذ وِ ساثغِ ثيي حك ثيوِ ي ثيوِ هؼئَليت ٍ تَليذ ًبخبلق داخلري ه جرت ٍ داساي وـرؾ
دسآهذي ثضسوتش اص ٍاحذ اػت.
 .3هجبًي ًظشي تمبضبي ثيوِ :
تمبضبي يه وبال ،همبديشي اص آى وبالػت وِ هلشف وٌٌذ بى ثِ اصاي ليوت هؼريي هبيرل ٍ لربدس ثرِ خشيرذ آى
ّؼتٌذ .ا ش ايي هفَْم سا (تمبضب) دس لبلت يه هذل يب الگَي سيبضي ثيبى ؿَدّ ،وبى تربثغ تمبضرب هري ثبؿرذ .دس
تحليل ّب ي التلبدي ،ثيوِ ثِ ػٌَاى اًتخبة پَستفَي هغشح اػت وِ هخبعشُ خشيذ داسايي يب اًجربم فؼبليرت سا
پَؿؾ هي دّذ.
ثِ عَس ولي ػَاهل التلبدي ٍ غيش التلبدي ثؼيبسي ثش تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت هؤاشًذ ،اهب دس ايي تحميك ثِ
ضيذُاي اص آًْب پشداختِ هي ؿَد.
 )1دسآهذ
يىي اص هتغيشّبيي وِ ثش همذاس تمبضبي ّش وبال يب خذهت ،هي تَاًذ هؤاش ثبؿذ ،دسآهذ اػت وِ دس ػرغ ورالى
دسآهذ هلي ًبم داسد ٍ ًمؾ خَد سا دس ؿىل يشي ٍ ثب تغييشات خَد دس جبثِجبيي هٌحٌي تمبضب ايفب هيوٌذ .دس ايي
تحميك اص دسآهذهلي ػشاًِ ثِ ػٌَاى جبًـيٌي ثشاي هتغيش دسآهذ اػتفبدُ ؿذُ اػت .تغييش دس دسآهذ ثِ ٍاػغِ تغييش
ثش اػبع ًَع وبال هي تَاًذ ّن جْت ٍ يب خالف جْت تغييشات دسآهذ ثبؿذ .وـؾ دسآهرذي ،هريتَاًرذ جْرت ٍ
ؿذت ساثغِ هيبى همذاس تمبضب ٍ دسآهذ سا ًـبى دّذ.
وـؾ دسآهذي ،دسكذ تغييشات همذاس تمبضب ًؼجت ثِ دسكذ تغييشات دسآهذ سا ًـبى هي دّذ .ا رش همرذاس وــري
دسآهذي ثضس تش اص كفش ثبؿذ ،وبال ػبدي ٍ ا ش وَچىتش اص كفش ثبؿذ ،وبال پؼت ٍ دس كَست كفش ثَدى آى ،وربال
هؼتمل اص دسآهذ اػت ،يؼٌي دس ّش ػغ اص دسآهذ تمبضب ثشاي آى ضشٍسي اػت .وبالي ػبدي خرَد ثرِ دٍ دػرتِ
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لَوغ ٍ ضشٍسي تمؼين هيؿَد وِ چٌبًچِ وـؾ دسآهذي ثضس تش اص يه ثبؿذ ،لَوغ ٍ دس كَستي وِ ثيي كفش
ٍ يه ثبؿذ ،وبال ضشٍسي خَاّذ ثَد( .سضبيي)130، 84،

 )2تجليغبت
دس هَسد ثيوِ ،تجليغبت هي تَاًذ هؤاش ثبؿذ ،ه الً دس ثيوِ ّبي هؼئَليت هذًي ثِ ػجت هبّيت آى ،ثيوِ شاى اثترذا
حك ثيوِ هي يشًذ تب خؼبست حبداِ احتوبلي آيٌذُ سا ججشاى وٌٌذ ،يؼٌي اٍالً ٍجِ ًمذ ثرشاي خرذهت آتري دسيبفرت
وشدُ اًذ ٍ ابًيبً خذهت آتي آًبى ،خَد ًيض احتوبلي ٍ هٌَط ثِ سخذاد حبداِ دلخشاؽ ٍ ًبخَؿربيٌذ ثرشاي ثيورِ رزاس
اػت .هؼوَالً افشاد دس ايشاى اص چٌيي وباليي ثب ايي ٍيظ يّب ،حتي ا ش ضرشٍسي ّرن ثبؿرذ ،ثرِ ساحتري اػرتمجبل
ًوي وٌٌذ ٍ ػلت آى سيـِ دس فشٌّگ داسد .ه ال اػتمبد ثِ لضب ٍ لذس ٍ لؼوت ثِ ػٌَاى يه ػبهل فشٌّگي ثيبًگش
ايي هغلت اػت ٍ يب ايي وِ ػبهِ هشدم ايشاى ٍلَع حبداِّبي دلخشاؽ ٍ ًبخَؿبيٌذ سا ثيـتش ثشاي ديگشاى تلرَس
هيوٌٌذ ٍ اص تلَس چٌيي حَاداي ثشاي خَد دٍسي هيوٌٌذ .ثب تَجِ ثِ چٌيي ٍضؼيتي تجليغربت (غبلجربً آى ّرن ثرِ
سٍؽ اعالػبتي) اّويت ٍيظُاي داسد ٍ هي تَاًذ ثِ ساحتي ثِ افضايؾ تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت هٌجش ؿرَد .ثرب
ايي حبل ّيچ بُ دس ايشاى تجليغبت ثِ كَست ؼتشدُ ٍ پيَػتِ ،ثِ عَسي وِ آهبس هذًٍي ثرشاي آى ٍجرَد داؿرتِ
ثبؿ ذ ،كَست ًگشفتِ اػت ٍلي يه ػبهل خَدجَؽ ٍ يه ًَع تجليه ٍػيغ ٍ پيَػتِ دس هبّيت خَد وربال هؼرتتش
اػت وِ اص اّويت صيبدي ثشخَسداس اػت .ثيوِ ّربي هؼرئَليت هرذًي اص لحربػ هبّيرت ثرِ ًَرِاي اػرت ورِ
هلشفوٌٌذُ ايشاًي دس اثتذا اص خشيذ آى دٍسي هيوٌذ .اهب ثؼذ اص خشيذ آى ٍ دسيبفت خؼبست ،داهٌِ تجليغبت ٍػريغ
آى ظبّش هيؿَد .ثٌبثشايي خؼبستّبي پشداختي تَػظ ؿشوتّبي ثيوِ هي تَاًذ ثِ ػٌَاى ًَػي تجليغبت آى ّرن
اص ًَع اعالػبتي ،ثش تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت ااش ثگزاسد.
 )3تذايش تَسم
ًشخ تَسم ا صهتغيشّبي والى التلبدي هْن دس تلوين يشي ّب ٍ ػيبػتگزاسي ّبػت ٍ هي تَاًذ ّوِ ي ػَاهل
التلبدي سا هتذاش ػبصد ٍ ّش ًَِ ثشسػي دس هؼبئل التلبدي ثذٍى دس ًظش شفتي آابس تَسم ًبلق اػت .ترَسم اارش
ػوذُ اي دس هؼبهالت ثيوِ اي ثش جبي هي زاسد ٍ ؿشوت ّبي ثيوِ دس ثشًبهِ سيرضي ّربي دساص هرذت ػرشهبيِ
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زاسي ثبيذ ثِ افضايؾ ًب ْبًي تَسم تَجِ داؿتِ ثبؿٌذ صيشا ػيبػتْبي دٍلتْب دس همبثلِ ثب ثيىبسي ورِ ػبهرل پرش
خغشتش اص تَسم هبلي اػت هوىي اػت ثِ سؿذ ًب ْبًي تَسم هٌتْي ؿَد(.وشيوي)149ٍ129 ،83،

.4هؼشفي هذل ثشاصؽ ؿذُ:
فشم تجؼي هذل هَسد اػتفبدُ دس ايي تحميك ثِ هٌظَس ثشسػي ػَاهل هَاش ثش تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت ثِ
كَست صيش اػت:
)PREM = f (INCOME, INF, LOSS
وِ ثيبى هيوٌذ وِ هتغيش ٍاثؼتِ حك ثيوِّبي دسيبفتي ػشاًِ ثيوِ ّبي هؼئَليت ) (PREMثِ ػٌَاى جبًـيي
همذاس تمبضبي ثيوِ هؼئَليت ،1تبثؼي اػت اص:
 :INCOMEدسآهذ هلي ػشاًِ (سيبل)
 :INFتَسم (ًشخ سؿذ ؿبخق ليوت هلشف وٌٌذُ)
 :LOSSخؼبست پشداختي ػشاًِ ثيوِ ّبي هؼئَليت (سيبل)
دادُّبي هَسد اػتفبدُ ثِ كَست ػشي صهبًي ػبالًِ ثشاي دٍسُ  1357تب  1386هيثبؿذ .آهبس
هتغيشّبي  INFٍ INCOMEثش اػبع دادُّبي ثبًه هشوضي ايشاى ٍ دادُّبي هتغيشّبي PREM
ٍ  LOSSاص عشيك ثيوِ هشوضي ايشاى تْيِ ؿذُ اػت.
اص آًجب وِ فشم لگبسيتوي دادُّب ثِ هٌظَس تخويي هٌبػت تش ّؼتٌذ ٍ ضشايت ثذػت آهذُ اص فشم لگبسيتوي ثِ
كَست وـؾ تفؼيش هي شدد دس ايي تحميك اص توبهي هتغيشّبي هذل ثِ جض تَسم( چَى وِ ثِ كَست ًشخ سؿذ
هيثبؿذ ٍ لگبسيتن يشي اص ايي هتغيش هٌغمي ًويثبؿذ) لگبسيتن شفتِ ؿذُ اػت وِ حشف  Lلجل اص هتغيشّب
ًـبى دٌّذُ شفتي لگبسيتن اص آى هتغيش اػت.
 .5تخويي الگَي پَيب ٍ ثشسػي ٍجَد ّوجوؼي

.1ثب تَجِ ثِ تٌَع ثيوِ ّب ًوي تَاى اص تؼذاد لشاسدادّبي ثيوِ اػتفبدُ وشد لزا اص ايي هتغيش ثِ ػٌَاى جبًـيي اػتفبدُ ؿذُ اػت.
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ثشآٍسد ضشائت ثِ سٍؽ اًگل -شًجش دس هغبلؼبتي وِ ثب ًوًَِّبي وَچه ػرش ٍ وربس داسًرذ ،ثرِ دليرل دس ًظرش
ًگشفتي ٍاوٌؾ پَيبيي وَتبُ هذت هَجَد ثيي هتغيشّب ،اػتجبس الصم سا ًذاسًذ .صيشا ثشآٍسدّبي حبكرل اص آى ثرذٍى
تَسؽ ًجَدُ ٍ دس ًتيجِ اًجبم آصهَى فشضيِ ثب اػتفبدُ اص آهبسّبي آصهَى هؼوَل ثي اػتجبس خَاّذ ثَد 1.ثرِّوريي
دليل اػتفبدُ اص الگَّبئي وِ پَيبئيّبي وَتبُ هذت سا دس ًظش شفتِ ٍ ثشآٍسد دليكتشي اص ضشائت هذل اسائِ هي-
دٌّذ ،هٌبػتتش هي ثبؿذ .ثٌبثشايي دس ايٌجب ثِ هٌظَس ثشآٍسد هرذل اص الگرَي خرَد تَضري ثرب ٍلفرِ ؼرتشدُ 2يرب
 ARDLاػتفبدُ ؿذُ اػت ،وِ داساي ٍيظ يّبي صيش هيثبؿذ:
ا -اػتفبدُ اص سٍؿْبيي هبًٌذ سٍؽ يَّبًؼي -جَػيليَع ٍ سٍؽ اًگل هؼتلضم آى اػت وِ توبهي هتغيشّب
اًجبؿتِ اص هشتجِ يه يب ) I(1ثبؿٌذ .اهب دس ايي سٍؽ هتغيشّب هيتَاًٌذ اص ّش دسجِاي اًجبؿتِ ثبؿٌذ( .ثِ ػجبست
ديگشً ،يبصي دس ايي سٍؽ ًيبصي ثِ آصهَى سيـِ ٍاحذ ثش سٍي هتغيشّب ًيؼت).
 -2ثب اػتفبدُ اص ايي سٍؽ هيتَاى تحليلّبي التلبدي سا دس دٍ دٍسُ وَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت هَسد ثشسػري لرشاس
داد.
الگَي تمبضبي ثيوِ هؼئَليت دس فشم پَيبي آى ثِ كَست صيش تلشي هي شدد:
2
2

∑
0

1
1

∑

1

0

∑

0

1
3
3

∑
0

تؼذاد ٍلفِّبي ثْيٌِ ثشاي ّش يه اص هتغيشّبي تَضيحي سا هيتَاى ثِ ووه يىي اص ضَاثظ آوبئيره )،(AIC
ؿَاسص -ثيضيي) ،(SBCحٌبى -وَئيي) ٍ (HQCيب  ̅ 2هـخق وشدً .شم افضاس هيىشٍفيت ) (Microfitايري
اهىبى سا فشاّن آٍسدُ اػت تب ثتَاى يه الگَي خَد تَضي ثب ٍلفِّبي ؼتشدُ سا ثشآٍسد وشدً .شم افضاس هزوَس دس
هشحلِ اٍل ساثغِ ثبال سا ثِ سٍؽ حذالل هشثؼبت هؼوَلي ) (OLSثشاي وليِ تشويجبت هوىي همبديشp= 0, 1, 2,
 i=1, 2, …,k ٍ g= 0, 1, 2, …, m ، …, mيؼٌي ثِ تؼذاد  (m+1)k+1ثبس ثشآٍسد هيوٌرذ .حرذاو ش

ًَ.2فشػتي،هحوذ“.سيـِ ٍاحذ ٍ ّوجوؼي دس التلبد ػٌجي” .1378

1.Auto Regressive Distributed Lag.
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تؼذاد ٍلفِّب ) (mسا پظٍّـگش تؼييي هيوٌذ ٍ ثشآٍسد دس هحذٍدُ صهبًي  t=m+1ترب  t=nكرَست هري يرشد.
ػپغ ،دس هشحلِ دٍم ثِ پظٍّـگش ايي اهىبى دادُ هيؿَد تب اص ثيي  (m+1)k+1س شػيَى ثشآٍسد ؿذُ ،يىي سا
ثب تَجِ ثِ چْبس ضبثغِ  ٍ HQC ،SBC ،AICيب  ̅ 2اًتخبة وٌذ .دس هشحلِ ػَم ،ضشايت هشثَط ثرِ الگرَي
ثلٌذهذت ٍ اًحشاف هؼيبس هجبًجي هشثَط ثِ ضشايت ثلٌذهذت سا ثش اػبع الگَي  ARDLاًتخبة ؿذُ ،هحبػرجِ
هيوٌذ .ايي ثشًبهِ ّوچٌيي ثشآٍسد الگَي تلحي خغبي هشثَط ثِ الگَي  ARDLاًتخبثي سا ًيرض اسائرِ هري-
ًوبيذ.
ضشايت ثلٌذهذت هتغيشّبي تَضيحي ثش اػبع ساثغِ صيش هحبػجِ هيؿًَذ:
̂
̂

̂0 ̂1
1 ̂ 1 ̂1

̂

ثب تَجِ ثِ حجن ًؼجتبً ون ًوًَِ ،ضبثغِ ؿَاسص-ثيضيي) (SBCسا هالن ػول لشاس هيدّين .صيرشا ايري هؼيربس دس
تؼذاد ٍلفِّب كشفِ جَيي هيوٌذ ٍ عَل دٍسُ هَسد ثشسػي سا حذاو ش هيًوبيذ .هرذل ثْيٌرِ ثرب اػرتفبدُ اص ًرشم-
افضاس ٍ Microfit4ثشاػبع ايي هؼيبس ثِ كَست ) ARDL(2,3,0,0ثذػت آهذ ٍ ًتبيج هشثَط ثِ الگرَي پَيرب
دس جذٍل  1-5اسائِ ؿذُ اػتّ .وبًغَس هـبّذُ هيؿَد ،همذاس ضشيت تؼييي تؼرذيل ؿرذُ ً ، %99ـربى دٌّرذُ
لذست ثبالي تَضي دٌّذ ي هذل اػت .ثِ هٌظرَس ثشسػري كرحت هرذل اص لحربػ هـرىالت التلبدػرٌجي اص
آصهًَْبي آػيت ؿٌبػي اػتفبدُ ؿذُ اػت .ثش اػبع آصهَى ضشيت ال شاًظ ٍ آصهَى  Fفشضيِ كرفش يؼٌري ػرذم
ٍجَد خَدّوجؼتگي دس تخويي كَست شفتِ ،تذييذ هيؿَدّ .وچٌيي ًتبيج آصهَى ٍاسيبًغ ًبّوؼربًي حربوي اص
آى اػت وِ فشضيِ كفش هجٌي ثش ٍاسيبًغ ّوؼبًي تذييذ هيؿَدً .تبيج آصهَى هشثَط ثرِ اػرتفبدُ اص فرشم تجؼري
كحي دس تلشي هذل ًيض دس ػغ  ، %5دسػت ثَدى فشم تجؼي هذل سا تذييذ هيوٌذ.
جذٍل ً : 1-5تبيج هشثَط ثِ الگَي پَيب
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هٌجغ :يبفتِ ّبي تحميك
دس اداهِ ثشاي ثشسػي خَثي ثشاصؽ الگَي پَيب ،اص آصهَى تـخيق 1اػتفبدُ ؿذُ اػت وِ ًتربيج آى ثيربًگش ػرذم
ٍجَد خَد ّوجؼتگي ،ؿىل تجؼي هٌبػت ،ػذم ٍجَد ًب ّوؼبًي ٍاسيبًغ ٍ ًشهبل ثَدى جوالت اخالل هي ثبؿذ.
ًتبيج ايي آصهَى دس جذٍل  2-5اسائِ ؿذُ اػت:
جذٍل ً :2-5تبيج آصهَى ّبي تـخيق

هٌجغ :يبفتِ ّبي تحميك
ثِ هٌظَس ثشسػي ٍجَد ساثغِ تؼبدلي ثلٌذهذت دس ثيي هتغيشّب ،اص آصهَى ّوجوؼي اػتفبدُ هيوٌين .ؿشط ايي ورِ
هتغيشّب ّوجوغ ثبؿٌذ ايي اػت وِ هجوَع ضشايت همبديش ثب ٍلفِ هتغيش ٍاثؼتِ وِ ثِ ػٌَاى هتغيش تَضريحي دس
ػوت ساػت هذل ظبّش هي ؿًَذ ثبيذ وَچىتش اص يه ثبؿذ .ثشاي ثشسػي ايي ؿشط ،آصهَى صيش سا اًجبم هيدّين:

1.Diagnotic tests
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ثب تَجِ ثِ ايي وِ دس تخويي هب ،هتغيش ٍاثؼتِ داساي دٍ ٍلفِ هيثبؿذ) .(p=2ثٌبثشايي ،فشضيِ فَق ثشاي هذل هرب
ثِ كَست صيش ثيبى هيؿَد:

ثشاي آصهَى ايي فشضيِ وبفي اػت ،تفبضل ػذد يه سا اص هجوَع ضشائت ثب ٍلفِ هتغيش ٍاثؼتِ هحبػجِ وشدُ ٍ ثش
هجوَع اًحشاف هؼيبس ضشائت هزوَس تمؼين ؿَد .ا ش لذس هغلك  tثذػت آهذُ اص لذس هغلك همبديش ثحشاًري اسائرِ
ؿذُ تَػظ ثٌشجي ،دٍالدٍ ٍ هؼتش( )1992ثضس تش ثبؿذ ،فشضيِ كرفش سا سد ؿرذُ ٍ ٍجرَد يره ساثغرِ ثلٌذهرذت
طريشفتِ هي ؿَد..

2 77

(0 59 0 44) 1
0 18 0 13

)̂ ( ̂1
2 1
̂2

̂1

آهبسُ هحبػجبتي ثِ كَست صيش ثذػت هيآيذ:

اص آًجبيي وِ لذس هغلك آهبسُ هحبػجبتي ( ،)2.77اص لذس هغلك همبديش ثحشاًي جذٍل ثٌشجري ،دٍالدٍ ٍ هؼرتش دس
ػغ اعويٌبى  %95وِ ثشاثش ( ) 3.82اػت ،وَچىتش اػت فشضيِ كفش سد ًوي ؿَد ٍ لزا ٍجرَد ساثغرِ ثلٌذهرذت
ثيي هتغيشّب تذييذ ًويؿَد.
دس سٍؽ دٍم وِ تَػظ ّبؿن پؼشاى()1996اسائِ ؿذُ اػت ٍجَد ساثغِ ثلٌذهذت ثريي هتغيشّربي تحرت ثشسػري
ثَػيلِ هحبػجِ آهبسُ  Fثشاي آصهَى هؼٌبداسي ػغَح ثب ٍلفِ هتغيشّب دس فشم تلحي خغب هَسد ثشسػي لشاس هري-
يشدً .ىتِ هْن آًؼت وِ تَصيغ  Fهزوَس غيش اػتبًذاسد هي ثبؿذ .پؼشاى همبديش ثحشاًي هٌبػت سا هتٌبظش ثب تؼذاد
س شػَسّب ٍ ايٌىِ هذل ؿبهل ػشم هجذأ ٍ سًٍذ اػت يب خيش هحبػجِ وشد .آًْب دٍ شٍُ اص همبديش ثحشاًي سا اسائرِ
وشدًذ :يىي ثش ايي اػبع وِ توبهي هتغيشّب هبًب ) I(0هيثبؿٌذ ٍ ،ديگشي ثش ايي اػبع وِ ّوگي ًبهبًرب )I(1
(ثب يىجبس تفبضل يشي هبًب ؿذُ)ّؼتٌذ.ا ش Fهحبػجبتي فشاتش اص اص هحذٍدُ ثبالئي لشاس يشد ،فشضيِ كفش هجٌي ثش
ػذم ٍجَد ساثغِ ثلٌذهذت سد ٍ ا ش پبئيي تش اص هحذٍدُ پبئيٌي لشاس يشد ،فشضيِ هزوَس پزيشفتِ هي ؿَد .ا ش ّرن
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 Fهحبػجبتي دس ثيي دٍ هحذٍدُ لشاس يشدً ،وي تَاى ثذٍى دسجِ جوغ ؿذ ي 1هتغيشّب حىن لغؼري داد ٍ اًجربم
آصهًَْبي پبيبئي ثشاي هتغيشّب ثبيذ اًجبم ؿَد.
ثِ هٌظَس اًجبم ايي آصهَى اص الگَي تلحي خغب ثِ كَست صيش اػتفبدُ هي شدد
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جذٍلً : 3-5تبيج هشثَط ثِ آصهَى ٍجَد ساثغِ ثلٌذهذت ثيي هتغيشّبي هذل

1.Integratedness Degree
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هٌجغ :يبفتِ ّبي تحميك

ثب تَجِ ثِ ًتبيج جذٍل  ،3-5اص آًجب وِ آهبسُ  Fآصهَى وِ ثشاثش ثب  9.73اػت اص حذ ثبالي آهبسُ جرذٍل دس ػرغ
 ( %5وِ ثشاثشاػت ثب  ) 4.37ثيـتش هي ثبؿذ ،فشضيِ كفش هجٌي ثش ػذم ٍجَد ّوجوؼي ٍ ساثغِ ثلٌرذ هرذت ثريي
هتغيشّب سد هيؿَد ٍ اص آًجب وِ ايي آصهَى ًؼجت ثِ آصهَى اٍل اص دسجِ اػتجبس ثيـرتشي ثشخرَسداس اػرت دس ورل
هيتَاى ًتيجِ شفت وِ ثيي هتغيشّبي هذل ّوجوؼي ٍ ساثغِ ثلٌذ هذت ٍجَد داسد.
جذٍلً :4-5تبيج ضشايت ثلٌذهذت هذل

هٌجغ :يبفتِ ّبي تحميك
 )1-5تف ؼيش ًتبيج ضشايت ثلٌذهذت هتغيشّبي هذل
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ًتبيج ضشايت ثلٌذهذت هتغيشّبي هذل دس جذٍل  4 -5اسائِ ؿذُ اػتّ .وبًغَس وِ هـبّذُ هي شدد ثِ جض هتغيش
تَسم ضشايت توبهي هتغيشّب هؼٌي داس اػت ٍ ػالهت توبهي ضشايت هٌغجك ثش هجبًي ًظرشي ٍ هغبلؼربت تجشثري
هي ثبؿذ .دس ثلٌذ هذت هتغيشّبي دسآهذ هلي ػشاًِ ٍ خؼبست پشداختي ػشاًِ ثيوِ ّبي هؼئَليت ثب تمبضبي ثيورِ
ّبي هؼئَليت ساثغِ ه جت ٍ هتغيش ًشخ تَسم ثب تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت ساثغرِ هٌفري داسد ٍػالهرت توربهي
ضشايت هٌغجك ثش هجبًي ًظشي ٍ هغبلؼبت تجشثي هي ثبؿذ.
تفؼيش ضشايت ثلٌذهذت هتغيشّبي هذل ثِ كَست صيش اػت:
 وـؾ تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت ًؼجت ثِ دسآهذ هلي ػشاًِ 1/6هي ثبؿذ ٍ ًـبى هيدّذ يه دسكرذ تغييرشدس هتغيش دسآهذ هلي ػشاًِ ،تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت سا ثِ هيضاى 1/6دسكذ تغييش خَاّذ داد .ه جت ثرَدى ايري
ضشيت ًوبيبًگش ثب وـؾ ثَدى تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت ٍ ثِ ثيبًي وبالي لَوغ ثَدى ثيوِ ّربي هؼرئَليت
هي ثبؿذ.ايي هغلت ثيبى هي وٌذ وِ ػليشغن اّويت ثيوِ ،ايي ًَع ثيوِ دس جبهؼِ ٌّرَص يره ضرشٍست ًيؼرت دس
حبلي وِ هي تَاًذ ؼتشُ ٍػيؼي اص فؼبليتْبي جبهؼِ سا تحت پَؿؾ لشاس دّذ.
 وـؾ تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت ًؼجت ثِ تَسم  -0/0017هي ثبؿذ  ،ثِ ايي هفَْم ورِ ثريي ًرشخ ترَسم ٍتمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت ساثغِ هٌفي ٍجَد داسد وِ الجتِ اص ًظش آهبسي هؼٌبداس ًيؼت .اًتظبس ثش ايي اػت وِ دس
كَست افضايؾ ًشخ تَسم ،فؼبالى التلبدي ثيـتش توبيل ثِ پَؿؾ سيؼه ٍ هخبعشُ داؿتِ ثبؿرٌذ ٍ ثبيرذ ساثغرِ
ه جت ثيي تمبضبي ثيوِ ٍ ًشخ تَسم هـبّذُ ؿَد.
 وـؾ تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت ًؼجت ثِ خؼبست پشداختي ػشاًِ ثيورِ ّربي هؼرئَليت 0/24هري ثبؿرذ ًٍـبى هيدّذ يه دسكذ تغييش دس هتغيش خؼبست پشداختي ػشاًِ ثيوِ ّبي هؼئَليت ،حك ثيوِ دسيبفتي ػشاًِ ثيوِ
ّبي هؼئَليت سا ثِ هيضاى  0/24دسكذ تغييش خَاّذ داد .ه جت ثَدى ايي ضشيت ًـبى دٌّذُ ايي اػت وِ فشضيِ
ه جت ثَدى ساثغِ تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت ثب خؼبست پشداختري ػرشاًِ ثيورِ ّربي هؼرئَليت پزيشفترِ ؿرذُ
اػت.ثشداخت خؼبست ثيـتش هي تَاًذ ثْتشيي تجليه ثشاي فؼبليت ثيوِ ثبؿذ .ثب تَجِ ثِ ضرشيت ثرشآٍسد ؿرذُ هري
تَاى چٌيي اػتٌجبط وشد وِ ثب پشداخت خؼبست ثيـتش هي تَاى ثب حك ثيوِ دسيبفتي ثبلٌؼرجِ ثربالتشي (ٍ افرضايؾ
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تمبضبي ثيوِ) سٍثشٍ ؿذ.دس ٍالغ ثب ايي سٍؽ ،ؼتشدُ تش ؿذى ثيوِ ضاساى هَسد اًتظربس اػرت ورِ دس ػرَدآٍسي
فؼبليت ّبي ثيوِ اي ثؼيبس هْن هي ثبؿذ.
جذٍل ً :5-5تبيج هذل تلحي خغب

هٌجغ :يبفتِ ّبي تحميك
 )2 -5تفؼيش ًتبيج الگَي تلحي خغب:
ثشاي آًىِ ًَػبًبت وَتبُ هذت هتغيشّب  ،ثِ همبديش ثلٌذهذت آًْب استجبط دادُ ؿَد ،ثبيذ اص الگَي تلحي خغرب يرب
 ECMاػتفبدُ وشدً .شمافضاس  Microfitاهىبى اػتفبدُ اص ايي الگَ سا ًيرض پرغ اص اػرتخشاج الگرَي ثلٌذهرذت
تؼبدلي فشاّن هيوٌذ .ايي هذلْب دس ٍالغ ًَػي اص هذلْبي تؼذيل جضئي اًذ وِ دس آًْب ثب ٍاسد ًوَدى پؼوبًذ پبيرب اص
يه ساثغِ ثلٌذهذتً ،يشٍّبي هؤاش دس وَتبُ هذت ٍ ػشػت ًضديه ؿذى ثِ همذاس تؼبدلي ثلٌذهذت اًرذاصُ يرشي
هي ؿًَذً .تبيج هشثَط ثِ الگَي تلحي خغبي هذل تمبضبي ثيوِ ّبي هؼئَليت دس ايشاى دس جرذٍل 5-5آهرذُ
اػت .ضشيت هتغيش ) ، ecm(-1همذاس ثب ٍلفِ ثبليوبًذُّبي هذل ثلٌذهرذت هيجبؿرذ .ضرشيت تلرحي خغرب ،دس
كَستيىِ ثب ػالهت هٌفي ظبّش شدد وِ اًتظبس هي سٍد چٌيي ثبؿذ ًـبًگش ػشػت تلحي خغب ٍ هيل ثِ تؼربدل
ثلٌذهذت خَاّذ ثَد .ضشيت تلحي خغب دس ايي هذل -0/85 ،هيثبؿذ وِ ًـبى هيدّذ دس ّش دٍسُ 0/85اص ػذم
تؼبدل ثيي وَتبُ هذت ٍ ثلٌذهذت ،تؼذيل هيؿَد.
ًتيجِ يشي ٍ پيـٌْبدات
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ًتبيج حبكل اص اًجبم تحميك ٍ پيـٌْبدات هٌغجك ثب هغبلؼبت پيـيي ٍ هذل ثشآٍسد ؿذُ ،ثِ ؿشح ريرل اسائرِ هري
ؿَد:
 -1ؿشوتّبي ثيوِ هي تَاًٌذ ثب افضايؾ خؼبستْبي پشداختي ،هشدم ٍ ؿشوتْب سا ثِ خشيذ ثيوِ تـَيك ًوبيٌذ چرشا
وِ ًتبيج پظٍّؾ ًـبى هيدّذ وِ ساثغِ هؼٌيداس ٍ ه جتي ثيي ايي دٍ ػبهرل ٍجرَد داسد.ثبيرذ ثرب تجليره ثيـرتش ٍ
فشا يش ؿذى ايي ًَع ثيوِ ،خشيذ ايي وبال(خذهت) يه ضشٍست دس جبهؼِ ثبؿرذ دس حربلي ورِ هغربثك ثرب ًتيجرِ
تحميك ،ايي ًَع ثيوِ ،يه وبالي لَوغ اػت.
 -2چَى تغييشات هتغيشّبي والى التلبدي ٍاثؼتِ ثِ ػيبػرتْبي دٍلرت هريثبؿرذ ،ثٌربثشايي الصم اػرت دٍلرت
الذاهبتي سا اتخبر ًوبيذ تب ثؼتش الصم ثشاي سؿذ ثيوِّبي هؼئَليت فشاّن شدد.ثب تَجِ ثِ ايٌىِ ػالٍُ ثرش ػَاهرل
التلبدي ،ػَاهل فشٌّگي ،اجتوبػي ،ػيبػي ٍ حتي هزّجي دس تمبضبي ثيوِ هَاش هيثبؿٌذ ،ثٌبثشايي ثشاي افضايؾ
تمبضب ثشاي ثيوِ ّبي هؼئَليت ثبيذ ثب ثِ وبس ثشدى سٍؿْبي تجليغبتي هختلف اص سػبًِّبي شٍّي هخلَكبً ساديَ
ٍ تلَيضيَى ٍ اسائِ فَايذ ٍ هضايبي ثيوِ ثِ هشدم ٍ جبهؼِ ،اسائِ تؼْيالت ٍيظُ ثشاي ثيوِ ؿًَذ بى ،ثيوِ سا دس هيبى
هشدم اؿبػِ دّين تب صهيٌِ افضايؾ تمبضب ثشاي ثيوِّبي هؼئَليت فشاّن ؿَد.
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Estimated of Liability Insurance Demand in Iran
Mohammad Reza Mirzaeinejad1
Mohsen Fathi2
Abstract:
In this paper, demand liability insurance in Iran is estimated.Thus the importance and effect of
variables such as national income per capita, Inflation rate and compensation liability insurance
per capita , on demand of Liability insurance in Iran have been measured. Data is including all
provinces and territories time period is 1386-1357(1978-2117).
According to results the relationship between national income per capita and demand of liability
insurance is positive and significant. With an increasing percentage of national income per
capita, Liability insurance demand increasing 1/6 percent.This means that the liability insurance
is luxury goods.
Also relationship between per capita compensation and Liability insurance demand is positive
and significant. With an increasing percentage of per capita compensation, Liability insurance
demand increasing 1/24 percent.
Furthermore, relationship between inflation and demand for insurance liability is negative and
not significant.
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