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 چکیده

اطمینان و امنیت  چراکهترین فاکتورهای دستیابی به پیروزی و نشاط است. داشتن اطمینان در زندگی از مهم

ها و وظایف مختلف پرداخت. یکی از توان به فعالیتآورد که در سایه آن میخاطر آرامشی را با خود به همراه می

ها با ایجاد ضمانت مبنی بر اینکه در صورت بروز ها هستند. بیمهترین ابزارهای دستیابی به این هدف بیمهمهم

سازند که در صورت وقوع را مطمئن می هاآن درواقع گردانندبازمیمخاطره افراد را به وضعیت قبل از حادثه 

زیادی ضرر و زیان وارده را جبران نمایند و بدین قادر خواهند بود تا حد رخدادی ناخوشایند و خارج از کنترل 

زیرا اصل اولیه برای دستیابی به رفاه و خلق ثروت حفظ دارایی موجود  ؛گردد یترتیب از فقیر شدنشان جلوگیر

های زندگی از عوامل خاص بیمه طوربهها و است و بیمه ابزاری است برای ایجاد این اطمینان. از طرفی انواع بیمه

است. برای مثال بین زمان دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت  هاآن دهندهارائه هایشرکتخلق دارایی برای 

که این فاصله زمانی  فاصله زمانی طوالنی وجود دارد غالباًها زندگی های کم خسارت مانند بیمهدر رشته خصوصاً

های متعدد گذاری حقوق بیمه دریافتی در پروژههت سرمایهها جموجب ایجاد فرصت مناسبی برای شرکت

های زندگی در ویژه بیمه طوربهها و بنابراین در مطالعه حاضر هدف بررسی نقش بیمه ؛گرددصنعتی و تجاری می

 باشد.رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای گوناگون می

 گذاریسرمایه: بیمه، بیمه زندگی، اقتصاد، توسعه، کلیدواژه

 مقدمه



شود. بر دستیابی به رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد همواره از اهداف اصلی توسعه اقتصادی محسوب می

های های مناسب اقتصادی برای گروهد فرصتابی به رشد اقتصادی باالتر و ایجااساس نظریه سنتی توسعه، دستی

های سریع رشد کشورها نرخ هرچندزمان مشخص شد  اگذشتبهای توسعه است؛ اما درآمد، محور استراتژیکم

های های بخشو فقیر از منافع ناشی از آن بهره چندانی نبردند. نارسایی درآمدکمهای اقتصادی داشتند، اما گروه

های درآمد از کمکاقتصادی، رکود، بیکاری شدید، تغییرات جمعیتی و اقتصادی موجب شده است تا اقشار کم

 توزیع دررابری گسترده (. وجود ناب2013انی، و آری 1المی)مند نشوند های جامعه بهرهدولت و سایر پیشرفت

درآمد، توالی رشد  ی درسطوح باالی نابرابر عالوهبهشود؛ روز فقر و افزایش دامنه آن منجر میدرآمد به ب

این  درنتیجه(. 2008)مهرگان و ساالریان،  کندآن فرآیند کاهش نابرابری درآمد را کند می تبعبهاقتصادی و 

گذاران توسعه اقتصادی راهبرد رشد همراه با توزیع درآمد را توصیه کردند. در راستای این راهبرد سیاست ،وقایع

بهبود  زمانهم طوربهاستفاده از ابزارهای سیاسی چون بیمه که قادر باشند رشد اقتصادی و توزیع درآمد را 

های یکی از شاخص عنوانبهصنعت بیمه  در این میان، (.1389)دهمرده و همکاران،  واهد بودبخشد، راهگشا خ

باشد، بلکه فعالیت سایر ترین نهادهای اقتصادی میاز عمده تنهانهشود. این صنعت یافتگی مطرح میمهم توسعه

با ریسک و  غیراقتصادیهای اقتصادی و فعالیتامروزه تمامی  (.1392نماید )کریمی، می پشتیبانی نیزنهادها را 

 نهایتاًگذاری و وکار و جریان سرمایهاز یکسو فضای کسب اطمینانی نامواجه هستند. این ریسک و  اطمینانی نا

، سطح رفاه افراد هاآناز محل  واردشدههای خسارت واسطهبهکند و از سوی دیگر رشد اقتصادی را مختل می

شکاف طبقاتی در  نهایتاً تواند به تشدید فقر وهای درآمدی پایین مییابد. این مسئله حداقل در گروهکاهش می

( و اطمینانی ناجامعه دامن زند. این در حالی است که صنعت بیمه با توزیع ریسک )و راهکارهای آن در قبال 

-طریق فضای مساعدی را برای کسبکند. صنعت بیمه از این های مربوطه را حداقل میهزینه جبران خسارت

های سطح رفاه افراد در قبال هزینه توجهقابلکند و همچنین مانع از کاهش گذاری فراهم میوکار و سرمایه

بیمه تولیدی در فاصله زمانی بین پرداخت خسارت و تجمیع حق ازآنجاکهشود. از طرفی می اطمینانی ناریسک و 
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انتظار بر این  که گر استوجوه عظیمی در اختیار بیمه بنابراین متداول استمختلف صنعت بیمه امری  هایرشته

( شده و مدتمیانو  مدتکوتاهاعتبارات  تأمینگر بتواند از محل این وجوه منجر به توسعه مالی )است بیمه

و واحدهای اقتصادی مربوطه به منابع مالی را سهولت بخشد و از این طریق نیز منجر به  درآمدکمدسترسی افراد 

 (.1398و رشد اقتصادی شود )دهمرده و همکاران،  درآمدبهبود توزیع 

از رشد اقتصادی  یافتهتوسعهاند که کشورهای دارای سیستم مالی عملی نشان داده شواهد و نظری طالعاتم

وری و رشد مثبت و معناداری بر بهره یرتأث یافتهتوسعهبازارهای مالی زیرا ؛ برندبلندمدت و سریعی بهره می

افزایش سهم  یجهدرنتشوند. اهمیت رابطه رشد مالی باالتر می بلندمدتسبب رشد  کهیطوربهاقتصادی دارند 

 بین پیوند تقویتروبه افزایش است.  توسعهدرحالو  یافتهتوسعهبخش بیمه در بخش مالی در اغلب کشورهای 

 هابیمه. کندمی تأکید رشد اقتصادی در بیمه هایشرکت احتمالی نقش بر نیز مالی هایبخش سایر و بیمه

 در. کنندمی تأمین مالی هایواسطه در خانوارها را و شغلی واحدهای نیازهای سرمایه بازارهای و هابانک همانند

 پذیرش به وادار را مشاغل شرکای تواندمی و ضروری است اقتصاد ثبات برای بیمه هایسرویس بودن دسترس

 کرده آوریجمع را بیمه حقوق بیمه هایشرکت گذاربیمه هایخواستهپذیرش  طریق از. نماید بزرگ هایریسک

 در درونی نقدینگی جریان افزایش با بیمه هایشرکت بنابراین، ؛آورندمیوجود  به ذخیره هایصندوق و

 ایفا را مهمی نقش سرمایه بازار به جاشدهجابه هایدارایی از زیادی حجم ایجاد واسطهبه نیز و گذارانبیمه

 گونهاینتر کارکرد بیمه واضح دربیانی (.1390)جهانگرد،  شوندمی سهیم اقتصادی رشد در روازاین و کنندمی

باشد و با ای میخارج از خود در ارتباط و تعامل گسترده ایبیمه غیرمحیط  است که در غالب یک مجموعه با

شود. این فراهم کردن زمینه رشد و توسعه، به لحاظ ماهیت و آثار خود مانع از عمیق شدن شکاف طبقاتی می

-در میان واسطههمچنین  (.1392)درخشیده، دهد های اجتماعی و سیاسی را کاهش میها و التهابامر تنش

ها و اشخاص و از ابزار اصلی مدیریت ریسک برای شرکت دارندعهدهبیمه نقش مهمی را بر  مؤسساتهای مالی، 

آوری و آن را به واحدهای اقتصادی که ها، وجوه را جمعنامه، از طریق صدور بیمهمؤسساتروند. این به شمار می



دهند. اهمیت بیمه به دلیل سهم گذاری واقعی انتقال میسرمایه یمال تأمیناند، جهت هبا کسری بودجه مواج

البته باید (. 2012، 2رو به رشد است )اوکی توسعهدرحالدر کشورهای  تقریباًباالی این بخش در قسمت مالی، 

به نیست؛ بلکه پیشگیری از خطر و رقاز حوادث غیرمت ناشی ضررخاطرنشان کرد که در اصل، وظیفه بیمه جبران 

عواقب ناشی از بروز آن است. در شرایطی که منابع و امکانات محدود و نیازها نامحدودند، توجه به این امر بسیار 

یمه و آثار آن بر رشد اقتصادی، ناشی از تحقق این امر است هم بمهای بنابراین یکی از نقش ؛مهم خواهد بود

 اقتصادی وضع ترمیم. است مقارن کشور اقتصادی توسعه با بیمه پیشرفتهمچنین  (.1389)بشیر خداپرستی، 

 کشور آن در بیمه پیشرفت موجب گذاریسرمایه توسعه و زندگی سطح ترقی و افزایش مبادالت و کشور یک

تشکیل  و ملی ثروت حفظ و کشور افراد معیشت وضع بهبود به نیز بیمه اشاعه و پیشرفت متقابالًو  شودمی

 اقتصادی هایسیستمدر  را هاگذاریسرمایه توسعه جهت، دو از بیمه صنعت. کندمی کمک بزرگ اندازهایپس

 را هاگذاریسرمایه تهدیدکننده عواملاثرات  ،نمایدمی ارائه که پوششی و تضمین با سویک از. گرددمی موجب

 منابع محل از بیمه، هایشرکت دیگر، طرف از و باشدمی هاگذاریسرمایه گسترش آن نتیجه که دهدمی کاهش

 از و جویندمی شرکت بازرگانی اقتصادی مختلف هایفعالیت در گذارسرمایه عنوانبه اختیاردارند در که مادی

 رشد. کنندمی ایفا را مهمی نقش شوندمی منتهی کشور توسعه به که هاییراه نمودنهموار  در طریق این

 است پذیرامکان صورتی در جدید هایگذاریسرمایه و است جدید هایگذاریسرمایه درگرو اقتصادی کشورها،

 در هاگذاریسرمایهحفظ  برای هاییمکانیسم ثانی در و باشد داشته وجود سرمایه منابع به دسترسی اوالً که

بر  مؤثرعوامل  (.1391)جهانی و دهقانی، وجود داشته باشد  کندمی تهدید را هاآن که گوناگونی خطرات مقابل

تسهیل تبادل کاال،  منظوربهیابد. این وظایف های مالی تحقق میواسطه وسیلهبهها رشد اقتصادی از طریق کانال

-به مولدترین بخش اقتصاد جهت سرمایه هاآنو انتقال  باهمبرای ادغام منابع  مکانیسمیخدمات و دارایی، ارائه 
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های گیری غیرمتمرکز در بخشگذاری، مدیریت ریسک و اطالعات قیمت برای کمک به هماهنگ کردن تصمیم

 (.1995، 4و بودای 3رود )مرتنها به کار میاختوفصل پردو حل سازیپاک منظوربهمختلف اقتصاد، 

 دارد همراه به را بسیاری خطر رکود و از طرف دیگر اثرات روانی و اجتماعی طرفازیکها کاهش پایداری قیمت

. گردد ایمعامله هر طرفین ضرر و موجب بزند هم بر را ارزشی هر بین تعادل تواندمی فزاینده تورم کهطوریبه

 یک انجام زمان هرچه که ایگونهبه دانست آن اثر زمانی در توانمی را تورم تأثیرات انواع از یکی مثالعنوانبه

 گسترده ارتباط دلیل به نیز بیمه صنعت اساس، همین بر. شودمی بیشتر آن بر تورم تأثیر باشد، ترطوالنی معامله

 چه تورم، باالی نرخ که کنیم تصور بخواهیم اگر .نیست امان در تورم تأثیرات اقتصادی از کالن هایبخش سایر با

 از موضوع این به است الزم گذاشت خواهد بیمه صنعت درمجموع یا بیمه هایشرکت بر حاکم فضای بر تأثیری

 اگر حتی ،شودنمی تعدیل تورم نرخ با متناسب مردم درآمد کهاین دلیل به در ایران. کنیم نگاه درآمدی منظر

 و دریافتی هایحقبیمه آن تبعبه و تقاضا خرید، قدرت کاهش با کنیم، قلمداد کاالی ضروری یک را بیمه

. یابدمیکاهش  صنعت کل درمجموع و شرکت هر عملکرد شاخص عنوانبه بیمه شرکت مالی توانگری درنتیجه

 براثر بیمه هایشرکتفروش  از حاصل درآمدهای ظاهری یا اسمی ارزش که افتدمی اتفاق حالی در امر این

 افزایش که بود غافل این موضوع از نباید هرچند. است یافتهافزایش بیمه مورد هایسرمایه در افزایش

 توانگری سطح بر احتماالً و داده افزایش بیمه را هایشرکت شدهپذیرفته ریسک طبیعتاً بیمه، مورد هایسرمایه

 حساببه تورم مهم هایهزینه از یکی عنوانبه که تورمی اطمینانی نا .گذاشت خواهد تأثیر بیمه هایشرکت

. دارد تأثیر اعتباری و مالی بازارهای ،کار بازار ،اندازپس ،گذاریسرمایه مثل اقتصادی مختلف هایبخش بر آیدمی

)عباسی و همکاران،  شودمی گذاریسرمایه اندازپس تصمیمات انحراف به منجر آتی تورم درباره اطمینانی نازیرا 

1388.) 
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با توجه به تحوالت اساسی در اصول اقتصاد بازار و نقش آن در توسعه و رشد کشورها، نوعی کارکرد و وظیفه 

است. در  شدهگذاشتهبر آن  تأثیرگذاررشد اقتصادی بر عهده بازارهای مالی و عوامل  تأمینمهم در حفظ و 

بتواند به شکل مناسبی در رشد و  کهنحویبهآوری سرمایه و توزیع آن ا، توجه به نقش بیمه در جمعهمین راست

های تجاری با عنایت به اینکه فعالیت است. شدهشناساییباشد، از مباحث اصلی در این حوزه  مؤثرتوسعه کشور 

های متعددی در مقاطع زمانی خاص، شرکت ویژهبهالمللی خطرات مختلفی است و در سطح بین دربرگیرنده

فرایند رشد اقتصادی با مشکالت جدی  فراهم کنند، ایو بیمه تأمینیهای پوششاند و قادر نبود ورشکسته شده

و ها شت آن، ادامه حیات بنگاهها و انبابنابراین، در اغلب موارد ناتوانی خریداران در پرداخت بدهی ؛مواجه شد

 ؛کندمانعی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی عمل می عنوانبهعوامل اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و 

گذاری است. با توجه به مناسب صنعت بیمه، الزمه رشد، گسترش بازرگانی و توسعه سرمایه بنابراین، عملکرد

یکی از  عنوانبههای زندگی ها، بیمهپذیر است، بین انواع بیمهانداز امکانپس وسیلهبهگذاری اینکه سرمایه

های بیمه ترین وظیفه شرکتشود. مهمگذاری مطرح میسرمایهبر ارتقای سطح  مؤثرای مهم و های بیمهفعالیت

کانالیزه کردن، رشد جایی و گذاری است. نتیجه این جابهانداز به سمت سرمایهجایی پسزندگی، هدایت جابه

گذاری و حصول ترین وظیفه بیمه، ایجاد فضای امن برای سرمایهبود. در همین راستا، مهم اقتصادی خواهد

تمام  معموالًگذاری گردد که خطر کمتری داشته باشد. هایی سرمایهاطمینان از این امر است که منابع در حوزه

توجهی دارند که از  درخورول به فعالیت هستند، منابع مالی ای که در بخش بیمه زندگی مشغهای بیمهشرکت

گردد که در رشد گذاری میهای مختلف سرمایهو به نحوی در حوزه تأمینهای دریافتی اشخاص محل حق بیمه

 واقع شود. مؤثراقتصادی 

نحوه واکنش افراد به از مسائل دیگری که باید در بررسی رابطه بین بیمه و رشد اقتصادی به آن توجه کرد، 

تفاوتی، قبول ریسک و بیمه کردن اشاره کرد. بندی تحت عنوان بیتوان به طبقهریسک است. در همین راستا می

-دهند و خطر را قبول می، اشخاص به بیمه اهمیت نمییافتهتوسعهو کمتر  توسعهدرحالدر کشورهای  معموالً



درآمد کم، نشناختن مزایای  ازجملهشناسی این امر بیان کرد؛ حوزه آسیبتوان در کنند. دالیل متعددی را می

ای و... این موارد از مسائل مهم در رشد اقتصادی این های بیمهبیمه، ارائه نکردن خدمات مناسب از طرف شرکت

ری های تجاری در حد چشمگیدهد و سطح فعالیت، اتالف منابع رخ میشرایطیکشورها است؛ زیرا در چنین 

است رشد  ذکرشایانشود. گذاری میو سرمایه اندازپسباعث کاهش درآمد،  درنهایتکند. این امر کاهش پیدا می

-طح توسعه اقتصادی کشور و قابلیت پرداخت حق بیمه توسط بیمهسعواملی نظیر  تأثیرهای انفرادی تحت بیمه

شود و همین امر، فزایش سطح درآمد سرانه میگیرد. لذا روشن است رشد اقتصادی واقعی باعث اگذار قرار می

های ، کاهش خطر و افزایش فعالیتدرنتیجههای صنعت بیمه و برداری از ظرفیترا برای بهره منابع مالی الزم

ها در توسعه اقتصادی در پژوهش حاضر به بررسی نقش بیمه (.1389کند )خداپرستی، میاقتصادی فراهمی 

 پرداخته خواهد شد.

 مبانی نظری

المللی است. در شرایط های تجاری در سطح ملی و بیناز عوامل محرک رشد و توسعه اقتصادی، گسترش فعالیت

های خریداران های تجاری به تواناییگیرد، موفقیتهای اقتصادی در محیط رقابتی انجام میامروزی که فعالیت

های نیست و توسط پول گونهاینگرفت، امروزه ورت می، تجارت بر مبنای پول ملی صدرگذشتهبستگی دارد. اگر 

را  اطمینانی بیگردد. همین امر شرایط ( انجام مینقدی غیرمختلف و در بسیاری از موارد به طریق اعتباری )

 ؛دهدنشان می ازپیشبیشکند و نقش بیمه در اقتصاد را دهد، رشد و توسعه را با مشکل مواجه میافزایش می

وجود  درنتیجهگذاری شرط اول انجام هر فعالیت اقتصادی است که فقط بنابراین، اطمینان از برگشت سرمایه

پذیر است. این مورد نیز از دیگر آثار و دالیل اثرگذاری صنعت بیمه بر فرآیند رشد ای امکانهای بیمهپوشش

 اقتصادی است.

 کهازآنجاییهای کشور توجه کرد. وجه به تراز پرداختتوان به نقش بیمه در رشد اقتصادی، با تهمچنین می

اعمال مدیریت ریسک و توجه به مسائل  رغمبههای بیمه اتکایی )شرکت ویژهبههای بیمه و های شرکتفعالیت



ت هنگام پذیرش و قبول خطرات توسط را( بدون خطر نیست، رعایت نکردن قوانین و مقرمبتالبهمختلف 

خود بر  نوبهبهقرار دهد و این موضوع نیز  تأثیرهای کشور را تحت حد زیادی تراز پرداختهای بیمه تا شرکت

 هیزتجکه  است بیمه و سرمایه بازار بانک، شامل مالی بازار اقتصادی، هاینظریه اساس بر است. مؤثررشد اقتصادی 

 عصنای مالی تأمین وظیفه نقدینگی باال، جذب با سرمایه بازار. گیردمی صورت بازارها این در عمناب تخصیص و

 نیز بانک و بیمه هایبخش و گیردمی عهده بر کالن دارند، هایرقم به نیاز عمومی طوربه که را مادر و بزرگ

 همچنین. کنند مالی تأمین را کوچک و طمتوس عصنای مالی نیازهای کنندتالش می خود توان برحسب هرکدام

 تأمین نظام بانکی، یا هابانک قالب در مالی تأمین د.کنمی کمک سرمایه و پول بازار در ریسک به پوشش بیمه بازار

 به کنندگان اندازپس از است همان بانک که واسطه یک با مالی عمناب که معنی این به است غیرمستقیم مالی

 از حمایت انداز،پس تخصیص در بانکی سیستم که به نقشی توجه با. یافت خواهد انتقال مالی وجوه متقاضیان

، 5آید )شومپینرمی شمار به اقتصادی رشد اساسی عامل دارد، مولد هایگذاریمالی سرمایه تأمین و نوآوری

مالی است )روسیا و  تأمین منظوربه مناسب بسیار عمنب یک نیز سرمایه بازار اعتباری، بازارهای بر (. عالوه1934

 یابد.ن منابع مالی انتقال میکننده به متقاضیااز عرضه مستقیم طوربه(. در بازار سرمایه منابع 2000، 6واچل

-سرمایه مالی سبد که دهدرا می امکان این اول، کندمی ایفا اقتصادی رشد افزایش در مهم نقش دو سرمایه بازار

های مالی معامله را کاهش دهد )بنسی ونگا و دارایی ریسک و کند تغییر کم معامله هایهزینه با گذاران

وری کند و بهرهگذاران و کارآفرینان فراهم میخروج برای سرمایه مکانیسم(. دوم اینکه یک 1996، 7همکاران

 واسطه یک عنوانبه نیز بیمه بازار (. فعالیت2001، 8بخشد )آرستیس و همکارانگری مالی را بهبود میواسطه

 رشد به داخلی اندازهایپس تیمی و ریسک مدیریت با تواندخسارت، می جبران و ریسک انتقال ابزار و مالی

 شغلی واحدهای نیازهای سرمایه بازارهای و هابانک همانند ها(. بیمه2000، 9کند )وارد و زوربرگ کمک اقتصادی
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 قح بیمه، هایشرکت گذاربیمه هایدرخواست پذیرش قطری از .کنندمی تأمین مالی هایدر واسطه را خانوارها و

 جریان افزایش با بیمه هایشرکتبنابراین،  د.آورنمی وجود به ذخیره هایصندوق و کرده آوریجمع را هابیمه

 نقش سرمایه بازار به جاشدهجابه هایدارایی از زیادی محجایجاد  واسطهبه نیز و گذارانبیمه در درونی نقدینگی

 به اقتصادی رشد و مالی توسعه رابطه همچنین. شوندمی سهیم اقتصادی رشد در ،روازاین و کنندمی ایفا را مهمی

 خصوصبه و بازار سرمایه پیشرفته، کشورهای (. در1966، 10دارد )پاتریک بستگی کشور هر یافتگیتوسعهمیزان 

 کمتر کشورهای در کهدرحالی .است و صنعتی تجاری واحدهای سرمایه تأمین عمنب ترینمهم بهادار اوراق بورس

 (.1398سو، امیری و حیدری قره)سیستم مالی و شبکه بانکی است  بر تمرکز ایران، همچون یافتهتوسعه

، توسعهدرحالکشورهای  ویژهبهدر دنیای پیچیده و پرتالطم کنونی، بسیاری از کشورها،  کهاین در حالی است 

های مختلف اقتصادی را در گذاری در بخش، سرمایهبرای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی

-حیاتی رشد اقتصادی محسوب میرهای ییکی از متغ عنوانبههای مالی سیستم کهدرحالیاند. اولویت قرار داده

اند کشورهای دارای سیستم مالی (. طوری که مطالعات نظری و شواهد عملی نشان داده1395شود )احمدی، 

مثبت و معناداری  تأثیر یافتهتوسعهبازارهای مالی  برند.میو سریعی بهره  بلندمدتیافته از رشد اقتصادی توسعه

 درنتیجهشوند. اهمیت رابطه رشد مالی باالتر می بلندمدتکه سبب رشد وری و رشد اقتصادی دارند بر بهره

روبه افزایش است  توسعهدرحالو  یافتهتوسعهیمه در بخش مالی در اغلب کشورهای بافزایش سهم بخش 

 فعالشانماهیت  موجببهنهادهای مهم و محوری مالی هستند که  ازجملههای بیمه (. شرکت1390)جهانگرد، 

های اقتصادی از طریق ارائه خدمات امنیت فعالیت تأمینباشند که عالوه بر انداز میهای مهم پسانالیکی از ک

-توانند نقش بسیار اساسی و تعییننزد خود در بازارهای مالی می شدهانباشتهکارگیری منابع مالی ای و بهبیمه

های اقتصادی داشته باشند، گذاری فعالیتوجود قابل سرمایه تأمینای در تحرک و پویایی در این بازارها و کننده

تواند در اقتصاد نقش ایفا نماید: کند بلکه از دو جنبه دیگر نیز میگر مالی را ایفا مینقش یک واسطه تنهانهبیمه 
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وقفه زمانی بین دریافت حق بیمه و گذار. سرمایه دنهایک عنوانبه( نقش آن 2نقش آن در جبران خسارت،)1

آورد که در حقیقت شده تحت عنوان ذخایر فنی را فراهم می انباشتپرداخت خسارت در صورت وقوع، وجوه 

بنابراین از دیدگاه عملکردی  ؛آوردگذاری را به وجود میهای بیمه در بازار سرمایهامکان مشارکت فعال شرکت

داشته باشند )صفری و  تأثیرتوانند از دو کانال انباشت سرمایه و نوآوری روی رشد اقتصادی های بیمه میشرکت

(. پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. ترمیم وضع اقتصادی یک کشور و افزایش 1390سلطانی، 

شود و در مقابل کشور میگذاری موجب پیشرفت بیمه در آن ها و ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایهمبادله

اندازهای بزرگ د وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پسبوپیشرفت و اشاعه بیمه نیز به به

 سویکگردد. از ها را در سیستم اقتصادی موجب میگذاریکند. صنعت بیمه از دو جهت توسعه سرمایهکمک می

دهد و از طرف ها را کاهش میگذاریی سرمایهکنندهعوامل تهدیدنماید، اثرات که ارائه می یبا تضمین و پوشش

های مختلف گذار در فعالیتسرمایه عنوانبه اختیاردارندهای بیمه، از محل منابع مادی که در دیگر، شرکت

-هایی که به توسعه کشور منتهی میجویند و از این طریق در هموار نمودن راهاقتصادی و بازرگانی شرکت می

-گذاریها جدید است و سرمایهگذاریسرمایه درگروکنند. رشد اقتصادی کشورها، وند نقش مهمی را ایفا میش

 هاییمکانیسماست که اول دسترسی به منابع سرمایه وجود داشته باشد و دوم  یرپذهای جدید در صورتی امکان

بنابراین،  ؛موجود باشد کندرا تهدید می هاآنها در مقابل خطرهای گوناگون که گذاریکه برای حفظ سرمایه

رشد  درنهایتو  سرمایه تجهیزانداز و ایند ایجاد پسریکی از نهادهای بازار مالی در ف صورتبههای بیمه موسسه

 (.2012، 11اقتصادی از اهمیت زیادی در اقتصاد برخوردارند. )لی و چو

های الزم به های اقتصادی که با ارائه پوششنقش صنعت بیمه در فعالیت توان گفتمی طورکلیبه، درنهایت

کند تا با آسودگی و کافی را برای صاحبان عوامل تولید فراهم می تأمینهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ریسک

های ن با گسترش پروژهگراپوشیده نیست. بیمه یهای اقتصادی وارد شوند، بر کسآرامش کامل به صحنه

-کنند. تقویت پیوند بین بیمه و سایر بخشاقتصادی به اقتصاد ملی کمک می کارایی تشویقگذاری و با سرمایه
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ها و بازارهای سرمایه بانک همانندها کند. بیمهمی تأکیدهای بیمه در رشد اقتصادی شرکت پرنقشنیز  های مالی

-های بیمهاز طریق پذیرش خواسته کنند.می تأمینهای مالی واسطهنیازهای واحدهای شغلی و خانوارها را در 

 یهابنابراین شرکت ؛آورندهای ذخیره به وجود میآوری کرده و صندوقبیمه را جمعهای بیمه حقگذار شرکت

 ایجادشدههای ایجاد حجم زیادی از دارایی واسطهبهگذاران و نیز بیمه با افزایش جریان نقدینگی درونی در بیمه

های اقتصادی اعم شوند. فعالیتدر رشد اقتصادی سهیم می روازاینکنند و به بازار سرمایه نقش مهمی را ایفا می

مالی، سرقت،  جرائماز بالیای طبیعی  ضرر و خسارت ناشی از تجاری یا غیرتجاری همواره با ریسک عواید منفی،

سوانح و خطرهای تخریب و از بین رفتن عوامل تولید و یا محصول روبرو هستند. بیمه با جبران خسارت و با 

های اقتصادی را های نامنظم قادر است چرخهها و نوسانهای اقتصادی، عدم اطمینانکاهش ریسک فعالیت

متغیرهای خرد و کالن اقتصاد تضعیف سازد از سوی دیگر شناسایی  ها را برو اثرات منفی بحرانتر ساخته مالیم

بر رابطه  مؤثرنماید عوامل شود که مشخص میناشی می ازآنجارابطه بیمه و رشد اقتصادی و بازار سرمایه و مالی 

و از این طریق، تعدادی از اهداف  تر در اقتصاد و صنعت بیمه کمک نمایندهریزی بتواند به برنامهمذکور می

های ، ایجاد اعتبار و توسعه مبادلهچرخه اقتصادی جامعه از راه حفظ ثروت ملی داشتننگهصنعت بیمه که سالم 

 تأمینانداز ملی، ها، افزایش پسگذاریبر موازنه تجاری، توسعه سرمایه تأثیرگذاری، اقتصادی، تضمین سرمایه

خواهد شد.  تأمینرام برای افراد جامعه است بهتر آایجاد محیط  درنهایتآرامش و امنیت اقتصادی و اجتماعی و 

بیمه در بخش مالی، اهمیت رابطه بخش مالی و رشد اقتصادی بیش از دو دهه است  تربزرگبا توجه به ترکیب 

داشته که  1950را از سال  %10ه بیش از صنعت بیمه جهانی رشد ساالن کهطوریبهکه به اثبات رسیده است. 

در قسمت بعدی این مطالعه به گردآوری  (.1394باشد )جهانی و دهقانی، خیلی بیشتر از رشد جهانی اقتصاد می

های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور در حوزه رابطه میان بیمه و توسعه اقتصادی در دو بخش پژوهش

 شد. داخلی و خارجی پرداخته خواهد

 پیشینه پژوهش



-ای تحت عنوان آیا توسعه بیمه، رشد اقتصادی را حمایت می( با مقاله1385جعفری صمیمی وکاردگر )

از دیدگاه  1338-1382های رابطه علی بین توسعه بیمه و رشد اقتصادی در ایران را در سال «کند؟

متغیرها برای  انباشتگی همهای مختلفی را در خصوص ایستایی و آزمون هاآنکنند. تجربی بررسی می

گیرند. نتایج تجربی این مطالعه وجود رابطه علی بین تعیین مدل علیت )مدل تصحیح خطا( به کار می

های غیرزندگی و رشد اقتصادی کند؛ اما این رابطه علی بین بیمهمی تائیدبیمه زندگی و رشد اقتصادی را 

 ت.نشده اس تائید

 منتخب توسعهدرحال( رابطه بین رشد صنعت بیمه و توسعه اقتصادی را در کشورها 1390سلطانی )

با ایران در ای کند و مقایسه، مالزی؛ اندونزی، پاکستان، ترکیه، فیلیپین، مصر و هند بررسی میالجزایر

سنجی بر اساس تحلیل های اقتصادنماید. با استفاده از روشرا ارائه می 2009تا  1976دوره زمانی 

 متغیرهایگردید که همه  تائیدهای تابلویی و ضمن تخمین پارامترهای مدل، استنتاجی و روش داده

( به 1390جهانگرد )اند. گذاشته ذکرشدهاد کشورهای صداری روی اقت، اثر مثبت و معنیشدهبررسی

-های سالهای آماری دادهنتایج بررسیبررسی رابطه میان بیمه و رشد اقتصادی پرداخته است. بر طبق 

رویم نقش بیمه پیش می 80های دهه این نتیجه حاصل شد که هر چه به سمت سال 1380تا  1365های 

 تر است و حذف آن نتایج منفی بیشتری بر روی متغیرهای اقتصادی خواهد داشت.وسمدر اقتصاد مل

ای که توسط ساتلخ محمدی و شمس اقتصادی کشور در مطالعههای زندگی و رشد رابطه مثبت میان بیمه

با استفاده از  (1395بررسی مطالعه موحدمنش ) ت رسیده است.ااست به اثب شدهانجام( 1395جامخانه )

دهنده های سری زمانی پویا، نشان( در چارچوب دادهGMMیافته )روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم

-( در مطالعه1394جهانی و دهقانی ) باشد.بیمه بر تولید ناخالص داخلی ایران میاثر مثبت ضریب نفوذ 

 2010تا  1997ای به بررسی اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 

به روش پانل دیتا پرداختند. بر اساس نتایج حاصل از برآورد پارامترهای مدل تحقیق، مالحظه گردید که 

اند. داری بر رشد اقتصادی کشورهای تحت بررسی داشتهام متغیرهای تحت بررسی اثر مثبت و معنیتم

از میان متغیرهای تحت بررسی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، رشد شاخص اشتغال نیروی کار 

رشد اقتصادی به میزان  در شاخص اشتغال سبب افزایش درصدییکافزایش  کهنحویبهداشته است 

درصد در رشد اقتصادی و متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  گردیده است. همچنین افزایش یک 34%

افزایش یک درصد در ضریب متغیر حق بیمه  در رشد اقتصادی گشته است. %8نیز سبب افزایش 

در رشد اقتصادی شده است، به عبارتی اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی  %23سرانه باعث افزایش 



 شهبازی و گردد.بوده و اهمیت گسترش بیمه در این کشورها تبیین می توجهقابلی مذکور کشورها

و رشد اقتصادی در ایران را با  غیرزندگیهای زندگی و ( رابطه تجربی بین توسعه بیمه1392همکاران )

دهنده وجود رابطه اند. نتایج نشانبررسی کرده 1358-1388طی دوره زمانی  ARDLاستفاده از روش 

 تأثیر بلندمدتو  مدتکوتاهمیان متغیرهای تحقیق است و حاکی از این است که بیمه زندگی در  جمعی هم

 تأثیربر رشد اقتصادی  بلندمدتو  مدتکوتاهدر  غیرزندگیمعناداری بر رشد اقتصادی ندارد، ولی بیمه 

از توسعه بیمه غیرزندگی به رشد  طرفهیک. همچنین، در بلندمدت یک رابطه علی دعناداری دارم

بررسی  های زندگی و غیرزندگی نیست.اقتصادی وجود دارد ولی رشد اقتصادی علت اصلی بیمه

( 1396) باغیقرههای مالی صنعت بیمه بر اقتصاد و بازارهای مالی کشور توسط عملکرد شاخص

حق ، افزودهارزشبه ترتیب سهم است. نتایج مطالعات نشان داده که  قرارگرفتهو مطالعه  موردبررسی

 زیرقرار دارند و تمام بر اقتصاد  اثرگذاری و میزان کل حق بیمه در مرتبه اول تا سوم بیمه اعتباری

 .معنادار و مثبت دارد تأثیرمالی  بازارهایمالی صنعت بیمه بر اقتصاد و  هایشاخص

 30بر رشد اقتصادی  غیرزندگیهای زندگی و بیمه تأثیر( به بررسی 1397زاده و همکاران )محقق

به روش  2000-2015طی بازه زمانی  توسعهدرحالکشور منتخب  24و  یافتهتوسعهکشور منتخب 

GMM هر دو بر رشد  غیرزندگیهای زندگی و اند نتایج حاکی از آن است که توسعه بیمهپرداخته

مثبت دارند، همچنین به دلیل سطح درآمد سرانه  تأثیر توسعهدرحالو  یافتهتوسعهاقتصادی کشورهای 

بیشتر از  هاآنبر رشد اقتصادی  غیرزندگیو های زندگی بیمه تأثیر، توسعهدرحالپایین کشورهای 

توسعه بیمه بر رشد اقتصادی با  تأثیر( به بررسی 1398است. اسد زاده و نقیبی ) یافتهتوسعهکشورهای 

های رگرسیونی با مد 2015تا  2002کشور طی دوره زمانی  20توجه به نقش نهادهای محیطی در 

ضریب نفوذ بیمه، مثبت و معنادار  تأثیر. نتایج مطالعه حاکی از اند( پرداختهPSTRانتقال مالیم تابلویی )

اثرات توسعه صنعت بیمه بر رشد  های محیطی و مخارج دولت بر روی رشد اقتصادی بوده است.نهاده

است.  قرارگرفته موردبررسی (1398اقتصادی و توزیع درآمد در ایران توسط دهمرده و همکاران )

دسترسی  مدتکوتاهتواند در های آماری نشان داده که توسعه صنعت بیمه میداده وتحلیلتجزیهنتایج 

رشد اقتصادی را به دنبال  صرفا   بلندمدتاما در  ؛کندفرِاهم به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را  زمانهم

به  درآمددی و توزیع به رشد اقتصا زمانهمتوان جهت دسترسی می بلندمدتدر  وجودبااینخواهد داشت. 

و  2/88سرمایه انسانی و فیزیکی اتکا کرد. همچنین بر اساس الگو تصحیح خطا؛ در هر دوره به ترتیب 

های مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت و ضریب جینی تعدیل درصد از عدم تعادل 1/68



 تأثیرمثبت بر رشد اقتصادی  طوربه های زندگی( نشان دادند که بیمه2012) 12چن و همکاران شود.می

نتیجه  و ؛صورت پذیرفته است توسعهدرحالو  یافتهتوسعهکشور  56گذارند. این پژوهش در بین می

بیمه زندگی بر رشد اقتصادی تنها در  تأثیردارد که  تأکیدپژوهش بیشتر از هر چیزی بر این نکته 

-و تکمیل توأمان تأثیرو بخش بیمه  تر اینکه توسعه مالیمهم و ؛افتدکشورهایی با درآمد باال اتفاق می

 بر رشد اقتصادی دارند. ایکننده

موضوعی است که محققانی چون  توسعهدرحالتوسعه بیمه زندگی و رشد اقتصادی در کشورهای  

های نشان اند. نتایج مطالعات و بررسی( به پژوهش درباره آن پرداخته2016) 13اراناودریگو و همک

با افزایش نرخ بهره  تأثیرگذاریمثبت دارند اما سطح این  تأثیرهای زندگی بر رشد اقتصادی داده که بیمه

عه بیمه و بررسی رابطه پویا میان توس کند.بانکی، اعتبارات بانکی و ارزش بازار سهام کاهش پیدا می

 تأثیررشد بیمه بر رشد اقتصادی  طورقطعبهرشد اقتصادی در نواحی ساحلی کشور چین نشان داده که 

بنابراین جهت دستیابی به  ؛با توجه به نوع منطقه متفاوت است تأثیرگذاریحاشیه این مثبت دارد اما 

 )های خاص هر منطقه صورت بگیرد ها با توجه به ویژگیگذاریتوسعه پایدار ضروری است هدف

اند که ( در مطالعه خود این پرسش را مطرح کرده2017) 15همکاران دین و  (.2017، 14هوی و ژین

ای میان است یا خیر و برای این منظور یک مطالعه مقایسه تأثیرگذارآیا ارتقا بیمه بر رشد اقتصادی 

نشان داد که رابطه مثبت و معناداری  هاآنهای . یافتهاندانجام داده توسعهدرحالو  یافتهتوسعهکشورهای 

های زندگی از طریق خالص حق بیمه دریافتی و حجم فروش و رشد اقتصاد در میان توسعه بیمه

از طریق  توسعهدرحالاین حجم از پیشرفت در کشورهای  کهدرحالیوجود دارد  یافتهتوسعهکشورهای 

ها از هر سه این نوع از بیمه اتفاق میفتد. در بخش غیرزندگی نیز های زندگیمقدار ارائه و نفوذ بیمه

 یافتهتوسعهدر کشورهای  کهدرحالیگذارند می تأثیر توسعهدرحالطریق بر رشد اقتصادی کشورهای 

دهد. همچنین ذکر این نکته ضروری ها رخ میتوسعه اقتصادی تنها از طریق افزایش میزان حجم بیمه

تر از کشورهای حیاتی توسعهدرحال هایاقتصادیپیشرفت  در غیرزندگیهای بیمهاست که وجود 

 است. یافتهتوسعه
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ساوادوگو و توسط ) توسعهدرحالرابطه میان توسعه بیمه زندگی و رشد اقتصادی در کشورهای 

و بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه که به بررسی این موضوع در  موردمطالعه (2018 ،16همکاران

صورت پذیرفته نشان  2011 تا 1996های آماری در بازه زمانی با داده توسعهدرحالکشور  86یان م

با توجه به  تأثیرمثبت دارد و از طرف دیگر این  تأثیرتوسعه بیمه زندگی بر رشد اقتصادی  کهداده 

مثبت توسعه بیمه زندگی با نرخ سود سپرده،  تأثیرحاشیه  درنتیجههای هر کشور متفاوت است. ویژگی

کشورهایی با درآمد  تأثیراعتبارات بانکی و ارزش معامالت در بازار سهام رابطه عکس دارد و این 

باالتر بیشتر است. حدود سیاست بیمه برای رشد اقتصاد در  باکیفیتهایی پایین و میانه و همچنین موسسه

 قرارگرفتهو بررسی  موردمطالعه( 2019، 17سط )آسونگو و اودهیامبوای است که توآفریقا عنوان مقاله

مثبت بر رشد  تأثیراست. نتایج مطالعه که به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه حدودی از ارائه بیمه 

های بیمه تأثیرمثبتی بر رشد اقتصادی دارند اما  تأثیرهای زندگی گذارد نشان داد که بیمهاقتصادی می

بر  زمانهم طوربههای زندگی و غیرزندگی دگی بر اقتصاد چشمگیر نیست. از طرفی توسعه بیمهغیرزن

عمر )درصدی از تولید  هایبیمهاز حق  4.149منفی خواهد گذاشت. همچنین  تأثیررشد اقتصادی 

های هدر بیم کهدرحالیمثبت بر رشد اقتصادی است  تأثیرگذاریناخالص داخلی( حداقل مقدار الزم برای 

 است. 1.805این حداقل مقدار در حدود  غیرزندگی

 بندیجمع

های زندگی بر رشد و توسعه اقتصادی بود. بیمه خصوصا  هدف از این مطالعه بررسی نقش انواع بیمه 

در بخش مقدمه و مبانی نظری پژوهش تا حدودی به بررسی اهمیت و نقشی که انواع بازارهای مالی 

ها نشان داد کشورهایی که از ثبات نتیجه بررسی ؛ واقتصاد داشته باشند پرداخته شدتوانند بر روی می

بسیار  هاآنمالی و اقتصادی باالتری برخوردار هستند نقش بیمه نیز در توسعه مالی و اقتصادی 

بر تا  قادر هستندها به دو شکل عمده بیمه است. توسعهدرحالو یا  یافتهنتوسعهاز کشورهای  ترپررنگ

 یراز فقها ریسک ها و پوششقبل ازهر چیز با جبران خسارت هاآنباشند،  یرگذارتأثتوسعه اقتصادی 

 یلهوسبهدیگر  از طرف ؛ وشوندکنند و درنهایت موجب کاهش شکاف طبقاتی میشدن افراد جلوگیری می

گذاری، نتیجه آن گسترش سرمایهدهند که کننده را کاهش میدهند اثرات عوامل تهدیدکه ارائه می تضمینی

های زندگی در رابطه با بیمه یرگذاریتأثاین ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش سطح رفاه در جوامع است. 
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بین زمان دریافت حق  معموال  زیرا ؛ های موجود در بخش غیرزندگی استتر از بیمهپررنگ مراتببه

بیمه این  یهاشرکتطوالنی وجود دارد، بنابراین  نسبتا  ها فاصله زمانی بیمه و انجام تعهدات شرکت

گذاری سرمایه و توسعههای مختلف اشتغال تا وجوه حاصل از حقوق بیمه را در پروژه رادارندفرصت 

زدهی بازار سرمایه، نرخ تورم و سطح نرخ بهره بانکی، با ازجملهاز طرفی متغیرهای بسیاری کنند. 

ای های زندگی که نقش سرمایهخاص بیمه طوربهسطح استقبال از انواع بیمه ، آگاهی و دانش مالی افراد

های صورت گرفته در داخل و د. همچنین نتایج پژوهشندهقرار می یرتأثتحت  یدا  شدبرای افراد دارد را 

ها در اقتصاد نیز رود نقش بیمههر چه زمان جلوتر میت که اس مسئلهخارج از کشور خود گواه این 

سهم بیمه از تولید ناخالص داخلی است  درواقعگردد و ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد که تر میپررنگ

های زندگی و غیرزندگی در دارد این است که بیمه تأملمهمی که جای  یامسئلهاما ؛ یابدگسترش می

در کشورهای  کهیطوربهکنند متفاوت از یکدیگر عمل می کامال  ها به شکلی بسیاری از اقتصاد

های زندگی از طریق خالص حق بیمه دریافتی و حجم میزان توسعه اقتصادی از کانال بیمه یافتهتوسعه

-این اتفاق از طریق مقدار ارائه و نفوذ بیمه توسعهدرحالدر کشورهای  کهیدرحالافتد فروش اتفاق می

های اهمیت انکار ناشدنی بیمه باوجود دهد. همچنین الزم به ذکر است کهی زندگی در بین افراد رخ میها

 یافتهتوسعهتر از کشورهای حیاتی توسعهدرحالدر پیشرفت اقتصادهای  یرزندگیغهای زندگی نقش بیمه

 است.
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