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Economic uncertainty And Performance Insurance joint stock companies 

 

Purpose: This research aims to study the effect of economic uncertainty on the 

performance of insurance companies. The insurance industry is one of the indicators 

of development on the one hand and one of the most important economic institutions, 

and on the other hand it supports the activities of other institutions. 

Methodology: In this research, the independent variable is economic uncertainty, 

which for its calculation is one of the macroeconomic variables, which includes three 

components: 1- economic growth rate, 2- inflation rate, 3- unemployment rate, and the 

dependent variable is insurance performance, which has three indicators. 1-Profit 

margin 2-Return on assets 3-Customer satisfaction was measured. In the inferential 

statistics section, it is used to test hypotheses and find relationships between variables. 

In this research, structural equations using pls method are used to test the hypotheses 

Findings: The results showed that macroeconomic variables have a significant 

relationship with the performance of the insurance industry, and non-financial 

variables also have a significant relationship with the performance of the insurance 

industry. 

Conclusion: Today, in most countries, the issue of economic uncertainty is one of the 

most important economic issues. Phenomena such as growth, unemployment, 

inflation, arise in any country for any reason. The results showed: macroeconomic 

variables (growth rate, inflation rate, unemployment rate) have a significant 

relationship with the performance of the insurance industry. Also, non-financial 

variables (political stability, independence of insurance companies from the 

government) have a significant relationship with the performance of the insurance 

industry. . 
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 نااطميناني اقتصادي  و خط مشي هاي عملكرد شركت ها
 

 1علي ضميري

 2مهناز ربيعي

 چکیده 

باشد. صنعت بیمه به ¬پژوهش با هدف مطالعه تاثیر نااطمیناني اقتصادي بر عملکرد شرکت هاي بیمه  مي هدف: این

عنوان یکي از شاخص هاي توسعه یافتگي از یک سو و یکي از عمده ترین نهادهاي اقتصادي مطرح بوده و از سوي 

 دیگر فعالیت سایر نهادها را پشتیباني مي نماید.

حقیق متغیر مسننتقن نااطمیناني اقتصننادي مي باشنند که براي محاسننبه غن از متغیرهاي ک ن روش شننناسنني: در این ت

نرخ بیکاري مي باشد و متغیر وابسته عملکرد بیمه -3نرخ  تورم  -2نرخ رشد اقتصادي  -1اقتصادي شامن سه مولفه: 

شاخص  سه  شد که با  سود -1مي با شیه  سنجیده-3بازده دارایي ها -2حا شتریان  ضایت م شد. در بخش غمار   ر

شد. ما در این پژوهش جهت غزمون  ستنباطي جهت  غزمون کردن فرضیه ها و  پیداکردن رابطه ها بین متغیرها مي با ا

plکردن فرضیات از معادالت ساختاري به روش  s  استفاده مي شود 

ني داري دارند و همچنین یافته ها: نتایج نشنننان داد که متغیرهاي ک ن اقتصنننادي با عملکرد صننننعت بیمه رابطه مع

 متغیرهاي غیر مالي نیز با عملکرد صنعت بیمه روابط معني داري دارند.

نتیجه گیري:  امروزه در عمده کشورها موضوع عدم اطمینان در اقتصادي از مباحث حائز اهمیت اقتصادي محسوب 

غید. نتایج نشننان دادند : جود ميمیشننود .پدیده هایي همچون رشنندک بیکاري تورمک به هر علتي که در هر کشننوري بو

متغیرهاي ک ن اقتصنننادي خنرخ رشننندکنرخ تورمک نرخ بیکاريم با عملکرد صننننعت بیمه رابطه معني داري دارند.و 

صنعت بیمه رابطه معني  شرکت هاي بیمه از دولتم با عملکرد  ستق ل  سيک ا سیا همچنین متغیرهاي غیر ماليخثبات 

 داري دارند.

 میناني اقتصاديک عملکرد شرکت بیمهک نرخ ارزک تورم.نااط کلمات کلیدي:

 نااطمیناني اقتصاديک عملکرد شرکت بیمهک رضایتمندي مشتریانکطبقه بندي موضوعي:  
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 مقدمه

رمایه به منزله باشد.درادبیات اقتصادي س یکي از اهداف اساسي کشورها دستیابي به رشد اقتصادي پایدار و توسعه مي

وسننعه تنظام اقتصننادي تلقي شننده و بر تشننکین غن به عنوان مهمترین عامن تعیین کننده رشنند و  شننریان حیات یک

وچک و اقتصننادي تیکید زیادي شننده اسننت. همچنین امروزه ریسننک ابعاد گسننتردهاي پیدا کرده و تمام بنگاههاي ک

صاد جامعه  ستند.بنابراین براي اینکه اقت سک روبرو ه سته با انواع مختلف ری سعبزرگ پیو شد و تو سدک الزم به ر ه بر

د. عدم است هم در بخش تجهیز سرمایه و تامین مالي و هم در موضوع ریسک و مدیریت غن شرایط الزم فراهم شو

به  توسننعه بخش مالي یکي از دالیلي اسننت که کشننورهاي فقیرتر مین به کاهش بیشننتري در تولید کن خود نسننبت

شان میدهند. این ا شرفته تر ن صادهاي پی ست. باقت شدیدترا سرمایهک بازار ثر به ویژه در انقباض هاي ناگهاني تولید  ازار

. به دلین پول و بیمه به عنوان ارکان اصننلي بخش ماليک هر یک نقش به سننزائي در اقتصنناد کشننورها به عهده دارند

 وري مي دانند.ه ضراهمیتي که این بازارها دارندک دولتهاک تنظیم برخي از جنبه هاي این بازار را مخصوصا نقش بیم

رف کنندگان عدم اطمینان واقعیتي از زندگي است. غنچه در کتاب هاي اقتصاد خردو ک ن در رابطه با تصمیمات مص

د. اما در و تولید کنندگان مورد بررسنني قرار مي گیردک با فرض فینناي اقتصننادي مطمان و با اط عات کامن میباشنن

صاد پر از نا اطمیناني شرایط وجود نا اط دنیاي واقعيک اقت شد. بنابر این در  صادي مي با میناني   مي توانیم عوامن اقت

 م.1390شاهد بروز رفتارهاي متفاوتي نسبت به تاوري هاي اقتصادي باشیمخپورشهابيک 

صادي و اجتماعي  یاي اقت شته تغییراتي را در ف صادي در چند ماهه اخیر با دامنه فراگیر و پیامدهایي که دا رکود اقت

ن ایجاد کرده است. با ظهور موج اخیر بیکاري ها و شکست هاي مالي در عناوین اخبارهاي جهانيک شرکت هاي جها

سک پذیري  سطح ری ست تهدیدي براي ادامه حیات و یا  شد که ممکن ا شک با چالش هایي روبرو خواهند  بیمه بی

 م. 2012ک 1غنها باشدخکتس

ر همواره م زم بوده است. افزایش مبادالتک ترقي سطح زندگي و اي با توسعه اقتصادي غن کشوپیشرفت هر جامعه

گیري گذاري موجب پیشرفت و نیز بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملي شده و به شکنتوسعه سرمایه

ي خکاال و مالها به ابعاد مالي و غیرهاي اقتصاديک این فعالیتبندي فعالیتکند. در تقسیمهاي بزرگ کمک مياندازپس

هاي گذاري غن در بخشهاي صنننعت بیمه با دریافت حق بیمه و سننرمایهشننوند. فعالیتبندي ميخدماتم تقسننیم

گذاران پاسخگو باشند. بخش هاي مختلف مختلف اقتصادي همراه بوده تا بتوانند نسبت به تعهدات غتي در قبال بیمه

صادي با تاثیر متقابن بر یکدیگرک در رشد و توسع ه پایدار موثرند. بخش خدمات به عنوان یکي از بخش هاي مهم اقت

اقتصاديک سهم قابن توجهي در تولید ناخالص ملي دارد . یکي از اجزاء تشکین دهنده بخش خدماتک صنعت بیمه به 

این  اي در ایران مي گذرد . درعنوان پشننتوانه مالي و رواني مي باشنند . نزدیک به یک قرن از غغاز فعالیت هاي بیمه

شار مختلف  ست و هنوز جایگاه واقعي خود را در بین اق شیب هاي زیادي را طي کرده ا صنعت بیمه فراز و ن مدت 

م.بیمه 1389جامعه پیدا نکرده و نقش مورد انتظارش را در نظام اقتصادي کشور ایفا نکرده استخمحمدي و میرزایيک 

رویارویي با تهدیدات ابداع شنننده اسنننت. این فراورده  در زمره مهم ترین ابزارهایي اسنننت که براي ایجاد غمادگي

ارزشمند بشري با قابلیت هاي خود بسیاري از غثار نامطلوب رویدادهاي غیر مترقبه را کنترل کرده است و تحقیقاً در 

                                                           
1 coates 
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صنعت بیمه تحت تاثیر دو گروه عامن دروني و بیروني قرار دارد که از بیرون مرتبط با  سعه  شد و تو شوري ر هر ک

 م.1390بوک و  هاي سازماني است.خ روژهامن دولتي و بازار و از درون وابسته به سیاستعو

سعه هاي شاخص از یکي عنوان به بیمه صنعت صادي نهادهاي از عمده ترین یکي عنوان به سو یک از یافتگي تو  اقت

ساس را نهادها سایر فعالیت دیگر سوي از و بوده مطرح شتیباني مینماید. برا سه توسط که غماري پ س  ري سوئیس مؤ

شر ستک شده منت سیگماک( است بوده دالر میلیارد 46000 بر بالغ 2012 سال در تولیدي جهان بیمه حق میزان ا شریه   ن

صنعت 2013 سال  بیمه م.  شور خدر  سهم  1391ک  42درصدي از کن حق بیمه هاي تولیدي جهان در رتبه  0.18م با 

شور رتبه غنکه حال ک دارد قرار دنیا صنعت بیمه ست 38 زمینه این در ترکیه ک سب .ا شد مبناي دنیا بر در اول مقام ک  ر

سمي صد 45 میزان به تولیدي بیمه حق ا شد این تداوم و 1390 سال در در صد 52 به ر  ازجمله 1391 سال در در

ستاوردهاي مهمترین شد بیمه صنعت بین المللي د  با جهان سرانه رقم برابر در دالر 139 ایران در بیمه حق سرانه .میبا

سه رقم در این . دارد قرار دالر 656 شورهایي بیمه حق سرانه با مقای ستانک ترکیهک همچون ک  امارات و قطر کویتک عرب

 .م1392داردخکریمي ک  قرار 64 رتبه در مورد این در ما کشور و فاصله داشته

 ضریب این . است غن بیمه ضریب نفوذ محاسبه کشورها در بیمه صنعت وضعیت بررسي شاخصهاي ترین مهم از یکي

سال  GDP رسمي رقم اع م عدم به توجه با( ایران در ست که در رتبه  2م حدود  1391براي  جهاني قرار  66درصد ا

شان جهان بیمه صنعت در زندگي هاي بیمه سهم دارد. بررسي  جهان در بیمه کن صنعت از بخش این سهم دهد مي ن

 .باشد مي درصد 8 تنها 1391 سال در ایران صنعت بیمه ازکن زندگي بیمه اي سهم که حالي در است؛ درصد 57 حدود

ست غن از حاکي امر این شستگي و عمر بیمه هاي زمینه هاي در گران ایراني بیمه فعالیت که ا سیارکمرنگ بازن ست ب  .ا

شابه صادي نهادهاي دیگر م شورک اقت سیار دولتي بخش نقش نیز بیمه صنعت در ک شد؛ ب  45.6که  طوري به زیاد میبا

 قرار خصوصي بیمه هاي شرکت اختیار در درصد دیگر 54.4و ) دولتي( ایران بیمه شرکت اختیار در بیمه بازار درصد

 .است یافته م حظه اي بهبود قابن اخیر هاي سال در وضعیت این البته . دارد

ساس شور اي بیمه مقررات و قوانین برا صول و ک صه در تولیدي فعالیت به مربوط ا صاديک عر  میموریت فعالیتهاي اقت

شور بیمه صنعت ست عبارت ک صادي چرخه فعالیتهاي براي اطمینان عرضه و تولید از ا شاورزيک هاي بخش در اقت  ک

شور خدماتي و صنعتي سب قیمت و کیفیت حداکثر با غحاد مردم زندگي جریان و ک صورتي غن با متنا  همه جانبهک به 

 .م1392پایدارخکریمي ک  و مکفي

شد امروز جهان در سعه ر صادي وتو شوري هر اقت شورها زندک مي رقم را غن المللي بین جایگاه ک  غنکه براي بنابراین ک

صه در بتوانند شته جایگاهي المللي بین عر شند دا صدد با شاخص هاي مي بر در سعه غیند   بهبود را خود یافتگي تو

شیده صاد تقویت موجب طریق این از و بخ شورهاي .شوند جهاني صحنه در تیثیرگذاري ایفاء نقش و اقت  حال در ک

 .) 1387 اوبرک(هستند اقتصادي با نوسانات مواجه همیشه توسعه

شورمان با قدمت حدود  شي  80صنعت بیمه ک شده تاکنونک نق صادي مواجه  ساله و با توجه به فراز و فرودهاي اقت

گذاران ها به بیمهگذاريکه ع وه بر کارکرد غرامش رواني در حوزه سننرمایهمتمایز در حوزه امنیت اقتصننادي داشننته 

توان صننورت ک ن بر غحاد جامعه تیثیر مالي و رواني مثبت داشننته اسننت. اما این نکته را نميخود در بعد خرد و به

ت بیمه بر اقتصنناد نادیده گرفت که میزان تیثیرپذیري صنننعت بیمه از اقتصنناد بیش از میزان تیثیري اسننت که صنننع

تواند بر میزان تیثیر غن بر صنننعت بیمه کشننورمان پذیرد. به هر حال شننناسننایي و تبیین ابعاد امنیت اقتصننادي ميمي

 م.1394گذار مؤثر باشدخمهدوي نیا و رحمتي ک عنوان یک نهاد تاثیربه
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صه هایي  صنعت در عر سته ي کارکردهاي این  شای ستک صنعت بیمه در ایران غنچنان که  صادي ا صادي و غیراقت اقت

ستماتیکم تابعي از  سی سک هاي غیر صنعت خری سائن محیط داخلي  صرف نظر از م شرایط  ست. این  سعه نیافته ا تو

ست.  صادي ا ست که بخش عمده اي از غنها ناشي از نااطمیناني حاکم بر فیاي ک ن اقت ستماتیکي ا سی ریسک هاي 

اسنناس رفتار عق یي سننعي در کنترل اثرات نامطلوب نااطمیناني هاي در واقع عاملین اقتصننادي در هر صنننعتيک بر 

سبي  شود که غنها از الگوي منا صن می صادي خود دارند. چنین کنترلي زماني حا صاد ک ن بر فعالیتهاي اقت یاي اقت ف

برخوردار باشند. در هاي فیاي اقتصاد ک ن و تاثیرگذاري غنها بر فعالیت هاي اقتصادي  -براي پیش بیني نااطمیناني

سم تاثیرگذاري این  صاد ک ن و مکانی یاي اقت صحیح ف صنعت بیمه نیز با پیش بیني هاي  صادي در  واقعک عاملین اقت

فیننا بر مولفه هاي تعیین کننده تصننمیمات بیمه اي خودک به صننورت پیش دسننتانه تحوالت احتمالي غتي مربوط به 

د لحاظ مي کنند و از این طریق زیان ناشنني از نااطمیناني فینناي ک ن نااطمیناني اقتصنناد ک ن را در تصننمیمات خو

صادي بر مقوالت بیمه اي خود را حداقن مي کنند. صورت بي  اقت صاد ک ن خود را به  یاي اقت نااطمیناني حاکم بر ف

بیني نشده اي دهد. این بي ثباتي ناشي از شوك هاي پیش  ثباتي پیش بیني نشده در متغیرهاي اقتصاد ک ن نشان مي 

اسننت که خواسننتگاه غنها میتواند تحوالت اقتصننادي یا غیر اقتصننادي داخن یا خارج کشننوري باشنند. در تعریف و 

توصننیف یک محیط اقتصننادک ن بر شنناخص هاي مختلفي همچون شنناخص نرخ تورمک نرخ رشنندک نرخ ارزک نرخ 

م. بر همین مبنا 2016و همکارانک  2ورنوبیکاريک وضننعیت مالي دولت و وضننعیت تراز پرداخت ها تیکید مي شننودخم

بي ثباتي این متغیرها نیز به عنوان بي ثباتي فینناي ک ن اقتصننادي شننناخته مي شننود. به هر حالک نتایج مطالعات 

متعددي تصدیق مي کنند که فعالیت هاي بیمه اي و شرایط رشد و توسعه اقتصادي و بهره مند بودن از محیط باثبات 

ور داراي ارتباط متقابن با یکدیگر هستند؛ به طوري که بین بهبود اوضاع و فیاي حاکم بر اقتصاد اقتصادک ن هر کش

؛ پیکارجو و 1390و رشننند فعالیت هاي بیمه اي هر کشنننور میتوان ارتباط منطقي و مسنننتقیم پیدا کردخجهانگردک 

ي اقتصنناد ایرانک وابسننتگي سنناختار م. مهمترین ویژگ2016و همکارانک  4؛ لیو2016و همکارانک  3؛ لي1390همکارانک 

اقتصادي غن به درغمدهاي حاصن از نفت است که این وضعیت موجب تیثیرپذیري از شرایط رکود یا رونق حاکم بر 

شودخرحیمي و همکارانک  صاد جهاني می م. حال این درغمدهاي ارزي نفتي از طریق متاثر کردن مخارج دولت 1394اقت

اقتصاد ایران میشود و بخشي از این اضافه تقاضا از طریق عرضه داخلي و بخشي منجر به تحریک سمت تقاضا در 

دیگر از طریق واردات پاسخ داده مي شود. از غنجا که بخشي از تولید داخلي در اقتصاد ایران وابسته به وارادات را با 

تغییرات نرخ ارز خود دلین  وارادات جبران کرد. در نتیجه این امر سنننطح عمومي قیمتها افزایش مییابدک ضنننمن غنکه

دیگر بر تغییر سننطح عمومي قیمتها در بازار کاالها و خدمات میشننود. تغییرات درغمدهاي نفتيک مخارج دولتک بازار 

شود. در  سطح تولید ناخالص داخلي کشور و درغمد جامعه مي  ارز و بازار کاالها و خدمات در نهایت منجر به تغییر 

همراه تغییرات تولیدک تاثیرات مسنننتقیم و غیرمسنننتقیم بر صننننعت بیمه میگذارندک چراکه  گام بعدي این مولفه ها به

موضوعات بیمه اي بیمه گذاران همگي متاثر از وضعیت چنین فیایي است. فرغیند مذکورک مکانیسم ساختاري انتقال 

غمدهاي نفتي ماهیت تصننادفي اثرات برخي متغیرهاي ک ن بر صنننعت بیمه را نشننان مي دهد؛ اما با توجه به اینکه در

براي اقتصننناد ایران دارند و بدلین چنین ماهیتي امکان پیش بیني وقوع نوع و اندازه ي شنننوك هاي نفتي غیر ممکن 

شوند و  ست. در نتیجه متغیرهاي مخارج جاري دولتک نرخ ارزک سطح عمومي قیمتها و تولید با بي ثباتي مواجه مي  ا

نسیت به خود متغیرهاي اقتصاد ک ن مذکور دارند؛ چراکه شوك هاي منفي و مثبت  این بي ثباتي ها اهمیت بیشتري
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پیش بیني شده یک متغیر داراي اثرات پیش شده ي مطلوب یا نامطلوب بر روي تصمیمات مصرفي و سرمایه گذاري 

اقتصادي ایجاد مي کنندک عام ن اقتصادي دارد؛ این درحالي است که بي ثباتي متغیرها بدلین نااطمیناني که در عاملین 

صنعت بیمه در وهله ي اولک نیازمند  ست. کاهش چنین تبعات نامطلوبي در  صادي ا قطعاً داراي تبعات نامطلوب اقت

اندازه گیري بي ثباتي هاي فیاي اقتصاد ک ن؛ در وهله ي دومک شناسایي مکانیسم انتقال بیثباتي فیاي اقتصاد ک ن 

سو صنعت بیمه و در وهله ي  سلماني بر  ستخ شده ا سایي  شنا ساختاري  سم  ساس مکانی م پیش بیني اثرات بر ا

 م. 1396وهمکارانک 

توسعه مالي همواره از محورهاي ضروري براي توسعه اقتصادي بوده است؛ شومپیتر استدالل مي کندک خدمات مالي 

هاي اقتصاديک مدیریت ریسکک ارائه شده از سوي واسطه هاي مالي شامن به جریان انداختن پس اندازک ارزیابي طرح

ست. در تحقیقاتيک بلوچ سهین مبادالت ا شان دادند که 2011و همکاران خ 5کنترل و نظارت بر عملکرد مدیران و ت م ن

توسعه مالي از طریق بخش خدمات مالي باعث گسترش و توسعه اقتصادي خواهد شدک به نحوي که نقدینگي فراهم 

صادي موجب شده از سوي نهادهاي مالي از طریق  سرمایه پروژه هاي اقت سهین جریان وجوه نقد به سوي انباشت  ت

رشد اقتصادي و در نهایت توسعه اقتصادي خواهد شد. بنابراین توسعه اقتصادي از اهداف مهم کشور است و رسیدن 

ر پولک سنننرمایه و به غنک نیاز به ابزارهایي دارد که مهمترین غنها پویایيک تکامن و توسنننعه بازارهاي مالي شنننامن بازا

شان  ستند که به موجب ماهیت فعالیت  شرکتهاي بیمه از جمله نهادهاي مهم و محوري مالي ه ست.  صنعت بیمه ا

یکي از کانال هاي مهم پس انداز مي باشننند که ع وه بر تامین امنیت فعالیت هاي اقتصننادي از طریق ارائه خدمات 

نزد خود در بازارهاي مالي مي توانند نقش بسیار اساسي و تعیین کننده  بیمه اي و به کارگیري منابع مالي انباشته شده

اي در تحرك و پویایي در این بازار ها و تامین وجوه قابن سرمایه گذاري فعالیت هاي اقتصادي داشته باشندک بیمه نه 

د نقش ایفا نماید: الفم تنها نقش یک واسنننطه گر مالي را ایفا مي کند بلکه از دو جنبه دیگر نیز مي تواند در اقتصنننا

سرمایه گذار. سارت؛ بم نقش غن به عنوان یک نهاد  یور بازارهاي  نقش غن در جبران خ شد ح شاره  همانطور که ا

شد؛ هارینگتون شته با صادي را به دنبال دا سعه اقت شد و تو م اعتقاد دارد که بحران 2010خ6مالي و فعالیت غنها میتواند ر

سال  شت که  و اثرات غن بر 2008مالي  سیاري از پژوهشگران را برغن دا صنعت بیمه ب بازارهاي مالي و به خصوص 

اقدام به بررسي شوك هاي اقتصادي بر عملکرد بازارهاي مالي و به خصوص صنعت بیمه را در محورهاي فعالیتي و 

شي خود قرار دهند. داس شرکت هاي بیمه باید براي 2012و همکارانخ 7پژوه ستدالل مي کنند که  سرمایه م ا تحقق 

سک هاي  سي ری سات مالي اقدام به برر س شرکتک باید دقیق تر از دیگر مو سرمایه درگردش  مورد نیاز و افزایش 

سیستماتیک نمایند؛ به عنوان مثال لغو بیمه نامه هاي بلندمدت ناشي از بحران هاي اقتصادي و شوك هاي اقتصادي 

انجمن بین المللي ناظران بیمهک بیان مي دارد که  ي گردد.معموال به معني ضنننرر و زیان شنننرکت هاي بیمه منجر م

صنعت بیمه یکي از مهمترین بازارهاي مالي است که به فراخور بهره مند بودن از یک ساختار سلسله مراتبي تاثیرات 

شاره دارد که شرکت هاي بیمه اولیه به شرکت هاي بیمه اتک شاره شده در صنعت بیمه به این ساختار ا ایي بیشتري ا

مرتبط هستندک و ع وه بر ریسک سیستماتیک موجود در مرزهاي جغرافیایي خود از ریسک سایر کشورهایي که در 

ستند نیز متاثر مي گردندخ شرکت هاي اتکایي با غنها در ارتباط ه Iقالب  AI S م اعتقاد دارد که 2009خ8م. غچاریا2012ک

یري غنها از بي ثباتي هاي اقتصننادي باهم در ارتباط اسننت اندازه شننرکت هاي فعال در عرصننه بیمه و میزان تاثیرپذ
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بطوریکهک شنرکت هاي بیمه بزرگ بدلین سناختارهاي پیچیده تر مالي ع وه بر غنکه تاثیرپذیري بیشنتري از بي ثباتي 

اني و باغست هاي اقتصادي دارند بلکه شرکت هاي کوچکتر و وابسته تر را نیز مبت  به این بي ثباتي ها خواهند نمود.

م در مطالعه اي به رویکردي نوین ت ش نموده اند بررسنني کنند که توسننعه صنننعت بیمه میتواند بر 1394جعفري خ

مولفه هاي فیننناي کسنننب و کار تاثیر گذار باشننند و تنها از غنها تاثیر نمي پذیرد. نتایج مطالعه حاکي از نقش اندك 

پیکارجو  دي این صنعت به بازبیني در این جهت مي باشد.صنعت بیمه در بهبود فیاي کسب وکار در کشور و نیازمن

م در مطالعه اي به بررسي اثرات متغیرهاي ک ن اقتصادي بر تقاضاي بیمه عمر درکشورهاي منطقه 1390و همکارانخ

سعه ماليک شورهاي مورد مطالعه با متغیرهاي تو ضاي بیمه عمر در ک شان داد که تقا  منا پرداختند. نتایج این تحقیق ن

تولید ناخالص داخلي سنننرانه و اشنننتغال رابطه مثبت و معنادار و با متغیرهاي نرخ تورم و نرخ بهره رابطه منفي و 

معناداري دارد؛ به طوري که کمترین ارتباط بین متغیرهاي ک ن اقتصادي با تقاضاي بیمه عمر این کشورها مربوط به 

نفتي و تقاضنناي بیمه عمر کشننورهاي مورد مطالعه ارتباط متغیر توسننعه مالي مي باشنند؛ هم چنین بین متغیر شننوك 

م در مطالعه اي به بررسي رابطه میان متغیرهاي ک ن اقتصادي و تقاضا براي بیمه 1385عزیزيخ معناداري وجود ندارد.

سپرده هاي بلندمدتک قیمت بیمهک درغمدک با ست که نرخ  ست. نتایج این تحقیق مبین غن ا زده عمر در ایران پرداخته ا

ضا براي بیمه عمر در ایران محسوب مي گردند؛ در این  سهام و امید به زندگي از جمله مهم ترین عوامن موثر بر تقا

م در مطالعه 2014ووکتیچ و همکارانخ راسننتاک قیمت بیمه رابطه معکوس قوي و مهمي با تقاضننا براي بیمه عمر دارد.

شور نیو صادي ک صنعت بیمه را در ثبات اقت سي قرار داده اند. نتایج این مطالعه حاکي از غن اي اثرات  زیلند مورد برر

سرمایه  شته و این بخش از طریق  صادي و رفاه نیوزیلند دا سعه اقت ست که بخش بیمه نقش مهمي در کمک به تو ا

شان  ست. همچنین نتایج این مطالعه ن شته ا صادي دا شایاني به رشد اقت س مت مردم کمک  گذاريک نوغوري و تامین 

ي دهد که صنعت بیمه در صورتیکه موفق عمن نموده و از کارایي الزم برخوردار باشد مي تواند اخت الت در نظام م

ساند. سبي تعدین نموده و به حداقن بر صاد را به نحو منا سکیچخ مالي و اقت سي اثرات 2012ا م در مطالعه اي به برر

محقق مذکورک در این مطالعه کشورهاي منتخب  ه است.بر شرکت هاي بیمه پرداخت 2008بحران مالي جهاني در سال 

سعه یافته. نتایج این مطالعه  شورهاي تو سعه و بمک شورهاي درحال تو ست: الفم ک سیم کرده ا سته تق را به دو د

حاکي از غن است که صنعت بیمه و شرکت هاي فعال بیمه اي در کشورهاي توسعه یافته بیشترین تاثیر را از بحران 

ته اند و کشورهاي درحال توسعه بدلین عدم توسعه یافتگي صنعت بیمهک از بحران مالي کمتر متاثر شده مذکور پذیرف

 اند.

 در این حوزه مطالعات زیادي انجام شده است که برخي از غنها عبارتند از:  

درتحقیقي به واکاوي اثر نااطمیناني قیمت دارائیهاي مالي و حقیقي بر رشنند اقتصننادي در ایران  1399زاده  باقر •

پرداخت. بسیاري از اقتصاددانان توسعه معتقد هستند که فیاي نااطمیناني ایجاد شده در قیمت دارایي هاي مالي و 

تجربي این مس ه که غیا قیمت دارایي ها به عنوان حقیقي سبب تغییر در اندازه رشد اقتصادي میشود. لذا واکاوي 

یک شاخص مهم اقتصادک ن منجر به شکن گیري مانع در مسیر رشد میشود یا خیر امري ضروري به نظر میرسد. 

ست.  صادي در ایران ا شد اقت صدد ارزیابي اثر نااطمیناني قیمت دارایي هاي مالي و حقیقي بر ر ضر در  مطالعه حا

از کنترل مسنناله مانایي متغیرها در الگو در گام بعد براي شننناسننایي وجود ناهمسنناني واریانس بدین منظور پس 

متغیرهاي مورد نظر در الگو اسننتخراج گردید. در مرحله  ARMAشننرطي در متغیرها ابتدا اط عات مربوط به مرتبه 

استفاده شد. نتایج نشان داد که  ARCHبعد براي بررسي وجود ناهمساني واریانس در متغیرهاي مورد نظر از غزمون 

درصد رد میشود در نتیجه با استفاده از  95با فاصله اطمینان  ARCHفرضیه صفر این غزمون مبني بر عدم وجود اثر 
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شرطي  ساني واریانس  ست غمد. در نهایت با  GARCHمدل ناهم سطح معناداري غنها بد مرتبه نااطمیناني متغیرها و 

و با بهرهگیري از روش اقتصننادسنننجي خود رگرسننیوني با وقفه هاي  1396-1344کمک سننري زماني سننالهاي 

سترده  شد. نتایج تخمین مدل  ARDLگ صادي پرداخته  شد اقت به غزمون تجربي رابطه بین این میزان نااطمیناني با ر

صادي منفي و تاثیر ناا شان داد که تاثیر ناطمیناني در نرخ ارزک نرخ بهره و قیمت ط  بر رشد اقت طمیناني در قیمت ن

شا نااطمیناني در قیمت داراییها از غثار جانبي  ست. از غنجا که در اغلب موارد من سکن بر غن مثبت ا نفت و قیمت م

سیاستهاي اقتصادي دولتها و بانک مرکزي در کشورهاي در ح  توسعه میباشدک بنابراین دولتها میتوانند با کاستن از 

 اقتصادي اثرگذار باشند.این نااطمیناني هاک بر حجم رشد 

درتحقیقي به  بررسنني تاثیر نااطمیناني متغیرهاي ک ن اقتصننادي بر ریسننک اعتباري بانک  1399عادلي وهمکاران  •

سهی ت  سود ت صاديک نرخ تورمک نرخ ارز و نرخ  شد اقت شامن نرخ ر صادي  هاي ایران پرداختند.  متغیرهاي ک ن اقت

ستقن  سهی ت بانک ها به منظور اندازه بانکي به عنوان متغیرهاي م سبت مطالبات غیرجاري به کن ت شند و از ن مي با

ست. نمونه غماري تحقیق نیز به مدت  شده ا ستفاده  سته ا سال  10گیري ریسک اعتباري و به عنوان متغیر واب سال از 

خصوصي خملتک  بانک 5بانک دولتي خمليک مسکنک صنعت و معدنک سپه و کشاورزيم و  5و شامن  1396تا  1387

پارسننیانک سننامانک کارغفرین و اقتصننادنوینم مي باشنند. نتایج تحقیق بیان مي دارد که نااطمیناني متغیرهاي نرخ رشنند 

تولیدک نرخ تورم و نرخ ارز بر ریسننک اعتباري بانک ها داراي تاثیر مثبت و معني دار اسننت. اما تاثیر نااطمیناني نرخ 

 ري بانک هاک در بازه ي زماني و مکاني تحقیقک منفي مي باشد.سود تسهی ت بانکي بر ریسک اعتبا

درتحقیقي به تاثیر نااطمیناني هاي اقتصادي بر مصارف بانک صادرات پرداختند. بدین 1398حسین پور وهمکاران  •

شده  پرداخته 1382-1392منظور ابتدا به تصریح فرم کلي مدل ها و پایایي متغیر ها به صورت فصلي در دوره زماني 

ستفاده از  ARMAاست. سپس متغیر تولید ناخالص داخلي و تورم توسط مدل هاي  برغورد گردیده است. در ادامه با ا

برغوردي تایید شده است و با استفاده  ARMAوجود ناهمساني واریانس در پسماندهاي الگوهاي  ARCHنتایج غزمون 

شرطي مدل هاي نااطم ARCH_GARCHاز مدل هاي  یناني هاي تولید ناخالص داخلي واقعي و نااطمیناني و واریانس 

جوسننیلیوس وقفه بهینه مشننخص گردیده  -هاي تورم برغورد گردیده اند. همچنین با اسننتفاده از روش جوهانسننون

روابط تعادلي بلند مدت به دست غمده است نتایج  (VARاست. در انتها نیز با استفاده از الگو خودرگرسیون برداري خ

نا اطمیناني هاي تولید ناخالص داخلي واقعي تاثیر منفي و معناداري بر مصنننارف بانک صنننادرات داردک  نشنننان داد

همچنین نا اطمیناني هاي تورم تاثیر مثبت ومعناداري بر مصنننارف بانک صنننادرات داردو از طرفي معناداري روابط 

 ات مورد تایید قرار گرفته است.متقابن میان متغیرها در هردو مدل منابع بانک صادرات ومصارف بانک صادر

صفهاني ورجبي  • صر ا سي بر بازده 1398ن سیا سک  صادي و ری شاخص هاي ک ن اقت درتحقیقي به تاثیر نااطمیناني 

تا  1390سننهام شننرکت هاي پذیرفته شننده در بورس اوراا بهادار تهران پرداختند. دوره زماني مورد مطالعه سننالهاي 

سنجي 1397 صاد شد وروش اقت شان  مي با ست. نتایج پژوهش ن سیوني داده هاي تابلویي ا ستفاده روش رگر مورد ا

سطح ک نک تورم و نرخ  شرکت دارد. در  سهام  میدهد که نااطمینانیتورم و نرخ ارز تاثیر منفي و معناداري بر بازدهي 

رزک اول از همه بر ارز به عنوان یکي ازمتغیرهاي اصننلي نقش قابن توجهي در عملکرد اقتصننادي دارد. تورم و نرخ ا

وظایف پول اثر مي گذاردو موجب ناکارایي ارزشنني پول شننرکت و در نهایت کاهش بازدهي شننرکت مي شننود. 

شان مي شرکت دارد. از -همچنین نتایج پژوهش ن سهام  سي تاثیر منفي و معناداري بر بازدهي  سیا سک  دهد که ری

ري مي کند انتظار دارد تا با سننرمایه گذاري در دارایي غنجایي که هر فردي که بر مبناي منطق اقتصننادي سننرمایه گذا
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سب  سرمایه گذاري هاي با بازده مطمان و قطعي ک سبت به  شتري ن هایي که بازده غیر ثابت و نامعیني داردک بازده بی

د. اش در سهام شرکت ها پر سودتر از خرید دارایي هاي مالي با بازده ثابت باش-کند. وي انتظار دارد سرمایه گذاري

 ریسک سیاسي سبب نوسانات بزرگي در تصمیمات سرمایه گذاران مي شود.

یو  1398فتاحي ومرادي  • شورهاي ع صادي ک شد اقت ست هاي پولي و مالي بر ر سیا درتحقیقي به اثر نا اطمیناني 

سعهک پ سعه یافته و در حال تو شورها و جوامع در یکي از دو گروه متمایز تو یش از هر اوپک پرداختند.قرار گرفتن ک

ستگي دارد. به  صادي غن جامعه ب شد اقت صادي مانند ر صادي غن ها و همچنین متغیرهاي ک ن اقت چیز به عملکرد اقت

همین دلین مساله رشد و بهبود عملکرد اقتصادي و عوامن توسعه نیافتگي اهمیت پیدا مي کند. لذا در کشورهاي در 

وجه بیشننتري شننود به طوري که بتوان غن ها را جهت سننرعت حال توسننعه الزم اسننت به عوامن توسننعه نیافتگيک ت

بخشننیدن به روند توسننعه کنترل کرد. به همین منظور این تحقیق سننعي دارد تا با اسننتفاده از روش خودرگرسننیون 

و مباني نظري مرتبط به بررسنني نااطمیناني  2003-2018برداري پانلي و همچنین به کمکداده هاي غماري سننال هاي 

صا شد هاي اقت شان میدهد متغیر ر ست غمده ن یو اوپک بپردازد. نتایج به د شورهاي ع صادي در ک شد اقت دي بر ر

شوك نااطمیناني باعث ایجاد تغییرات منفي در  صادي تاثیر پذیري دارند و  صادي از تکانه هاي نااطمیناني هاي اقت اقت

 رشد اقتصادي خواهد شد.

ستن • سي  2020هارتمن و رو شان داد: تورم و درتحقیقي به برر صادي پرداختند. نتایج ن شد اقت رابطه نااطمیناني با ر

نااطمیناني تورم موجب کاهش رشنند اقتصننادي گردیده اسننت. کشننورهاي با نرخهاي پایینتر تورم به طور بالقوه با 

میناني تورم افزایش تورم در معرض خطر مواجه با کاهش تولید هستند. همچنین نااطمیناني تولید قابن سرایت به نااط

 .میباشد

درتحقیقي به  تاثیر تورمک نااطمیناني بر رشد تولید پرداختند. نتایج نشان دادند که: همبستگي  2019جونز و اولسون  •

سنننال  از منفي به مثبت تغییر میکند در حالي که همبسنننتگي میان  5میان نااطمیناني اقتصننناد ک ن و تورم در این 

 .منفي باقي میماندنااطمیناني و تولید همچنان 

ساوا  • شان دادند که :  2019نیانیدیس و  شد تولید پرداختند. نتایج ن در تحقیقي به تعیین نقش نااطمیناني در تورمک ر

نااطمیناني در خصوص نرخ رشد تولید با متوسط نرخهاي رشد باالترک در رژیم با رشد پایین مرتبط است. نااطمیناني 

  .ور عمده در رژیم با تورم باالتر موجب کاهش نرخ رشد تولید میگرددنرخ تورم در سطوح باال به ط

درتحقیقي به بررسني رابطه بین نا اطمیناني اقتصنادي و تورم پرداختند. نتایج نشنان داد :  2018جیرانیاکول و اوپی  •

 .در پي خواهد داشتافزایش تورم باع افزایش نااطمیناني تورم شده و افزایش نااطمیناني تورمک افزایش تورم را 

 فرضیه هاي زیر قابن طرح مي باشد:مطالعهک در این با جمع بندي مباحث مطرح شده 

 .متغیرهاي ک ن اقتصادي با عملکرد صنعت بیمه رابطه معني داري دارند 

 با عملکرد صنعت بیمه رابطه معني داري دارند. متغیرهاي غیر مالي 

 روش شناسي پژوهش

شد که تعداد  -روش این مطالعه از نوع کمي شرکت بیمه مي با شد. جامعه اماري پژوهش مدیران و کارکنان  شي مي با پیمای

نفر از انها با کمک جدول مورگان بعنوان نمونه انتخاب و داده هاي مورد نیاز پژوهش در مدل مفهومي غورده شننند.  415
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که براي محاسبه غن از متغیرهاي ک ن اقتصادي شامن نرخ رشد اقتصاديک  متغیر مستقن عوامن نااطمیناني اقتصادي مي باشد

ضایت  سودک بازده دارایي ها و ر شیه  شاخص حا سه  سته عملکرد بیمهک با  شد و متغیر واب نرخ  تورم و نرخ بیکاري مي با

ستنباطي از معادال سمت غمار ا ضیات در ق شد. در این تحقیق براي غزمون کردن فر سنجیده  شتریان  ساختاري به روش م ت 

pl s  وsem  براي متغیرهاي ک ن اقتصادي در نظر گرفته شده اند.  1397الي  1394داده ها از سال و استفاده شد 

 یافته ها

 هاي اندازه گیريبرازش مدل

شده اندازهدر این مرحلهک تعیین مي شاهده  سط متغیرهاي م ستي تو شدهشود که غیا مفاهیم نظري به در یا خیر. بدین اند گیري 

بار سنننازه بار همگرایيمدل مورد بررسننني قرار مي 9منظور اعت یار اعت که براي سننننجش غن از دو مع بار افتراقي 10گیرد   11و اعت

ها دو شود. هرگاه یک یا چند خصیصه از طریق دو یا چند روش اندازه گیري شوند همبستگي بین این اندازه گیرياستفاده مي

کند باال ي واحدي را اندازه گیري ميهایي که خصیصهسازد. اگر همبستگي بین نمرات غزمونشاخص مهم اعتبار را فراهم مي

باشد. وجود این همبستگي براي اطمینان از این که غزمون غنچه را که باید سنجیده شود مي باشدک پرسشنامه داراي اعتبار همگرا

ها داراي اعتبار کند پایین باشدک غزمونهاي متفاوتي را اندازه گیري ميهایي که خصیصهسنجدک چنانچه همبستگي بین غزمونمي

ست. مقدار  صي یا واگرا ا شخی شتر از  AVEت شد. هم 5/0باید بی گرددک م نیز م حظه مي10-4خچنین همان گونه که در جدولبا

دهد ابزار تحقیق حاضر از روش تحلین عاملي تیییدي نیز است که نشان مي 4/0بارهاي عاملي تمامي ابعاد متغیرها نیز باالتر از 

است  5/0م باالتراز CRي مرکب خاند.ضریب پایایهاي خود را تبیین کردهخوبي سازهداراي روایي مطلوبي است و تمامي ابعاد به

 دهد.نتایج روایي همگرا را براي ابعاد پرسشنامه نشان مي ک1م. جدول 2010خبایرنيک 

 : نتایج روایي همگرا ابعاد پرسشنامه خالگوریتم مدل اندازه گیريم1جدول

 نتیجه سطح معني داري غماره تي بارعاملي عومن / گویه

Corporat e_ i nd <- تایید 0.000 44.607 0.881 یرماليغ 

Pol i t i cal _ st abi l i t y <- 

 غیرمالي
0.896 56.920 0.000 

 تایید

Sat i sf act i on <- تایید 0.000 61.869 0.886 ملکردع 

growt h_rat e <- تایید 0.000 47.499 0.867  ن اقتصاديک 

i nf l at i on_ rat e <- ن کننن 

 اقتصادي
0.886 62.278 0.000 

 تایید

prof i t _mari gi n <- تایید 0.000 52.502 0.863 ملکردع 

                                                           
9 Construct Validity 
10Convergent Validity 
11 Discriminant Validity 
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roa <- تایید 0.000 41.892 0.859 عملکرد 

unempl oyment _ rat e <-  ک ن

 اقتصادي
0.822 43.675 0.000 

 تایید

 

 

 

 

 غلفاي کرونباخ شاخص هاي روایي 
باخ  فاي کرون غل

 ترکیبي

یانگین  جذر م

 واریانس

 0.756 0.903 0.838 عملکرد

 0.789 0.882 0.733 غیرمالي

 0.738 0.894 0.822 ک ن اقتصادي

 

 

 : غلفاي کرونباخ براي سازه هاي تحقیق1نمودار 
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 م: غلفاي کرونباخ ترکیبي براي سازه هاي تحقیق2نمودار خ

 

مو غلفاي کرونباخ ترکیبي براي تمامي AVEشنننود با توجه به اینکه میانگین واریانس اسنننتخراجي خهمانگونه مشننناهده مي

توان بیان نمود ابزار تحقیق از روایي همگراي قابن قبولي برخوردار استکمي 7/0و  5/0پژوهش به ترتیب باالتر از متغیرهاي 

سطح اطمینان  ست.همه گویه ها در  شند. معناداري گویه ها باالتر بودن عدد معناداري از معنادار مي 95/0ا ست.  ±96/1با ا

 شود.توان گفت که اعتبار همگرایي ابزار سنجش تایید ميبنابراین با توجه به مقادیر به دست غمده مي

 نماییم.رسم مي م1خهاي اصلي مدل تحقیق را مطابق جدولجهت بررسي روایي واگرا نیز در ابتدا ماتریس همبستگي مؤلفه

 

 م: ماتریس همبستگي ابعاد اصلي مدل تحقیق2جدول خ

 ک ن اقتصادي غیرمالي عملکرد  

   1 عملکرد

  1 0.639 غیرمالي

 1 0.711 0.785 ک ن اقتصادي

 

شده در جدول خ 1به جاي اعداد  AVEهمچنین با توجه به اینکه با جاي گذاري جذر  صلي ماتریس ارائه  م م حظه 2در قطر ا

روایي  هاي دیگر اسننتک ابزار تحقیق ازشننود که این مقدار براي هر یک از متغیرها بیش از همبسننتگي یک سننازه با سننازهمي

 واگراي مناسبي نیز برخوردار است.

 م: بررسي روایي واگرا در جدول همبستگي3جدولخ

 ک ن اقتصادي غیرمالي عملکرد  
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   0.869 عملکرد

  0.888 0.639 غیرمالي

 0.859 0.711 0.785 ک ن اقتصادي

 

افتراقي و پایایي مرکبک برازش مدل اندازه گیري با توجه به تییید مطلوب بودن مقادیر بارهاي عامليک اعتبار همگرایيک اعتبار 

 شود.تحقیق مورد تایید واقع مي

 برازش مدل ساختاري

ساختاري پرداخته مي سي برازش مدل  سمت به برر سي برازش مدل اندازه گیريک در این ق شود. در واقعک پس از تحلین و برر

باشد.در تحلین مسیرک روابط بین و شاخص برازندگي مدل مي ها بهره گیري از تحلین مسیرک ضریب تعیینمرحله دوم در رویه

شنننوند.مفاهیم تحلین مسنننیر در بهترین یابند و به عنوان مسنننیرهاي متمایز در نظر گرفته ميمتغیرها در یک جهت جریان مي

شوند سازدک تبیین ميصورت از طریق ویژگي عمده غنک یعني نمودار مسیر که پیوندهاي علّي احتمالي بین متغیرها را غشکار مي

داري و م مدل معادالت سنناختاري و نمودار مسننیر مدل تحقیق به همراه اعداد معني4-4م و خ3-4م. نمودارهاي خ1387خهومنک 

 دهدضرایب مسیر نشان مي

 م: مدل مفهومي برازش شده در حالت تخمین استاندارد3نمودار خ



 

6338 

 ها
ت
رك

 ش
رد
لك
عم
ي 
 ها
شي

ط م
 خ
  و
ي
صاد

 اقت
ني
ينا
طم
ناا

 

 

 

 ناداري پارامترهام: مدل مفهومي برازش شده در حالت مع4نمودار خ 

 ضریب تعیین

ضریب تعیین مهم ست.  ستگي معیار گویاتري ا ضریب همب سبت به  ست که با غن ميضریب تعیین ن توان رابطه ترین معیاري ا

سیله  سته به و صد تغییرات متغیر واب ضریب بیان کننده در ضیح داد. این  سته را تو ستقن با متغیر واب بین یک یا چند متغیر م

ستقن ميمتغیرهاي  شکن م شد. با توجه به  شده تحقیق با توجه به متغیرهاي معنادار غن در  10-4با ضریب تعیین مدل برازش 

درصد از تغییرات متغیر عملکرد شرکت تحت تیثیر عوامن غیرمالي  63م قابن مشاهده است. بر این اساسک حدود 4-4جدول خ

شود.همچنین  صادي بیان             مي  شوند.بقیه  51و ک ن اقت صادي بیان مي  سط عوامن ک ن اقت تغییرات متغیر غیرمالي تو

 اند.عواملي هستند که در مدل در نظر گرفته نشده

 

 م: ضریب تعیین سازه هاي مدل تحقیق4جدول خ

  R Square 
R Square 

Adj ust ed 

 0.626 0.629 عملکرد

 0.503 0.505 غیرمالي
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 نتیجه گیري

سیر میان دو متغیر را تایید نمود  96/1با توجه به این که اعداد معنا داري باالتر از عدد  شدکمي توان معنا داري م مي با

و بر وجود این رابطه صننحه گذاشننت.کلیه فرضننیه هاي تحقیق مورد پذیرش قرار مي گیرند در نهایت  عوامن ک ن 

  روي عملکرد شرکت تاثیرگذارند. 0.79اقتصادي 

 در باره متغیرهاي ک ن اقتصادي تاثیر گذار بر عملکرد شرکت هاي بیمه مي توان به موارد ذین اشاره نمود:
است شوکهاي ارزي  نیز همچون متغیرهاي اقتصادي مورد بررسي  نرخ ارز یکي از مهم ترین متغیرهاي اقتصاد ک ن -

 طمیناني و اثرات منفي در عملکرد میشود.در این تحقیق موجب ایجاد نا ا

صادي و عوامن تاثیرگذار بر غن وجود  - شد اقت صاد دانان براي مطالعه ر سال هاي اخیر همواره تماین زیادي بین اقت در 

صادي یک  یر اقت شد. تورم از مهمترین پدیده هاي م صادي تورم مي با شد اقت ست. یکي از عوامن مؤثر برر شته ا دا

یشتر اقتصاد دانان و سیاستمداران بر این باور هستند که عمده ترین زیانهاي ناشي از تورم از طریق کشور مي باشد. ب

در زمان تورم نااطمیناني در فعالیت هاي اقتصننادي به شنندت افزایش مي یابد و  .ایجاد نا اطمیناني تورمي مي باشنند

 فرصت هاي سرمایه گذاري و رشد اقتصادي را متوقف مي کند.

تورم در جوامع مختلف وابسته به شرایط غن جامعه میتواند اثرات منفي یا مثبت داشته باشد ک اما درصورتیکه شاخص   -

صاص  شوندک این عدم اطمینان با تخریب نظم حاکم در اخت شاخص تورم  شوکهاي تورمي منجر به عدم اطمینان در 

بر بنگاه هاي اقتصننادي تحمین مي کند که تحت دادن بهینه منابع و عملکرد سننیسننتم قیمتها ک هزینه هاي سنننگیني را 

تاثیر این هزینه ها و رفتار عق یي عوامن اقتصننادي در تعیین  نرخ تورم انتظاريک نرخ تورم نیز ممکن اسننت افزایش 

 یابد.

 متغیر هاي غیر مالي و اثربخشي بر روي عملکرد شرکت هاي بیمه اي مي تون اذعان کرد:  درباره

ش  - ستق ل  شرکت ها باید به این در مودر ا سهام این  رکت هاي بیمه از دولت مي توان اذعان کرد: در زمینه مالکیت 

غیین نامه در مورد سهامداري دولت در تاسیس شرکت هاي بیمهک پیش بیني شده  4نکته اشاره کرد که بر اساس ماده 

نمي توانند جزو موسسان شرکت است که وزارتخانه هاک موسسات دولتيک موسسات و نهادهاي عمومي و غیردولتي 

شرکت هاي موضوع  ساس غنک وزارتخانه هاک موسساتک نهادها و  صره دارد که بر ا شند. این ماده یک تب هاي بیمه با

درصنند در موسننسننه بیمه سننهم داشننته باشننند و این موارد در تاسننیس و  10این ماده در مجموع نمي توانند بیش از 

سهام این  ست.شرکت جدید اعما 3مالکیت  شده ا صنعت بیمهک ارائه خدمات  ل  یاي رقابتي در  توجه به ایجاد ف

هرچه بیشتر به عموم جامعهک تمرکز زدایي و گسترش این خدمات در سرتاسر کشور در صدر برنامه هاي دولت در 

فاتر حوزه مدیریت بیمه قرار گرفته است. اقدامات دولت در این حوزه از طریق تاسیس شرکت هاي جدید بیمه ايک د

شرکت  ستق ل و کارایي این  ست که بر ا شده ا صدور پروانه فعالیت کارگزاران و ارزیابان محقق  ارتباطي خارجي و 

 ها دامن مي زند.

صاد  - صادي دولت ها از مهم ترین عوامن ایجاد کننده  عدم اطمیناني در اقت صادي و  چه غیر اقت سي چه اقت سیا ثبات 

وان یک عنصر کلیدي سایر هزینه ها تولید را تحت تاثیر قرار مي دهد و با توجه به هستند. تغییرات نرخ ارز نیز به عن

سعه و نقش ارز در تامین  شورها در حال تو سرمایه اي وارداتي در ک سطه اي و  ستگي تولید به کاالهاي وا درجه واب

شن تري از صویر رو شده مطالعه تاثیرات نا اطمیناني نرخ ارز بتواند ت شور به این کاالها موجب  صادي ک شرایط اقت

 دست دهد.
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 پیشنهادات بر اساس یافته هاي تحقیق

ست که در غن با توجه به اینکه  شرایطي ا ست یا  افتد مي اتفااممکن که در غینده  رخدادهاينا اطمیناني  مشخص نی

ست. نا اطمیناني پدیده شخص ا شخص بودنک احتمال وقوع غنها یا تابع توزیع احتمال غن نام صورت م اي اینکه در 

ست که اغلب عوامن به وجودغورنده نا اطمیناني در  ست. این در حالي ا صاد نی شایند اقت ست که به هیچ وجه خو ا

ثباتي در نشدهک بيهاي اب غن ساختاري سیاسيک قیمت نفتک سیاستاقتصاد ایرانک به راحتي قابن کنترل هستند. عوام

ترین عوامن ایجاد نا اطمیناني در اقتصنناد ایران الملن مبهم و مانند غنک مهمهاي اقتصنناديک روابط بینسننیاسننتگذاري

 هايهاي مولد اقتصننادي و حرکت منابع اقتصننادي به سننمت فعالیتهسننتند که حاصننن غنک کاهش حجم فعالیت

مي   اقتصاد کشور براي تصمیم گیران اقتصاد بسیار اهمیت دارد. در واقع  میزان قابن پیش بیني بودن بازانه است.سفته

ست و  صاد ا سطح باالتري از نا اطمیناني در اقت شان دهنده  شدک ن صاد کمتر با توان گفت هر قدر قابلیت پیش بیني اقت

 بالعکس. نبود دانش پیش بینيک علت اصلي نا اطمیناني است.

 شود:نتیجه توصیه مي در

 فیاي رقابتي در صنعت بیمه مستقن شدن شرکت هاي بیمه از مالکیت هاي دولتي در راستاي تمرکززدایي و ایجاد

 سرمایه صحیح  سن به مدیریت  تر هاي پاییناي با نرخها جهت دار گردد.  با ارائه خدمات بیمهگذاريبا تو

اي فراهم مي گردد و در سنننطح ک ن اقتصننناديک افزایش رفاه موجبات ارتقاي سنننطح کیفي خدمات بیمه

 عمومي و اثرهاي ضدتورمي را در پي خواهد داشت.

 ما این گران ميهبیم مالي تورم ایمن سنننازند ا قابن اثرات احت مات خود را در م قدا ند از طریق برخي ا توان

 طلبد و ممکن است همیشه امکان این اقدامات در دسترس نباشد.شرایط مدیریت دقیقي را مي

 ي سیاسي به هاثبات پولي و مناليک از جملنه عوامنن مهنم تشکین دهنده ثبات اقتصادي و خروج از بحران

گذاري هناي مناسنب پولي و ماليک زمینة ثبات اقتصادي و سرمایهزمنان سیاسنتغید و اعمال همحساب مي

 بیشتر شرکت هاي بیمه را فراهم مي غورد.

  ست ها با دید افق زماني سیا صادي را مي توان طراحي  شدید نا اطمینائي اقت از مهم ترین عوامن ایجاد و ت

افع کوتاه مدت بر منافع دراز مدت اسننت. ع وه بر اینک عوامن سنناختاري سننیاسننيک محدودک و ترجیح من

ستگذاريقیمت نفتک بي سیا صاديک و مانند غنک نیزثباتي در  سهم مهمي در  هاي اقت نا اطمیناني   مي توانند 

صن غنک کاهش حجم فعالیت شند که حا شته با شور دا صاد ک یاي اقت صادي و حرکت منابعف  هاي مولد اقت

 بازانه است. هاي سفتهاقتصادي به سمت فعالیت

  سطح روابط  بین الملن از ورود ستراتژیک در  شتن نگاه علمي و تخصصي به  تفکر ا شود با دا شنهاد می پی

افراد غیر کارشننناس به این حوزه در سننطح ک ن جلوگیري به عمن بیاوریم. و با پیاده سننازي برنامه هاي 

 ي ملي به بهبود این فیا کمک کنیم.طوالني مدت استراتژیک و غشت
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 منابع       

شناسایي کد تیثیر دانش مشتري بر عملکرد سازماني با توجه به م1395خاحسانفر کگلشنک گروسيک الناز ک .1 کدیجیتال 

 4نقش مدیریت ارتباط با مشتري و قابلیت بازاریابي در شرکتهاي بیمه کپژوهشنامة بیمه/ سال سي و یکم / شمارة 

  72تا49/صفحات 124/شمارة مسلسن  1395زمستان /

ارتقاء جایگاه صنعت بیمه در بازار سرمایه. دانشگاه غزاد اس مي بررسي و تبیین راهکارهاي  م1385خاحسانيک ر.ک . .2

 . پایاننامه کارشناسي ارشد

نقش صنننعت بیمه در اقتصنناد م لي و بازار سننرمایه خبررسنني تجرب ه برخي "مک  1381احمدوند ک محمدرحیم خ  .3

شورها وعملکرد ایران م  شماره "ک صاد يک سیاس تهاي اقت شها و  صلنامه پژوه  صادي و ک  22ک ف وزارت امور اقت

 دارایي ک معاونت امور اقتصادي.

کبیمه عمر و سننایر بیمه هاي اشننخاصکترجمه محمود صننالحيک جانعليک انتشننارات بیمه  م1387خاوبرک ژان لوكک  .4

 .15مرکزي جمهوري اس ميک تهرانک چاپ دومکص 

سرمایه گذاريک تقاضاي پول و نفت  ک اثرات نااطمیناني بر اقتصاد ایرانخرشدک مصرفکم1390خپورشهابيک فرشید؛  .5

 خامم ک پایان نامه مقطع کارشناسي ارشدک دانشگاه سیستان و بلوچستانک دانشکده علوم اقتصادي.

صمیميک احمد؛ کاردگرک ابراهیم؛  .6 صلنامه م1385خجعفري  صادي را حمایت میکند ؟ک ف شد اقت سعه بیمه. ر ک غیا تو

 پژوهشهاي اقتصادي  سال ششم  شماره دوم.

سفندیار خ ج .7 صادي ایران "مک  1376هانگرد کا صنعت بیمه در ایجاد امنیت اقت شماره "نقش  ک مجله برنامه و بودجهک 

 ک سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور. 23و  22هاي 

ک 19؛ بیمه و رشد اقتصادي در ایران؛ فصلنامه پژوهش ها و سیاست هاي اقتصاديک سن 1399خجهانگرد اسفندیار ؛  .8

 .59شماره 

ناهک  .9 خداپ نا و مسنننعود  ید واقعي در م1395خچاسنننبي نژاد. لی ناني نرخ ارزموثر حقیقي و تول نا اطمی ک برغورد 

ششمین کنفرانس ملي مدیریتک اقتصاد و حسابداريک تبریزک دانشگاه فني و حرفه اي استان غذربایجان شرقي  ایرانک

 کسازمان مدیریت صنعتي تبریز -

مروري بر نقش صنننعت بیمه در اقتصنناد و بازار سننرمایه ایران و برخي  م1387خحسنننزادهک ع . و کاظم نژادک .ک .  .10

 4و .  3کشورهاي درحال توسعه و توسعه یافته. فصلنامه صنعت بیمهک سال بیست و سومک ش 

صابر خداوردیزادهک  .11 سي تیثیر نااطمینم1395خخداوردیزاده. محمد؛ محمد ک مي و  صادي ک برر شد اقت اني تورم بر ر

نهمین کنگره پیشننگامان پیشننرفتک  کARDLایران با اسننتفاده از رهیافت خودتوضننیح برداري با وقفه هاي گسننترده 

 تهرانک مرکز الگوي اس مي ایراني پیشرفتک

صرت مختارزاده خانقاهيک  .12 شک؛ زهرا کریمي تکانلو و ن سلماني بي  ضا  ضا؛ محمدر ک مطالعه م1395خرنج پور. ر

چهارمین  اثرات نااطمیناني نرخ ارز موثر واقعي بر ارزش افزوده بخشننهاي اقتصننادي در اسننتان غذربایجان شننرقيک

  کنفرانس ملي مدیریتک اقتصاد و حسابداريک تبریزک سازمان مدیریت صنعتي غذربایجان

مي ایرانک تهران چاپ ک حقوا بیمهک ترجمه حیاتيک محمدک انتشارات بیمه مرکزي جمهوري اس  م1390خروژهک بوک  .13

 .115دوم.ص 

ک ارتباط تورم و نااطمیناني تورمي در ایران با م1395خشنناه غبادي. ابوالفیننن؛ یونس سننلماني و سننیدغرش ولي نیاک  .14

 12خ 23دوفصلنامه اقتصاد پولي ک مالي  تاکید برانتظارات عق یيک
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صاد ک ن م1388خشهریارک بک .  .15 صنعت بیمه در اقت سال دومک  بررسي دالین اهمیت  . مجله الکترونیک بیمه ملتک 

 13ش .

شنامة م1393خشهیکي تاش ک میرباقري جم ک .16 صنعت بیمه در ایران کپژوه شته فعالیتهاي  سک تمرکز ر سنجش ری ک 

  109تا  85/صفحات  116/شماره مسلسن  1393/زمستان  4بیمه/ سال بیستونهم/ شماره 

 تصادي در ایران. پایاننامه دکتريک دانشگاه مازندرانتوسعه بیمه و رشد اق م1386خکاردگرک الف .ک .  .17

ک ارزیابي عملکرد صنعت بیمه کشور و تبیین چشم انداز غیندهک فصلنامه سیاستهاي مالي و م1392خکریميک محمد؛  .18

 .2اقتصادي ویژه نامه کارنامه اقتصادي دولتک سال یکمک شماره 

از استفادهباعمرمستمریهايکقیمت گذاري م1393خنیاکان کلیلي ککمیجانيک اکبر ک محمدي کشاپور ک کوششي کمجید ک  .19

تا  11/صفحات  331/شماره مسلسن  3131/زمستان  4فازي کپژوهشنامة بیمه/ سال بیستونهم/ شماره فنيبهرهنرخ

16  

سليک م.ک ج لي نائینيک س.ع.مک نورعلیزادهک ح.ر. و میرزایي پريک ي.ک  .20 زار بیمه زندگي . تحلین نهادي بام1390خمتو

 م3خ103صص ک 77-51کشور: با استفاده از مدل چهار سطحي ویلیامسون. پژوهشنامه بیمهک  .

ک بررسي تاثیر متغیرهاي ک ن اقتصادي م1390خمراديک محسن؛ علیزادهک علي؛ ف حيک سعید؛ صفدري نیاک شکوفه؛  .21

 .9ت مدلسازي اقتصادي شمارهو متغیرهاي ساختار سرمایه بر سودغوري صنعت بیمهک فصلنامه تحقیقا

گذاريک روزنامه ک نقش صنننعت بیمه برامنیت اقتصننادي و سننرمایهم1394خمهدوي نیاک اسننماعین؛ رحمتيک رسننول؛  .22

 .1394ک خرداد 330فرصت امروزک شماره 

کحذف اثر منفي تورم از بیمه نامه هاي عمر و سرمایه گذاري به کمک سبد م1392خمهدوي کغدیر ک علیپور کج ل ک .23

  74تا  51/صفحات  115/شماره مسلسن  1393/پاییز  3پولي  کپژوهشنامة بیمه/ سال بیستونهم/ شماره 

ک بررسنني تاثیر نااطمیناني صننادرات بر رشنند م1395خمیرزاد. سننیده ثمر؛ احمدعلي اسنندپور و سننلمان سننتوده نیاک  .24

صادي در کشورهاي عیو اوپکک صاد و نوغوري در اقت شگاه  اولین همایش حسابداريکاقت مدیریتک بندرعباسک دان

 غزاد اس مي واحد بندرعباس.

ک برغورد تابع تقاضنناي اسننتاني بیمه هاي بازرگاني در ایران در م1389خمیرزایي نژاد محمد رضننا؛ محمدي مهديک  .25

 .4ک فصلنامه علوم اقتصادي ک سال اولک شماره 1380-1386سالهاي 

 3یي سوئیسک شماره مک انتشارات شرکت بیمه اتکا 2013نشریه سیگماخ  .26
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