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 چکيده

شد. تولید با، توزیع و بیمه میتولیدهدف تحقیق حاضر بررسی روابط علی و اثرگذاری متقابل بین 

ناخالص داخلی به عنوان شاخص تولید، ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع، و ضریب نفوذ بیمه 

ای همورد استفاده در این تحقیق سری هایاند. دادهبه عنوان شاخص بیمه مورد استفاده قرار گرفته

باشد. با استفاده از روش سیستم برای کشور ایران می 0535الی  0531های زمانی مربوط به سال

معادالت همزمان، به این موضوع پرداخته شد. جهت اجتناب از کاذب بودن نتایج برآورد الگو، از 

وی است در الگ فاده گردید. نتایج حاکیهای تشخیصی و نیز متغیرهای ابزاری مناسب استآزمون

ی تولید ناخالص داخلی، اثرات متغیرهای ضریب جینی و  ضریب نفوذ بیمه بر اول با متغیر وابسته

؛ در الگوی 33/1و  -53/1ترتیب منفی و مثبت )و معنادار(، با ضرایب  تولید ناخالص داخلی به 

ای تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ بیمه بر ی ضریب جینی ، اثر متغیرهدوم با متغیر وابسته

؛ و در الگوی  -13/1و  -10/1ترتیب با ضرایب اثرگذاری متغیر ضریب جینی منفی )و معنادار(، به

ی ضریب نفوذ بیمه، اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی بر سوم با متغیر وابسته

 -35/3و  13/0ی )و معنادار(، با ضرایب اثرگذاری ترتیب مثبت و منفمتغیر ضریب نفوذ بیمه، به

 باشد. می

انی، های زمتولید ناخالص داخلی، ضریب نفوذ بیمه، ضریب جینی، سری واژگان کليدي:
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 مقدمه         

د اقتصادی از موضوعات یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه در کشورهای در حال توسعه مساله رشد اقتصادی است. مسئله رش

براین بنا زند،می رقم را آن المللی بین جایگاه کشوری هر اقتصادی وتوسعه رشد امروز جهان بسیار مهم مورد بحث اقتصاددانان بوده است. در

 بخشیده ودبهب را دخو یافتگیتوسعه هایآینـد شاخصبرمی درصـدد باشند داشته جایگاهی المللی بـین عرصه در بتوانند آنکه برای کشورها

 یافتگیهتوسع هایشاخص از یکی عنوانبه بیمه صنعت. شوند جهانی صحنه در تأثیرگذاری نقش ایفـاء و اقتصاد تقویت موجب طریق این از و

ش نق .ایدنممی پشتیبانی را نهادها سـایر فعالیت دیگر سوی از و بـوده مطرح اقتصادی نهادهای تریناز عمده یکی عنوان بـه سو یک از

موسسات مالی در رشد اقتصادی اولین بار توسط بیج هات بیان گردید. شرکتهای بیمه وظایف ذاتی متفاوتی از سایر واسطه های مالی دارند 

اندازها، مدیریت ریسک و در نهایت تخصیص کارآمد سرمایه، باعث توسعه اما با داشتن کارکردهایی چون تسهیل تجارت و معامالت، تجهیز پس

 بر اقتصادی مدرن ادبیات وتوسعه، رشد بر تأکید هاسال از از سوی دیگر، پس مالی و از این طریق موجب رشد و توسعه اقتصادی می شوند. 

. خوردنمی چشم به آن کاهش از اینشانه و افزایش یافته ایگسترده نسبتاً صورت به فقر گذشته هایسال در. دارد فراوان تأکید فقرزدایی

 متعددی متغیرهای و عوامل به الزاماً باید آن درک و شناخت در که است ایپیچیده مسائل از محرومیت و فقر اجتماعی ـ اقتصادی بررسی

 و سرانه تولید مقدار به طرف یک از را محرومیت و فقر مسألة توانمی برخورد اولین در و اقتصادی کالن مطالعات در همه، این با. کرد توجه

بررسی اثرات و روابط علی بین متغیرهای تولید  کرد. هدف اصلی این تحقیق درآمد مرتبط توزیع الگوی در تعادل عدم درجة به دیگر، طرف از

ناخالص داخلی به عنوان شاخص مهم رشد اقتصادی، ضریب جینی به عنوان شاخص مهم توزیع و ضریب نفوذ بیمه به عنوان شاخص بیمه در 

باشد. فرضیه مورد آزمون در این مقاله این است که بین تولید، توزیع و بیمه روابط متقابل در می 0535تا  0531های ایران در فاصله سال

 جهت بهیود هر سه متغیر وجود دارد.

 

 پيشينه تحقيق -1
 (، در پژوهشی با عنوان توسعه بیمه عمر و  رشد اقتصادی در کشورهای در حال گذار: شواهد جدید براساس آزمون3105ونات )

های عمر و رشد اقتصادی را در ده کشور عضو اتحادیه اروپایی گذار در طی استرپ رابطه علیتی بین گسترش بیمهعلیتی گرنجری پانل بوت

( انجام شده و 3115استرپ که بوسیله کانیا)را مورد بررسی قرار دادند. تحلیل با استفاده از روش علیتی پانل بوت 3105تا  0335های سال

 رنده همبستگی متقاطع و ناهمگنی ویژه کشوری است.در بردا

(، در مقاله ای تحت عنوان شیوه جانشینی عوامل در نظریه رشد اقتصادی و توزیع درآمد به بررسی این موضوع 3110ترناوسکی ) 

داگالس در -ه از تکنولوژی کابپردازد که اگر چه تابع تولید کاب داگالس یک پایه منطقی برای تجزیه و تحلیلهای کلی است، اما استفادمی

 های رشد معاصر، ممکن است به نتایج انحرافی منجر شود.نظریه

( در مقاله ای تحت عنوان درباره توزیع درآمد و رشد به بیان این موضوع می پردازد. نتیجه این مقاله این است که 3112بامول )

تر را با دهد. در واقع این مقاله برابری بیشر با وجود نابرابری باالتر تشخیص میرشد کندتر با وجود برابری بیشتر را مناسب تر از رشد سریعت

 رشد سریعتر مبادله میکند و منفعت حاصل از این مبادله را افزایش رفاه فقرا در جامعه معرفی می کند. 

ه های تعمیم یافت؟ با استفاده از روششود(، در پژوهشی با عنوان آیا فعالیت بازار بیمه باعث افزایش رشد اقتصادی می3115آرنا )

به بررسی وجود رابطه علیتی بین فعالیت بازارهای بیمه  و رشد  3112-0325کشور در طی دوره  35های متحرک برای گشتاوری برای روش

بیمه  رشد اقتصادی وجود دارد. بازارهای بیمه و پردازند. نتایج این پژوهش قویا حاکی از آن است که که رابطه علیتی بین فعالیتاقتصادی می

 های عمر و غیر عمر دارای اثر مثبت و معناداری بر روی رشد اقتصادی هستند. 

های های اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران به بررسی رابطه بیمهنامه خود باعنوان رابطه میان بیمه(، در پایان0531سلیمی )

های این پژوهش که با به کارگیری روش همگرایی پردازد. بر پایه یافتهمی 0502تا 0535ای دوره هاجتماعی و رشداقتصادی با استفاده از داده

های اجتماعی و تولید ناخالص داخلی ایران همگرایی متقابل وجود دارد. است، میان مقادیر حقیقی مخارج بیمهگرنجر حاصل شده –انگل

های اجتماعی درصد قابل توجهی از تغییرات رشد ز این است که رشد مخارج بیمهنیز حاکی ا VARاستفاده از روش خود رگرسیون برداری 

 دهد.تولید ناخالص داخلی را توضیح می

(، در پژوهشی با عنوان ارتباط بین رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایی ایران به 0535بختیاری و فریادرس )

العمل در قالب سیستم خودتوضیح برداری، توابع عکس 0503-0552ی زمانی فاده از آمار و اطالعات دورهبررسی آثار متقابل این متغیرها با است
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دهی باالی رشد کشاورزی و درآمد ملی در مورد های این پژوهش حاکی از قدرت توضیحو تجزیه واریانس در مناطق روستایی ایران است. یافته

 نوسانات فقر روستایی است. 

 

 ی پژوهششناسروش -2
 معرفی الگوي  پژوهش -2-1

منظور بررسی اثر متغیرهای ضریب نفوذ بیمه و ضریب جینی بر متغیر تولید ناخالص داخلی، از ترکیب الگوهای بکار رفته در به

ده، متغیرهای (، استفاده گردیده است. در این تحقیقات که از الگوی رشد سولو استفاده گردی3100( و سو و کای )3102تحقیقات کینگانو )

ثابت  یمستقل پس از ادغام دو الگو، ضریب نفوذ بیمه، ضریب جینی و تولید ناخالص داخلی بوده و متغیرهای کنترل شامل تشکیل سرمایه

 ر:باشند، به صورت زیباشند و در الگوی اول متغیر وابسته تولید ناخالص داخلی میی باز بودن تجاری میناخالص، نرخ تورم و شاخص درجه

 

),,,,( TOInfGFCFIneqIPfGDP                                                                                              
 

 Infبیانگر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص،  GFCFمعرف توزیع،  Ineqبیانگر بیمه،  IP، بیانگر تولید GDPی باال، که در معادله

 شود.ی مطالب از ذکر دو الگوی دیگر خودداری میباشد. برای جلوگیری از اطالهی باز بودن تجاری میدرجه معرف TOمعرف نرخ تورم و 

 

 ها:گيري آني اندازهمعرفی متغيرها و نحوه -2-2

ان سال مهای ثابت را بر شاخص مصرفی کاالها و خدمات هی متغیر تولید، ابتدا تولید ناخالص داخلی به قیمتتولید: برای محاسبه

 تقسیم نموده تا اثر تورم از مقادیر محاسبه شده حذف شود. 

ش مورد نظر را بر ارز های دریافتی سالبیمه: برای بدست آوردن اطالعات مربوط به ضریب نفوذ صنعت بیمه، ارزش ریالی حق بیمه

 کنیم.ریالی تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار تقسیم می

 وجودم نابرابری درجه توزیع درآمد عبارتی به پردازد.می درآمد ملی از کشور یک افراد سهم چگونگی حتوضی توزیع: این شاخص به

 لکهب رشد است، حال در کشورهای در ویژهبه فقر عمده دالیل از نه تنها درآمد نابرابری پدیده کند.می را توصیف کشور یک افراد درآمد بین

ه عنوان شاخص توزیع استفاده گردیدشود. در این تحقیق از شاخص ضریب جینی بهمی محسوب نیز رشد اقتصادی کننده کند عوامل از یکی

 است.

 نرخ تورم: این متغیر بیانگر شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی می باشد.         

 معیت فعال.نرخ بیکاری: بر اساس تعریف مرکز آمار، نرخ بیکاری عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به ج         

 توسط ثابت هایدارایی تحصیل کل از ارزش است عبارت ی ثابت ناخالصسرمایه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: تشکیل 

 احدهایسط وتو که آنچه ارزش یاضافه ، بهمعین حسابداری یدوره یک در طول ثابت هایدارایی رایگان یا انتقال فروش منهای تولیدکنندگان

 است. شده ، اضافهتولید نشده ثابت هایدارایی ارزشبه نهادی

یافتگی بخش مالی و بانکی کشور از تعاریف و کاربرد ی توسعهی شاخصی برای بیان درجهی بخش بانکی: برای محاسبهتوسعه  

واند تبخش خصوصی، بصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، میکه، متغیر اعتبار داخلی به شکلیمطالعات پیشین استفاده گردیده است. به

 کار رود.ی بخش بانکی بهعنوان متغیر توسعهبه

 «تولید ناخالص داخلی»بر « مجموع صادرات و واردات کاالها و خدمات»ی باز بودن تجاری: این شاخص بیانگر نسبت شاخص درجه

 ن تجاری بیشتر است.ی باز بودبوده که مقدار باالی آن بیانگر درجه

 

 ها و برآورد الگوتوصيف و تحليل داده -3
مار اغلب در پردازد. این آهای مربوط به نمونه آماری تحقیق میها و آمارهآمار توصیفی شامل آن بخش از آمار است که به ویژگی

های گرایش به پراکندگی های گرایش به مرکز )مد، میانه و میانگین( و شاخصهای توصیفی، جداول یک بعدی، نمودارها، شاخصقالب آماره

نتایج توصیفی متغیرهای  0شود. در جدول بندی( نمایش داده می)دامنه تغییرات، واریانس، انحراف استاندارد، چولگی، کشیدگی و چارک

 اند.ورد استفاده در تحقیق ذکر شدهم
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 نتایج آمار توصيفی -1جدول
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 22 1/0 5/05 13/05 2/51 5/51 توسعه بانکی )درصد(

 22 03/0 15/1 55/1 31/1 20/1 ضریب جینی

 22 05/0 2/0 3/3 2/23 2/00 نرخ تورم )درصد(

 22 15/0 25/1 30/1 3/0 20/1 ضریب نفوذ بیمه

 22 3/0 315530 3335 0053332 552332 سرمایه ثابت  )میلیارد ریال(

 22 33/1 02/1 55/1 15/0 33/1 درجه باز بودن تجاری

 22 10/1 3/0 3/0 2/02 2/00 نرخ بیکاری )درصد(

تولید ناخالص داخلی )میلیارد 

 ریال(
0303503 3335325 3335 0030330 32/0 22 

 

 هاي تحقيقمأخذ:یافته  

 

ها بین متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است که نتایج آن در آزمون علیت گرانجری برای تشخیص روابط علی و جهت تأثیرگذاری

 اند.وارد شده 3جدول 

 
 نتایج آزمون عليت گرانجري -2جدول 

 نتیجه زش احتمالار Fی مقدار آماره فرض صفر علیت گرانجر

 پذیرش 30/1 32/1 ضریب نفوذ بیمه علیت رشد اقتصادی نیست

 پذیرش 53/1 22/1 نابرابری درآمدی علیت رشد اقتصادی نیست

 پذیرش 33/1 32/0 سرمایه علیت رشد اقتصادی نیست

 پذیرش 33/1 32/0 نرخ تورم علیت رشد اقتصادی نیست

 پذیرش 32/1 22/0 نیست درجه باز بودن تجاری علیت رشد اقتصادی

 

 هاي تحقيقیافته  مأخذ:  
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آزمون ریشه واحد )مانایی(: برای آگاهی از وجود یا عدم وجود نوسانات میانگین و واریانس متغیرهای مورد مطالعه، نیازمند       

 نشان داده شده است. 5که نتایج آن در جدول شود ها بوده که این مفهوم توسط آزمون ریشه واحد انجام میبررسی رفتار بلندمدت آن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 هاي تحقيقمأخذ:یافته 

 

ورم در اند و متغیر نرخ تتوان گفت که تمامی متغیرها بجز متغیر نرخ تورم، با یکبار تفاضل مانا بودهمطابق نتایج حاصل می        

 سطح مانا شده است.

 

 برآورد الگو -3-1

 شده است. نشان داده 3و  2نتایج برآورد الگو در جدول 

 

 روش معادالت همزماننتایج برآورد به  -4جدول
 

 ارزش احتمال استيودنت-آماره تی انحراف استاندارد مقدار ضریب ضریب

C(1) 30/00*** 55/1 2/02 111/1 

C(2) 33/1*** 12/1 52/3 111/1 

C(3) 53/1-*** 00/1 35/3- 115/1 

C(4) 32/1*** 122/1 03/3 111/1 

C(5) 25/0-*** 132/1 3/03- 111/1 

C(6) 30/1** 102/1 35/3 103/1 

 یافته(فولر تعميم-نتایج آزمون ریشه واحد )دیکی  -3جدول
 

بار تفاضلبا یک در سطح متغیر  

-02/1 توسعه بخش بانکی  

(35/1)  

33/3-***  

(11/1)  

-3/0 ضریب جینی  

(53/1)  

15/5-***  

(11/1)  

-53/2 نرخ تورم  

(11/1)  

- 

-52/1 ضریب نفوذ بیمه  

(31/1)  

35/5-***  

(11/1)  

-03/1 سرمایه  

(35/1)  

22/2-***  

(11/1)  

-21/1 درجه باز بودن تجاری  

(05/1)  

22/3-***  

(11/1)  

-3/5 نرخ بیکاری  

(13/1)  

23/2-***  

(11/1)  

-50/1 تولید ناخالص داخلی  

(03/1)  

33/2-***  

(11/1)  

 ***، معناداری در سطح یک درصد.
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C(7) 13/3*** 20/1 05/3 113/1 

C(8) 13/1-** 135/1 53/3- 100/1 

C(9) 10/1-* 13/1 52/0- 135/1 

C(10) 113/1* 115/1 20/0 100/1 

C(11) 000/1 13/1 3/0 350/1 

C(12) 15/02-*** 20/2 00/5- 113/1 

C(13) 35/3-*** 02/1 35/3- 112/1 

C(14) 13/0*** 30/1 03/5 111/1 

C(15) 113/1** 112/1 0/3 152/1 

C(16) 33/3-*** 35/1 50/2- 111/1 

 متغير وابسته توليد ناخالص داخلی: معادله اول

LYR=C(1)+C(2)*LIPC+C(3)*INEQU+C(4)*LKR+C(5)*LCPI+C(6)*LOPEN 

 8989/0 ضریب تعيين معادله اول

ل شده ضریب تعيين تعدی

 معادله اول

8989/0 

 معادله دوم: متغير وابسته ضریب جينی 

INEQU=C(7)+C(8)*LIPC+C(9)*LYR+C(10)*UNE+C(11)*LCPI 

 92/0 ضریب تعيين معادله دوم

ضریب تعيين تعدیل شده 

 معادله دوم

90/0 

 معادله سوم: متغير وابسته ضریب نفوذ بيمه

LIPC=C(12)+C(13)*INEQU+C(14)*LYR+C(15)*BD+C(16)*LCPI 

 80/0 ضریب تعيين معادله سوم

ضریب تعيين تعدیل شده 

 معادله سوم

98/0 

 ترتيب معناداري در سطح یک، پنج و ده درصد است.به *و  **، ***

 

 هاي تحقيقمأخذ:یافته  

 

 شود:صورت زیر گزارش میجهت سادگی در بیان نتایج، جدول نتایج به

 
روش معادالت همزمانرد بهخالصه نتایج برآو -(5جدول )  

 نتیجه عالمت متغیر ضریب

C(1) معنادار مثبت عرض از مبدا 

C(2) معنادار مثبت و مورد انتظار ضریب نفوذ بیمه 
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C(3) معنادار منفی و مورد انتظار نابرابری درآمدی 

C(4) معنادار مثبت و مورد انتظار رشد سرمایه 

C(5) معنادار منفی و مورد انتظار نرخ تورم 

C(6) معنادار مثبت و مورد انتظار درجه باز بودن تجاری 

C(7) معنادار مثبت عرض از مبدا 

C(8) معنادار منفی و مورد انتظار ضریب نفوذ بیمه 

C(9) معنادار منفی و مورد انتظار رشد اقتصادی 

C(10) معنادار مثبت و قابل انتظار نرخ بیکاری 

C(11) ل انتظارمثبت و قاب نرخ تورم  غیرمعنادار 

C(12) معنادار منفی عرض از مبداء 

C(13) معنادار منفی و مورد انتظار نابرابری درآمدی 

C(14) معنادار مثبت و قابل انتظار رشد اقتصادی 

C(15) معنادار مثبت و قابل انتظار شاخص توسعه بانکی 

C(16) معنادار منفی و مورد انتظار نرخ تورم 

 مأخذ : یافته هاي تحقيق            
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 گيري نتيجه -4
است. شاخص نابرابری درآمدی)ضریب جینی( هدف اصلی و مهم این مقاله یافتن روابط بین متغیرهای تولید، توزیع و بیمه بوده 

ا یک است. ب ای مستقیم و معنادار وجود داشتهوذ بیمه رابطهای معکوس و معنادار با متغیر تولید ناخالص داخلی داشته و با ضریب نفرابطه

ایم. با یک درصد افزایش در شاخص درصدی در تولید ناخالص داخلی  بوده 33/1درصد افزایش در متغیر ضریب نفوذ بیمه شاهد کاهش 

دهد که نشان می 30/1ضریب تعیین  ایم.  مقداردرصدی تولید ناخالص داخلی بوده 53/1نابرابری درآمدی)ضریب جینی( شاهد کاهش 

 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. 30اند متغیرهای توضیحی توانسته

ی ضریب جینی ، اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ بیمه بر متغیر ضریب در الگوی دوم با متغیر وابسته      

ی ضریب نفوذ بیمه، اثر متغیرهای ؛ و در الگوی سوم با متغیر وابسته -13/1و  -10/1ایب اثرگذاری ترتیب با ضرجینی منفی )و معنادار(، به

 -35/3و  13/0ترتیب مثبت و منفی )و معنادار(، با ضرایب اثرگذاری تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی بر متغیر ضریب نفوذ بیمه، به

 باشد. می

ر تولید و نیز اثر مثبت از ضریب نفوذ بیمه بر تولید ناخالص داخلی با نتایج مطالعات کینگانو نتایج مربوط به اثر منفی از توزیع ب

 است.(، همخوانی داشته3100( و سو و کای )3102)
 

 پيشنهادات -5
ها در راستای تقویت خدمات صنعت های عملکردی بانکو تقویت شاخص دلیل اهمیت بخش مالی اقتصاد شامل توسعهبه -0

ای هی برقراری ارتباط بین بخشهای نوین و پیشرفتهگردد از روشهای صنعت بیمه و بانکداری توصیه می، به مدیران و مسئولین حوزهبیمه

 مربوطه، استفاده گردد.

 افزا برای بهبود وضعیت هر سه متغیر اصلیدهد روابط علی مناسب و همگیری کلی این تحقیق که نشان میبا توجه به نتیجه -3

شود که همزمان در جهت بهبود هر یک از سه گذاران توصیه میتحقیق شامل تولید، توزیع و بیمه در ایران وجود داشته است به سیاست

 متغیر مذکور اقدام شود.
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