پژوهشهایاقتصادپولی،مالیدورهجدید،سالبیستوششم،شمارة،18پاییزوزمستان 1398


بررسی اثرات توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی و توزیع
درآمد در ایران

1

نظر دهمرده

2

استاد گروه اقتصاد ،دانشکده اقتصاد و مدیریت،
دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سیستان و
بلوچستان ،ایران
مرضیه اسفندیاری*3

استادیار گروه اقتصاد ،دانشکده اقتصاد و
مدیریت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان،
سیستان و بلوچستان ،ایران
زهره اسکندری پور

4

دانشجوی دکترای اقتصاد ،دانشکده اقتصاد و
مدیریت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان،
سیستان و بلوچستان ،ایران
تاریخدریافت1397/5/24تاریخپذیرش1398/4/30


چکیده
دستیابیبهرشداقتصادیهمراهبابهبودتوزیعدرآمدهموارهازاهددا الد یتوسد ۀاقتصدادیمسسدو 
میشود.دراینراستا،سیاستگذارانبهدنبالابزارهاوسیاستهایتقویتکنندهرشدوتوزیدعدرآمددبده

لورتهمجهتوهمزمانهستند.ازسویدیگرانتظاربرایناستلن تبیمهباتوجهباکدارکردتوزیدع
ریسکوجبرانخسارتآنوهمچنیننقشآندرتوس همالی،بتواندامکداندسترسدیهمزمدانبدهرشدد
________________________________________________________________
-1نوعمقاله پژوهشی 
2- nazar@hamoon.usb.ac.ir
-3نویسندهمسئولm.esfandiari@eco.usb.ac.ir:
4- eskandarieconomist@gmail.com
DOI:pm.v26i18.74801/10.22067

2

اقتصاد پولی مالی سال بیست و ششم

اقتصادیوتوزیعدرآمدرافراهمکند.درمطال ۀحاضربرایآزموناینفرضیهروشخدودرگرسدیونیبدا
بهکارگرفتهشددهاسدت.نتدایشنشداندادتوسد ه
وقفههایتوزی ی()ARDLطیدورةزمانی 1395-1354

لن تبیمهمیتوانددرکوتاهمدتدسترسیهمزمانبهرشداقتصادیوتوزیعدرآمدرافراهمکند.امادر
ب ندمدتلرفاًرشداقتصادیرابهدنبالخواهدداشت.بااینوجوددرب ندمدتمیتوانجهدتدسترسدی
همزمانبهرشداقتصادیوتوزیعدرآمدبهسرمایۀانسانیوفیزیکیاتکاکرد.هدمچندینبدراسدالالگدوی
تصسیحخطا؛درهردورهبهترتیب88/2و68/1درلدازعدمت ادلهایمربوطبهتولیدناخالصداخ دی
سرانهبدوننفتوضریبجینیت دیلمیشود.

طبقهبندی  G22،O15،O29 :JEL
کلیدواژهها:بیمه،جبرانخسارت،ریسک،توس همالی،ضریبجینی،تولیدناخالصداخ ی،وقفدههدای
توزی ی.

مقدمه
دستیابیبهرشداقتصدادیوبهبدودتوزیدعدرآمددهمدوارهازاهددا الد یتوسد هاقتصدادی
مسسو میشوند.براسال نظریههای سدنتی توسد ه ،دسدتیابی بده رشدد اقتصدادی بداتتر و ایجداد
فرلتهای مناسب اقتصادی برای گروههای کمدرآمد ،مسور استراتژیهای توس ه است؛ امدا بدا
گذشتزمان مشخص شد هرچندکشورها نرخهای سریع رشد اقتصادی داشدتند ،امدا گدروههدای
کمدرآمد و فقیر از منافع ناشی از آن بهدره چنددانی نبردندد.نارسداییهدایبخدشهدای اقتصدادی،
رکود ،بیکاری شدید ،تغییرات جم یتی و اقتصدادی موجدب شدده اسدت تدا اقشدار کدمدرآمدد از
کمکهایدولت و سایر پیشرفتهای جام ده بهدرهمندد نشدوند(.)Elmi & Rayani, 2013وجدود
نابرابریگستردهدرتوزیعدرآمدبهبروزفقروافزایشدامنهآنمنجرمیشدود؛بدهعدهوهسدطو 
باتینابرابریدرآمد،توالیرشداقتصادیوبهتبعآنفرآیندکاهشنابرابریدرآمدراکنددمدی-
سیاستگدذارانتوسد هاقتصدادی

کند(.)Mehregan & Salariyan 2008:243درنتیجۀاینوقایع
راهبردرشدهمراهبابازتوزیعدرآمد()Growth with Redistribution:GWRراتولیهکردندد.
درراستایاینراهبرداستفادهازابزارهایسیاستیهمچونبیمدهکدهقدادرباشدندرشدداقتصدادیو
بهطورهمزمانبهبودبخشد،راهگشاخواهدبود .
توزیعدرآمدرا 
امروزهتمامیف الیتهایاقتصادیوغیراقتصادیباریسدکونااطمیندانیمواجدههسدتند.ایدن
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کسبوکاروجریانسرمایهگذاریونهایتداًرشدداقتصدادیرا

ریسکونااطمینانیازیکسوفضای
مختلمیکندوازسویدیگربهواسطۀخسدارت هدایواردشددهازمسدلآنهدا،سدطحرفداهافدراد
کاهشمییابد.اینمسئ هحداقلدرگروههایدرآمددیپدایینمدیتوانددبدهتشددیدفقدرونهایتداً
شکا طبقاتیدرجام دهدامدنزندد.ایدندرحدالی اسدتکدهلدن تبیمدهبداتوزیدعریسدک(و
راهکارهایآندرقبالنااطمینانی)وجبرانخسارتهزینههایمربوطهراحداقلمدیکندد.لدن ت
کسبوکاروسرمایهگدذاریفدراهممدیکنددوهمچندین

بیمهازاینطریقفضایمساعدیرابرای
مانعازکاهشقابلتوجهسطحرفاهافراددرقبالهزینههایریسکونااطمینانیمیشود.ازطرفدی
ازآنجاکهفال ۀزمانیبینپرداختخسارتوتجمیعحقبیمهتولیددیدررشدتۀمخت د لدن ت
بیمهامریمتداولاست،وجوهعظیمیدراختیاربیمهگراست؛انتظاربرایناستبیمهگدربتواندداز
مسلاینوجوهمنجربهتوس همالی(تأمیناعتبارتکوتاهمدتومیانمدت)شدهودسترسیافدراد
کمدرآمدوواحدهایاقتصادیمربوطهبهمنابعمالیراسهولتبخشدوازاینطریقنیزمنجدربده
بهبودتوزیعدرآمدورشداقتصادیشود.برهمدیناسدالدرمطال دۀحاضدرایدنسداالکده«آیدا
توس ۀلن تبیمهامکاندسترسیهمزمانرشداقتصادیوتوزیعدرآمددرافدراهممدیکندد »در
مورداقتصادایرانمدوردبررسدیقدرارمدیگیدرد.درایدنراسدتاازروشخودرگرسدیونیبداوقفدۀ
توزی ی()Autoregressive distributed lag:ARDLطیدورةزمانی1395-1354اسدتفادهشدده
است .
درادامهمقاله؛دربخشدوممبانینظریبیانمیشود،دربخشسومپیشدینهمطال داتتجربدی
مرورمیشوند.دربخشچهارممدلتسقیقارائهمیشود.بخدشپدنجمبدهبدرآوردمددلوتس یدل
نتایشاختصاصیافتهاستودربخشششمنیزنتیجهگیریلورتمیگیرد.
مبانی نظری

کارایینظریههایکهسیکبیانمیکردندنابرابریدرآمد،انگیزةتزمبرایانباشتسدرمایهو
رشداقتصادیرافراهممیکند.ایننظریهبرایسالهایطوتنیدرعرلۀاقتصادیمسد بدودهو
بهعنوانیکواق یتمس مدربرنامههایتوس ۀاقتصادیکشورهایدرحدالتوسد هت قدیمدیشدد
(.)Saint – Paul & Verdier, 1996ولیازنیمهدومقرنبیستمبهب دد،بدهویدژهازدهده1970بدا
مهحظهافزایششکا درآمدیمیانفقراوثروتمندانوهمچندینتسدولدرآگداهیعمدومیبده
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افدزایشکیفیدتزنددگیتأکیددشددهاسدت(.)Mehregan & Salarian, 2008:13بدهطدورک ی
اقتصاددانانکهسیکونئوکهسیکم تقدندتوزیعغیریکنواختدرآمددمدیتواندداثدرمتبدتبدر
فرایندرشدداشتهباشدوبرعکسعدهایدیگرمانندمیردالوسنم تقدندرشداقتصدادیمسدت زم
بهبوددرتوزیعدرآمداستودرواقعکاهشنابرابریراضروریمیدانند( Khodadakashi and

.)Heidari, 2008:153بههرحالاگررشداقتصادیوبهبوددرتوزیدعدرآمدددومالفدهاساسدی
توسدددد هاقتصدددددادیدرنظدددددرگرفتدددددهشدددددود،سدددددهراهبدددددردبدددددرایتوسدددد همتصدددددور
است( :)Sharifzadegan,2007:23-24
ال )تقدمرشداقتصادیبربازتوزیعدرآمد( :)GTRGrowth then Redistribution:براین
اسالبارشداقتصادیوایجادظرفیتهایگستردةاقتصادیوبزرگشدنحجماقتصداد،بدهطدور
خودبهخود،شرای اشتغالوکاربرایهمۀگروههایاجتماعیودرآمدیفراهممیشدودوازایدن
طریقتوزیعدرآمدمت ادلمسققمیشود.تجار جهانیومطال داتلدورتگرفتدهعددمتسقدق
اینامررابهخوبینشانمیدهد) .تقدمبازتوزیعدرآمدبدررشدداقتصدادی( Redilribution

:)then Growth:RTGدراینراهبرد،منابعجامععمدتاًلر توزیعمناسبدرآمددمدیشدودو
سرمایهگذاریبرایرشداقتصادیوتوجهبهآندردرجۀب دیقرارمیگیردوعمهًظرفیتهدای
اجتماعیجام هتض ی میشود.تجار ومطال اتزیادینشانمیدهدکهاجدرایایدنسیاسدت
درب ندمدتنهبهتوزیعمت ادلدرآمدمیرسدونهبهرشداقتصادی.ج)رشدهمراهبدابدازتوزیدع
درآمد(:)Growth with Redistribution:GWRدراینراهبدردتأکیددمدیشدودکدهبدازتوزیدع
درآمدنمیتواندبدونتکیهبهاقتصادیپررونقوتواناکاربهجاییببرد.درایدنراهبدردسیاسدت-
هایاجراییبایدبتواندهمبهنفعرشداقتصادیوهدمبدهنفدعتوزیدعدرآمددعمدلکنندد.توسد ۀ
لن تبیمهباهد تقویترشداقتصادیوبهبودتوزیعدرآمدنیدزمدیتوانددجدزوسیاسدتهدای

راهبردمذکوردرنظرگرفتهشود .

هارولدواسکیپر()Harold & Skipper,1998بیانکردکهاز دیدگاه عم کردی شرکتهای

بیمه میتوانند از دو کانال:ال )انباشت سرمایه(فیزیکی و انسانی) و )نوآوری فنی ،روی رشد
اقتصادی تأثیر داشته باشند؛ که اینعم کرد در هفت زمینه است )1:بیمه باعث افزایش ثبات مالی
میشود؛  )2بیمه جانشین و تکمیل کنندهای برایبرنامههای تأمین اجتماعی دولت اسدت؛  )3بیمده
تجارت و م امهت را تسهیل میکند؛ )4بیمدهبده تسدر  پدسانددازها کمدک مدیکندد؛ )5بیمده
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مدیریت ریسک را تسهیل میکند؛ )6بیمه بهکاهش خسارت کمک میکند؛ )7بیمه به تخصیص
کارآمد سرمایه کمک میکند.شرکتهایبیمهمیتوانندوجوهحاللازحقبیمههایتولیددیرا
درتأمیناعتبارتکوتاهمدتومیانمدتواحدهایاقتصادیمورداستفادهقراردهند.ازاینمنظدر
شرکتهایبیمهبهعنوانماسساتمالیمنجربهتوسد ۀمدالیمدیشدوند.مدرتن(،)Merton,1992
مرتنوبودای()Merton & Bodi,2004,1995ولدوین()Levin,2004,1997,1993درمطال دات
نظریخودبیانکردند که ماسسات مالی از طریدق تسدر  پدساندداز ،تخصدیص مندابع ،کنتدرل
وامگیرندگانو اعمال کنترل مشارکتی ،تسهیل در مدیریت ریسک و تسهیل در مبدادتت کدات و

خدمات ازدو کانال )1:انباشت سرمایه و  )2نوآوری فنی به رشد اقتصادی کمک میکنند( Sage

 .)and Kardegar, 2006: 4
گرینوودوجوواندیچ( ) Greenwood & Jovanovich,1990رابطهتأمینمالیونابرابریرا

درقالبیکمدلرشددرونزابررسیکردند.مدلنظریگرینوودوجوواندویچ( Greenwood

،)& Jovanovich,1990راهحلپویاییبرایرابطهبینتأمینمدالیوندابرابریارائدهکدردبدهایدن
لورتکهدرمراحلاولیهتوس هموق یکهواسطههایمدالیکمتدرتوسد هیافتدههسدتند،اقتصداد
بهآرامیرشدمیکند.درمرح همیانیتوس ههمراهبارشداقتصادیسریعتروتوس همدالیعمیدق-
یکدهیدکسداختارمدالیبسدیارتوسد ه
تر،نابرابریدرآمدیبیشترمیشودودرمرح هب وغهنگام 
یافتوعواملبیشتریبهبخشواسطهمالیدسترسیپیداکردنددرجهندابرابریدرآمددیکداهش
خواهدیافتودرنهایتثابتوپایدارمیشود(.)Liang,2006برخه فرضیه–م کدولگدرین
وود -جووانوویچ،برخیدیگدرازکارهداینظدرییدکرابطدهخطدیومنفدیبدینتوسد همدالیو
نابرابریدرآمدپیشنهادمیکنند.مدلگالوروزیرا()Galor & Zheira:1993الگویپویایتوزیع
درآمددراقتصادیاستکهدرآنسدرمایهگدذاریغیرقابدلتقسدیم)(Undividable Investment

بوده،عام یناقتصادیبرایدودورهدرنظرگرفتهشدهونسلهایمخت

توس ارثومیراثبه

یتوانندیابهعنواننیرویکدارغیدرمداهردرهدردورهکدار
هممربوطمیشوند.عام یناقتصادیم 
کنندیااینکهدراولیندورهدرسرمایهانسدانیسدرمایهگدذاریکدردهودردومدیندورهبدهعندوان
نیرویکارماهرمشغولبهکارشوند.بههرحالدرنتیجهنقصانهایبازارسرمایه،شانسوفرلدت
سرمایهگذاریدرسرمایهانسانیبهعوام یکهازارثومیراثنسبتاًزیادیبرخوردارشدهانددویدا
آندستهازافرادیکهتأمینوجوهموردنیازبرایسدرمایهگدذاریدرسدرمایهانسدانیبدهاعتبدارات
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خارجیدسترسیپیدامیکنند،مسدودمی شود.بدراسدالنتدایشحالدلازمددلگدالوروزیدرا(
)Galor & Zheira,1993؛ در ب ندمدت ثروت بین دو گروه از افراد ،افراد پردرآمد که کارکندان
کمدرآمد که کارگران ساده هستند ،تقسیممدیشدود .گروهدی ثروتمندد کده
ماهری هستند و افراد 
خانوادههایی با سطو آموزش باتتر هستند و گروهی فقیربدا سدطو  آمدوزش پدایینتدر.توسد ه
آسانتری به منابع مالی را برایخانوادههای فقیدر فدراهم

بازارهای مالی سطو وسیعتر و دسترسی
خواهد کرد.همگام با توس ۀ مالی مسدودیتهای اعتباری کهخانوارهای کم درآمد با آن مواجده
هستند ،برداشته خواهد شد و این امر به کاهشنابرابری توزیع درآمد کمکخواهد نمود( Jaberi

 .)Khosroshahi et al., 2012: 184
چچیوگارسیا-پنالوسا))Checchi & Garcia-penaloso,2004نشاندادکدهیدکمکانیسدم
مشابهبهبیمهمیتواندبهانباشتسرمایهانسانیکمککند.آنهاازارثبهعنوانیکمکدانیزمشدبه
بیمهیادکردهاندکهبهکاهشخطرابتهبهنوساناتاقتصادیکمکمیکند.براسالبررسیآنهدا
ارثمیتواندازطریقشکلگیریسرمایهانسانیوبهبودآموزشیمنجربهکاهشنابرابریدرآمدد
شود.آنهاهمچنیننشاندادندکهشرای ریسکیمنجربهافزایشنابرابریدرآمدیمیشود.گدالی
وگارسدددددیا-پنالوسدددددا)Garcia-penaloso,2002

&

)Checchiوگارسدددددیا-پنالوسددددداو

توناوسکی()Garcia-penalaso & Turnosky,2005هدمنشداندادنددکدهافدزایشریسدکهدای
اقتصادیمنجربهنابرابریدرآمدیمیشود.ایندرحالیاستکهلن تبیمهباتوزیعریسدکهدا
وجبرانخسارتمیتواندهزینههایریسکراحداقلکردهومدانعازتشددیدندابرابریدرآمددی
شود .
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مبدانینظدریازبددینآنهدامطال دداتیکدهبددرلدن تبیمددهوتوسد همددالیتأکیددداشددتهانددارتبدداط
نزدیکتریباموضوعمطال ۀحاضردارند.بهبرخیازاینمطال اتدرادامهاشارهمیشود.

دادههددای40کشددورتوس د هیافتددهو
لددیوهمکددارانش()Li &et al,1998بددابددهکددارگیری 
درحالتوس هطیسالهای1947تا1994بهایننتیجهرسدیدندکشدورهاییکدهدرآنهدابازارهدای
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مالیازکارکردهایبهتریبرخوردارهستندقویداًبداندابرابریدرآمددیپدایینتدریدارندد.وارد و
زوربروگ()Ward & zurbruegg,2000رابطه ع ّی بین رشد ف الیتهای بیمه و رشدد اقتصدادی
در9کشددور عضددوOECDرا طددی سددالهددای1996-1961ازطریددق روش خودرگرسددیون
برداری()Vector Autoregressionبررسی نمودهاند.نتایشنشان داد که ف الیتهای بیمهای در دو
کشورکانادا و ژاپن باعث افزایش رشد اقتصادیشدده اسدت ،درحدالیکده در کشدور ایتالیدا یدک
رابطه دو طرفهض ی

بین بیمه و ف الیتهای اقتصادی وجود دارد.در کشورهایدیگدر شدواهد و

دتی ی برای وجود رابطه وجود ندارد .آزمون رابطه ع ّی با توجه به مدلتصدسیح خطدا نیدز نتدایش
فوق را تأیید میکند ،تنها استتناء در مورد دو کشور فرانسه واسترالیاست که در آنهدا رابطده نسدبتاً
ض یفی وجود دارد.این تفاوتنتایشبینکشورهابه خاطر اثر عوامل مخت

مخدتص هدر کشدور

(نظیر وض یت فرهنگی ،مقررات ،مسی سیاسی ،بهبود عم یات واسطهگری در بخش مالی) اسدت.
و

و همکاران() Webb & et al,2002اثرعم یاتبانکیوبیمدهبدرافدزایشسدرمایهوتولیددرا

برای55کشورطیدورةزمانی1980-1996موردبررسیقراردادهاند.رگرسیونتکم ادلدهای،
بادرنظرگرفتنمتغیرهایمالیبرونزا،نشاندهندهاثرمتبتتوس هبانکیبدررشدداقتصدادیاسدت،
درحالیکهمتغیربیمه،اثرم ندیداری نددارد.نتدایشم دادتتهمزمدان،بدادرنظرگدرفتنمتغیرهدای
درونزا،بافرضرابطهدرونزابینف الیتهایمالیورشداقتصادی،نشانمیدهدکدهسدطحبداتی
عم یاتبانکیوحقبیمهزندگیدریافتیباتمنجربهنرخباتیرشداقتصادیمیشدود.درمدورد
یگدذارد،
رابطهاینمتغیرهادرجهات دیگر،رشداقتصدادیبدرضدریبنفدومبیمدهزنددگیاثدرمد 
درحالیکهاینامردرموردعم یاتبانکیزیادقابلپیشبینینیست.درمقابدلهدیچرابطدهایبدین
بیمدددههدددایغیدددرزنددددگیورشدددداقتصدددادیدرجهددداتمخت دد وجدددودنددددارد.کدددهر و
همکارانش()Clark & et al,2003بابکارگیریدادههایپانلبدرایکشدورهایدرحدالتوسد هو
توس هیافتهبرایسالهای1995-1960بهایننتیجهرسدیدندکدهکشدورهایبرخدوردارازبخدش
مالیتوس هیافتهترازنابرابریدرآمدیکمتریرنشمیبرند،همچنیننابرابریدرآمدیهمزمدانبدا
توس هبازارهاوواسطههایمالیکاهشمییابد.آنهاهدیچگوندهشداهدومددرکیدرمدوردرابطده
Uشکلم کولبینتأمینمالیونابرابریپیدانکردند.بکولدوین(،)Beck & Levin,2003بدا
استفادهازیکنمونهبینکشوریشامل52کشوردرحالتوس هوتوس هیافتهطیسالهدای1960
تا1999رابطهبینتوس هواسطههایمالیوتغییراتدرتوزیعدرآمدرابررسیکردند.آنهابهایدن
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نتیجهرسیدندکهدرکشورهاییکهازسدطو بداتترتوسد هواسدطههدایمدالیبرخدوردارهسدتند
نابرابریدرآمدییاسرعتبیشتریکاهشمییابدوهمچنینتوس همالیازطریقارتقاءنامتناسب
میدهد.کاگ ر و افقدی()Kugler & Ofoghi,2005
درآمدافرادفقیرنابرابریدرآمدیراکاهش 
رابطه ب ندمدت بین اندازه بازار بیمه و رشد اقتصادی را در کشورانگ ستان طدی دوره2003-1996
برای بیمههای ب ندمدت و طی دوره2003-1971برای بیمههای عمومی مدورد بررسدی قدرار داده-
اند.آنها با استفاده از آزمونهمجم دی یوهانسدن()Gohansen cointegration Testدریافتندد کده
یک رابطه ب ندمدت بین توس ه اندازه بازار بیمه و رشداقتصادی در تمامی مالفدههدای بدازار بیمده
وجود دارد .آزمونهای ع ّیت نشان میدهند کهیک رابطه ع ّی بین رشد اندازه بازار بیمه و رشدد
اقتصادی ب ندمدت در هشت بازاربیمه وجود دارد .در مقابل رابطه ع ّی کوتداهمددت تنهدا از بیمده-
های زندگی ،ت هدات وخسارتهای مالی به رشد اقتصادی مشاهده میشود .عهوه براین شدواهد
نشان میدهدکه یک رابطه ع ّیت دو طرفه ب ندمدت بین رشد اقتصادی و اندازه بازار بیمده در سده
طبقه بیمهای وجود داشته که در آنها نیز رابطه ع ّیت از رشد اقتصادی بده توسد ه بیمدهقدویتدر از
جهت م کول آن است.مانوئلوبیتنکدورت()Manoel & Bittencourt,2006بدهبررسدیتدأثیر
توس همالیبرنابرابریدرآمدیدربرزیلطیدورهزمانی1985تا1994پرداختهاند.آنهابهایدن
نتیجهرسیدندکهتوس همالیوگسترشنهادهایمالیتأثیریقویوم نیداربرنابرابریدرآمددی
دارد.امااینبهاینم نینیستکهافرادفقیرتوانستهانددازایدنتوسد همدالیبهدرهمنددشدوندزیدرا
عدددوام یماننددددافدددزایشندددرختدددورممدددانعورودافدددرادفقیدددربدددهایدددنبازارهددداشددددهاسدددت.
لیانگ()Liang,2006بااستفادهازروش،GMMدادههایاستانیچینراطی1986تا2000مدورد
بررسیقرارداد.ویبهایننتیجهرسیدکهتوس همالیقویاًبرالگویتوزیعدرآمدتأثیرگذاراست
ونسوهاثرگذارینیزبهاینلورتاستکهتوس همالیدرچینباعثکاهشندابرابریدرآمددی
درمناطقشهریشدهاست.س یمان و آمدر()Suleiman & Amerبده بررسدی و تجزیده وتس یدل
رابطۀبین توس ۀ مالی و رشد اقتصادی در کشور مصرطی دورة زمانی  1960تا  2001پرداختهاندد.
نتایش حاکی از رابطۀ متقابل توس ۀ مالی و رشد اقتصدادی در کشدور مصدر اسدت هدم چندینآنهدا
اثبات کردند که توسد ۀ مدالی از طریدق افدزایش مندابع بدرای سدرمایهگدذاری و افدزایش کدارآیی
کشورمیشود.جیمز(،)James,2008به بررسی تدأثیر

سرمایهگذاری سبب رشد اقتصادی در این

توس ۀ مالی بر رشد اقتصادی در کشور مالزی از کاندالهدایگونداگونپرداختدهاسدت.وی بدرای
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مکانیسمهادر مطال ۀ خود شش م ادله را برآورد کردهاست .نتایشنشان داد که توس ۀ

بررسی این
سرمایهگذاری خصولی ،موجب رشد اقتصادی بدات در کشدور

پسانداز و
مالی از طریق افزایش 
درونزایی توس ۀ مدالی و رشدد ،مبندی بدر

مالزی شده است.نتایش حالل ازمطال ات وی ،فرضیۀ
سرمایهگذاری سبب رشد اقتصادی شدده اسدت را نیدز

ینکه توس ۀ مالی از طریقافزایش کارایی
ا 
تأیید کرد.آرنا()Arena,2008رابطه ع ّی بین ف الیدتهدای بدازار بیمده و رشدد اقتصدادیرا در56
درحالتوس ه)طی سدالهدای2004-1976بررسدیکدردهاسدت.وی بدرای

کشور(توس ه یافته و
بررسی خود از مدلپویای پنلدیتا( )Panel Dataو روش گشتاورهای ت میم یافته( Generalized

 )Method of Moments (GMMاستفاده میکند .نتایش حالل از اینتسقیق نشان دهنده وجدود
یک رابطه متبت و م نادار بین ف الیتهای بیمهای (کل،زنددگی و غیرزنددگی)و رشدد اقتصدادی
است .اثر بیمه زندگی بر رشد اقتصادی تنها درمورد کشورهای با درآمد بات لادق است ،ولی در
بیمههای غیرزندگی این اثر در هردو گروه از کشدورها وجدود دارد ،ولدی در کشدورهای توسد ه
یافته بیشتر از دیگرکشورهاست .نتایشهمچنینوجود رابطه غیرخطی بدینف الیدتهدای بیمدهای و
رشد اقتصادی را تأییدنکردهاست.وادتمانداتی()Wadlamannati,2009اثدر رشدد ف الیدتهدای
بیمهای را به همراه سایر متغیرهای کنترل بر توس هاقتصادی کشور هندوستان طی سالهای-1980
2006مورد بررسی قدرار داده اسدت.نتدایش ایدن تسقیدق مشدارکت متبدتبخدش بیمده در توسد ه
اقتصادی و رابطه ت ادلی ب ندمدت بین متغیرها را تأیید میکند.باوجوداینکه الدهحات در بخدش
بیمده اثدری بدر ف الیدتهدای اقتصدادی نددارد ،رشدد آنهدابدر توسد ه اقتصدادی تدأثیر متبدت دارد.
آنگ()Ang,2009رابطه بخش مالی و نابرابری را در کشور هندد و بدا توجده بده دادههدای سدری
زمانیاین کشور طی دوره2003-1951بررسیمینماید.نتایش نشدان مدیدهددبداوجدود در نظدر
گرفتنشاخصهایمتفاوت توس ه مالی ،توس ه مالی نقش قابل توجهی در کاهش نابرابری توزیع
درآمدندارد.هانوهمکاران()Han & et al,2010رابطه بین توس ه بیمه و رشدد اقتصدادی را بدا
استفاده از مدلهایگشتاورهای ت میم یافته برای  77کشور طی دوره2005-1994بررسی نموده-
درحالتوس ه ،توس ه بیمه عمومی ،بیمه زنددگی وغیرزنددگی

اند .براسالنتایش برای کشورهای
در مقایسده بدا کشدورهای توسد ه یافتده نقدش مهدمتدری در رشدد اقتصدادی دارندد.بورکاسدرو
سددیمون()Burkhause & simon,2010بددابررسددیدادههددایجم یددتشددناختیواقتصددادی
ایاتتمتسدهطدیدورةزمدانی 2008-1995نشداندادنددکدهغف دتازبیمدهسدهمتسدطحرفداه
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خانوارهدددددایآمریکددددداییراکددددداهشدادهوندددددابرابریهددددداراتشددددددیدمدددددیکندددددد.
بنفیگیولی()Bonfiglioli,2012بامطال ۀ67کشورطیدورههایزمانی2004-1976نشانمیدهد
کهتوزیعریسکازطریقبیمههامیتواندت دادزیادیازسرمایهگذارانراترغیببهوروددرامدر
تولیدنماید.ویبیانمیکندکهسرمایهگذاریباریسککمترازطریقتوس ۀلن تبیمدهممکدن
یهدداکدداهشمددییابددد.آبراهامسددنو
مددیشددودودرایددنفرآیندددنوسدداناتعایدددیهدداونددابرابر 
آسچی()Abrahamsen & Asche,2012ولیولیائو()Li & liao,2014نیدزبدهنتدایشمشدابهیدر
یهگذاریخصولیدستیافتند.لیودیگران) Lee & et al,2013بهارتباطبین
موردبیمهوسرما 
ف الیتبیمههایزندگیورشداقتصادیبااستفادهازدادههایچهلکشوربداسدهسدطحدرآمددی
طددیدورةزمددانی2007-1979بددااسددتفادهازروش

panel seemingly unrelated regressions

) augmented Dickey-Fuller (SURADFپرداختهاند.آنهابهایننتیجهرسیدهاندکهیکع یدتدو
طرفهدرکوتاهمدتوب ندمددتبدینبیمدههدایزنددگیورشدداقتصدادیوجدوددارد.السسدنو
فیادور()Alhassana & Fiador,2014بهبررسیارتباطبینضریبنفومبیمهورشدداقتصدادیبدا
استفادهازمدلARDLودادههایکشورغناطیدورةزمانی2000-1990پرداختهاند.نتایشنشدان
دادضریبنفومکللن تبیمه،بیمهزندگیوغیرزندگیبررویرشدداقتصدادیدرب ندمددت
تأثیرمتبتدارد.متامنی()Motameni,2015بهبررسیتأثیربیمههایخصولیبرتوزیعدرآمدبدا
استفادهازدادههایبیناستانیایرانطیدورةزمانی2012-2000پرداختهاست.نتایشنشداندادندد
کهنابرابریدرآمدیدرایرانمیتواندازطریقرشدبیمههایخصولدیکداهشیابدد.روسدیگن و
(،)Rossignolo.2016بهبررسیاثراتسیاستهایمالیاتیومخدارجبدرتوزیدعدرآمددطدیدوره
زمانی2013-2012درآرژانتینپرداختهاند.نتایشنشاندادکهسیاستهایمدالییدکابدزارقدوی
برایکاهشنابرابریدرآمدیوفقراستاماسطحباتیمخارجمنجربهناپایداریبرنامههدامدی-
شود .
ایزینمانوهمکاران(،)Aizenman & et al,2016بهبررسیتأثیرآموزشحرفهایبدرتولیددو
توزیعدرآمدبهلورتبینکشوریپرداختهاند.نتایشنشداندادکدهآمدوزشهدایحرفدهایتدأثیر
ب ندمدتوکاراییبراشتغالخانوارهایفقیردرکشورهایآلمان،امریکا،تای ندوسنگاپوردارد .
عزیزی و پاسبان()Azizi & Pasbn: 1998رابطه بین بیمه زندگی و رشدد اقتصدادی ایدرانرا بدا
روش مجذور حداقل مرب دات م مدولی(  )Ordinary Least Squares (OLSبررسدی نمدودهاندد.
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نتایش حاکی از آن استکه بین حق بیمه سرانه زندگی و تولید ناخالص داخ ی رابطه متبت وجود
دارد.ج فری لمیمی و کاردگر()Jafarisamimi & Kardgar:2007رابطه ع ّی بین توس ه بیمه و
سالهدای1338-1383مدورد بررسدی قدراردادهاندد.درایدن
رشد اقتصادی در اقتصاد ایران را طی 
مطال همدل خود توضیح برداریVARیامدل تصدسیح خطدا( Error Correction Mechanism

))(Modelبههمراه آزمونهای مخت

درمورد پایداری و همجم یبرای ت یینع یتبکاررفته-

اند.نتایشوجود رابطهع ّی از بیمه و بیمههای زندگی به رشد اقتصادی را تأیید ولی رابطه ع ّدی از
بیمههای غیرزندگی بده رشدد اقتصدادی را تأییدد نمدیکندد.مهرگدانوسداتریان( & Mehrgan

بیمههایاجتماعیبدرندابرابریدرآمدددرایدرانطدیدورهزمدانی
)Salarian:2009بهبررسیتأثیر 
1384-1344پرداختهاند.دراینمطال هفرضیۀکوزنتسدرمورداثربیمدههدایاجتمداعیوتوزیدع
درآمدآزمونشد.نتایشنشاندادکهدرایرانفرضیهکوزنتسلادقنیست.همچندین،حدقبیمده
دریافتیبیمههایعمروغیرعمر،باعثکاهشنابرابریمیشوندواثربیمدههدایعمدربدرکداهش
نابرابریدرآمدبهمراتببیشازاثربیمههایغیرعمراست.درکدلتدأثیربیمدههدایاجتمداعیبدر
نابرابری،ناچیزولیم ناداراست.عصاری و همکاران()Assari & et al:2010تأثیر توس ه مالی بر
فقر و نابرابری را در کشورهایعضو اپک() OPECطی دوره2004-1990بررسی نمودهاند.در
این مطال ه از مدل دادههای تاب ویی پویا وایستا استفاده شدهاست ،نتایشنشانداد توسد ه مدالی از
طریق تأثیر بر رشد اقتصادی میتواند سهم بهسزایی درکاهش فقر و نابرابری در کشورهای نفدت-
خیز عضو اپک داشته باشد.جهانگرد()Jahangard:2012بهبررسدیع یدتبدینرشدداقتصدادیو
رشدددبیمدده(بدداتمرکددزبددرمدددلرشددداقتصددادیطددیدورةزمددانی1386-1346بددهروشتددوداو
یاموتا()Toda & Yamamoto:1995وارزیابیاهمیتبخشبیمهدراقتصادایدران(بداتمرکدزبدر
مدلفرضیهحذ براسالجداولداده-ستاندهسالهای1365و)1380پرداختهاست.براسال
نتایشرابطهع یتازسویحقبیمهبهسمترشداقتصادیبودهکهاینرابطهناشیازحقبیمههای
غیرزندگیاست.درخصوصبیمههدایزنددگی،رابطدهایبدینرشدداقتصدادیورشددبیمدههدای
زندگیقابلتأییدنیست.مطابقنتایشبهدستآمدهازجدولداده-سدتادهودراثدرحدذ بخدش
بیمه،اینبخشدراقتصادایرانک یدینیست.شدهبازیوهمکداران()SHahbazi & et al:2014
رابطهتجربیبینتوس هبیمههایزندگیوغیرزندگیورشدداقتصدادیدرایدرانرابدااسدتفادهاز
روشARDLطددیدورهزمددانی1358-1388بررسددیکددردهانددد.نتدایشنشدداندهندددهوجددودرابطدده
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هم جم یمیانمتغیرهایتسقیقاستوحداکیازایدناسدتکدهبیمدهزنددگیدرکوتداهمددتو
ب ندمدتتأثیرم ناداریبررشداقتصادیندارد،ولیبیمهغیرزندگیدرکوتداهمددتوب ندمددت
بررشداقتصادیتأثیرم ناداریدارد.همچنین،درب ندمدتیکرابطهع ّدییدکطرفدهازتوسد ه
بیمهغیرزندگیبهرشداقتصادیوجودداردولیرشداقتصادیع دتگرنجدریتوسد هبیمدههدای
زنددگیوغیرزنددگینیسدت.مسقدقزادهوهمکداران(،)Mohagheghzadeh & et al:2018بده
بررسیتأثیربیمههایزندگیوغیرزندگیبررشداقتصادی30کشدورمنتخدبتوسد هیافتدهو24
کشورمنتخبدرحالتوس هطیبازهزمانی2000-2015بهروشGMMپرداختهاند.نتدایشحداکی
ازآناستکهتوس هبیمههایزندگیوغیرزندگیهردوبدررشدداقتصدادیکشدورهایتوسد ه
یافتهودرحالتوس هتأثیر متبدتدارندد،همچندینبدهدلیدلسدطحدرآمددسدرانهپدایینکشدورهای
درحالتوس ه،تأثیربیمههایزندگیوغیرزندگیبررشداقتصادیآنهابیشترازکشورهایتوسد ه
یافتهاست.اسدزادهونقیبی()Asadzadeh & Naqibi:2019بهبررسیتأثیرتوس هبیمهبدررشدد
اقتصادیباتوجهبهنقشنهادهایمسیطیدر20کشورطیدورهزمانی2002تا2015بامدلهای
رگرسیونیانتقالمهیمتاب ویی()PSTRپرداختهاند.نتایشمطال هحداکیازتدأثیرمتبدتوم ندیدار
متغیرهایتورموشاخصتوس همالیبررشداقتصادیوتأثیرمنفیوم نیدارضدریبنفدومبیمده،
نهادههایمسیطیومخارجدولتدررژیمحدیاول،همچنینتأثیرمتبتوم نیدارضریبنفدوم
بیمه،نهادههایمسیطیومخارجدولتوتأثیرمنفیوم نیدارمتغیرهایتدورمودرجدهبدازبدودن
شاهآبدادیوهمکداران( Shah abadi & et
اقتصاددررژیمحدیدومبررویرشداقتصادیبود .

،)al:2019اثرمتقابلتوس همالیوشاخصهایآزادیاقتصادیبرضریبنفومبیمهدر15کشدور
ناموفقبیمهایرابارویکردGMMطیدوره2000-2014بررسیکردهاندد.نتدایشنشدانداد،اثدر
متقابلتوس همالیوک یهشاخصهایآزادیاقتصادیبرضریبنفومبیمهمتبتوم نداداراسدت.
همچنین،اثرانفرادیتوس همالیوشاخصآزادیاقتصادیکلمتبتوم نداداراسدت.امدا،تدأثیر
انفرادیآنهابرضریبنفومبیمهنسبتبهاثرمتقابلآنهاکمتراست.ازمطال اتداخ یدیگرمدی-
توانبهمطال اتهوشمندوداندشنیدا(،)Hushmand & Danshnia:2012جدابریخسروشداهیو
همکددداران(،)Jaberi Khosro Shahi &et al:2012لدددامتیوسدددجادی( & Sameti

،)Sajadi:2013دهمردهوشکری(،)Dahmardeh & SHokri:2011سالموعدر یدارمسمددی
(،)Salem & Arab yar mohamadi:2012ع میوآریانی(،)Elmi & Aryani:2014میرزائیو
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همکاران(،)Mirzaei & et al:2015احمددیوهمکداران(،)Ahmadi & et al:2016لدمدیو
همکدداران(،)Samadi & et al:2016حسددینی(،)Hosseini:2016آلعمددرانوشددکوهیفددرد
(،)Alomran & Shokuhifar:2017ادیدددبپدددورومسمددددیویدددایی( & Adibpuor
،)Mohamadi:2017هدددایت(،)Hedayat:2018شدداهآبددادیومهددریت یددابی( & Shahabadi
،)meritliabi:2018لادقیوهمکاران(،)Sadeghi &et al:2018قربانیوهمکاران(Ghorbani

)& et al:2018ولمدیوشاهع ی()Samadi & Shahali:2018اشارهکرد.وجهتمدایزمطال دۀ
حاضرازمطال اتمذکوردربررسینقشتوس ۀ لدن تبیمدهدردسترسدیبدهرشدداقتصدادیبده
همراهبهبودتوزیعدرآمداست.مطابقبابررسیهاینگارندهاینموضوعتابسالبداایدندیددگاهو
رویکردموردمطال هقرارنگرفتهاست.

معرفی مدل

براسالمبانینظریومطال اتلورتگرفتهبرایبررسیاثراتتوس ۀلن تبیمهبدررشدد
اقتصادیوتوزیعدرآمددومدلاقتصادسنجیبهلورتزیردرنظرگرفتهشدهاست :
(  )1

LGDPNLt  0  1LCAPLt   2 LHCAPt  3 LOPENt   4 LINSt  et

(LGINIt  0  1LXOt  2 LCPIt  3 LCAPLt  4 LHCAPt  5 LINSt  wt )2

کهدرآندرآن:LGDPL،لگاریتمطبی یسرانهتولیدناخالصداخ یبدوننفتنیرویکدار
(جم یتشاغل): LCAPL،لگداریتمطبی دیموجدودیسدرمایهسدرانهجم یدتشداغل؛:LOPEN
لگاریتمطبی یشاخصبازبودنتجاری(نسبتمجموعلادراتووارداتبهکلتولیددناخدالص
داخ ی)؛: LHCAPمتوس سالهایتسصدیلشداغ ینبدهعندوانسدرمایهانسدانی؛:LINSلگداریتم
طبی یضریبنفوملن تبیمه؛:LGINIلگداریتمطبی دیضدریبجیندی:LXO،لگداریتمطبی دی
درآمدهاینفتیکشور؛:LCPIلگاریتمطبی یشاخصقیمتکاتهاوخدماتمصر کنندده؛eو
:wجزءخطایمدلهاوtنیزعاملزمان(سال)است.شایانمکراستدرمطال اتتجربدیعمددتاً
متغیرسطحدرآمددرمدلتوزیعدرآمدحضورداردامادرمطال دۀحاضدرفدرضشددهاسدتکده
سطحدرآمدافرادتستتأثیرثروتفیزیکی(سرمایهفیزیکییاهمدان)CAPLوثدروتوسدرمایۀ
انسانی(مهارت،تخصصوسطحتسصیهتیاهمان)HCAPت یینمیشدود.بدرهمدیناسدالدر
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مدلتوزیعدرآمددبجدایمتغیدرلگداریتمطبی دیسدطحدرآمددازدومتغیدرLHCAPوLCAPL
اسددتفادهشدددهاسددت.الگوهددایتسقیددقبددرایدورةزمددانی1395-1354بددااسددتفادهازروش
خودتوضیسیباوقفههایگسترده()ARDLبرآوردخواهندشد.


 -5برآورد مدل و تحلیل نتایج

استفادهازروشOLSدربرآوردرابطهب ندمدت،بهدلیلدرنظرنگرفتنواکدنشهدایپویدای
کوتاهمدتموجودبینمتغیرها،لزوماًبرآوردبدونتورشیراارائهنخواهدکرد.ازاینرو،منطقدی

هایکوتاهمددترادر


گوهاییموردتوجهقرارگیردکهپویایی
بهنظرمیرسد؛درچنینمواردیال

خودداشتهباشندودرنتیجهموجبشوندتاضرایبالگدوبدادقدتبیشدتریبدرآوردشدوند.روش
ARDLالگوییپویاستکهایدنامکدانرافدراهممدیآورد؛تداعدهوهبدرآزمدونهمجم دیبدین
متغیرها،ضرایبب ندمدتمدلرابادقتمناسدببدرآوردکدرد(.)Nofersti,2008مزیدتالد ی
بکارگیریروشARDLایناستکهلر نظرازاینکهمتغیرهایتسقیقدرسدطحدارایریشده
واحد)(Unit rootباشندیابرخیبایکبارتفاضلگیریمانا)(Stationaryشوند،میتوانرابطۀهدم
انباشتگی(ب ندمدت)بینمتغیرهارابررسیوبدستآورد(جدول( .))1

جدول  -1نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته
متغیر

آماره محاسباتی

حالت آزمون

نتیجه آزمون

()c,t

در سطح

با یکبار تفاضلگیری

LGDPNLt

()0,0

-0/868

*-4/584

مانا با یکبار تفاضلگیری

LCAPLt

()0,0

-0/757

*-4/121

مانا با یکبار تفاضلگیری

LHCAPt

()1,1

-2/178

*-6/355

مانا با یکبار تفاضلگیری

LOPENt

()1,1

-3/207

*-4/549

مانا با یکبار تفاضلگیری

LINSt

()1,1

-1/863

*-6/802

مانا با یکبار تفاضلگیری

LGINIt

()1,1

**-3/772

…

مانا در سطح

LXOt

()1,0

-2/400

*-4/482

مانا با یکبار تفاضلگیری

LCPI t

()1,1

-2/352

**-4/145

مانا با یکبار تفاضلگیری

مالحظات ** ،* :و *** به ترتیب معنیداری را در سطح احتمال یک ،پنج را نشان میدهند .همچنین  cو  tبه ترتیب اشاره به حالت آزمون با عرض
از مبدا و روند دارد.
منبع :یافتههای تحقیق
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اولینگامدرروشARDLت یینوققههایبهینهمدلاست.ت دادوقفههایبهینهبرایهریدک
ازمتغیرهایتوضیسیرامدیتدوانبداکمدکیکدیازضدواب آکائیدک(،) Akaike Criter:AIC
شوارتز-بیزین(،)Schwarz Criter:SBCحندان-کدوئین()Hannan-Quinn Criter:HQCویدا
ضریبت یینت دیلشده)(R-Bar Squaredت یدینکدرد.م مدوتًدرنموندههدایکمتدراز،100از
م یارشوارتز-بیزیناستفادهمیشود،تادرجهآزادیزیادیازبیننرود.اینم یاردرت یینوقفهها
لرفهجوییمینمایدودرنتیجه،تخمدینازدرجدهآزادیبیشدتریبرخوردارخواهددبدود( Boys


.)and Shane, 1996دراینمطال هنیزبراسالم یارشوارتز-بیزین()SBCت دادوقفههایبهینده
مدلهات یینشدهاست(حداکترت دادوقفهبرابربا3درنظرگرفتهشدهاست).نتدایشبرآوردهدادر
جدول()2ارائهشدهاست .
براسالم یارهایخوبیبدرازش؛هدردورگرسدیونازم ندیداریکامدلبرخدوردارهسدتندو
آزمونهایتشخیصنیزعدموجودخودهمبستگیسریالی،همسانیواریانس،فرمتی دیلدسیحو
نرمالبودنتوزیعپسماندهایمدلهایبرآوردشدهراتأییدمیکنند .1
براسالنتایشحاللازبرآوردپویایمدلهایتسقیقدرجدول(،)2درکوتداهمددترشدد
یکدرلدیضریبنفوملن تبیمهمنجدربدهتغییدر0/068درلددیدرسدرانهتولیددناخدالص
داخ یبدوننفتنیرویکارشاغلخواهددشدد.ایدناثدردرمدوردتوزیدعدرآمددرویهدمرفتده
(مجموعاثرآنیویکسالوقفه)برابربا-0/081درلداست.ازسایرمتغیرهایاثرگذاربرضریب
جینیمیتوانبهدرآمدهاینفتیکشوراشارهکردکهدرابتدااثرمتبتوبایکسالوقفهاثدرمنفدی
دارد.اثرمنفیسرمایهانسانیبرضریبجینیباوقفۀدووسهسالهواثرمنفیسرمایهفیزیکینیزبدا
وقفۀسهسالهخودرانشانمیدهند.تغییراتسطحقیمتهااثراتمتبت،بددونوقفدهوم ندیداری
برضریبجینیدارد.درموردرشداقتصادینیزمتغیرهایسرمایهانسانیوفیزیکیدارایاثراتبا
وقفهوبدونوقفهم نیدارهستندامامتغیربازبودنتجاریلرفاًب دازیکسالاثرمتبدتوم ندی-
داریبررویرشداقتصادیدارد.
________________________________________________________________
1آزمونهایثباتساختاریCUSUMوCUSUMSQنیزنشانمیدهندکهضرایبتخمینیبدرایهدردومددلدرطدول
دورهموردمطال هباثباتهستند.برایرعایتاختصاردراینجانمودارهایمربوطهارائهنشدهاست .
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جدول  -2نتایج حاصل از برآورد مدل پویا
)ARDL(1,1,2,3,3,1

LGINIt

حالت بهینه مدل

)ARDL(2,1,2,2,0

حالت بهینه مدل

متغیر وابسته

LGDPNLt

متغیر وابسته

انحرافمعیار

متغیرها

متغیر

***

0/176

0/319

LGINI t 1

*

**

0/026

0/068

LXOt

*

0/114

*

0/033

0/126-

LXOt 1

*

0/200

1/022

**

0/123

0/269

LCPI t

**

0/188

0/498-

LCAPLt 1

0/175

0/229-

LCPI t 1

*

0/726

2/129

LHCAPt

0/122

0/189

LCPIt 2

*** 0/813

0/262-

LHCAPt 1

1/136

0/447

LHCAPt

0/654

1/716-

LHCAPt 2

1/197

1/651-

LHCAPt 1

0/029

0/026

LOPENt

**

1/315

2/950-

LHCAPt 2

**

0/037

0/082-

LOPENt 1

*

0/930

2/897

LHCAPt 3

*

0/030

0/109

LOPENt 2

0/270

0/172

LCAPLt

*

0/024

0/068

LINSt

0/358

0/492-

LCAPLt 1

*

0/348

2/495-

عرض از مبدا

0/374

0/120

LCAPLt 2

***

0/212

0/416-

LCAPLt 3

*

0/054

0/161-

LINSt

***

0/047

0/080

LINSt 1

0/361

0/217-

عرض از مبدا
2

0/849

R
R2

0/715

انحرافمعیار

ضرایب

متغیر

0/126

0/613

LGDPNLt 1

0/495-

LGDPNLt 2
LCAPLt

**

2

0/985

R
R2

0/977

P(F(11, 23)=134/451)=0/000
P(F(16,18)=6/328)=0/000
] P(F(1,17)=1/253)=0/279خود همبستگی سریالی  P(F(1,22)= 0/133)=.720خود همبستگی سریالی
فرم تابع
P(F(1,22)=1/850)=0/188
فرم تابع
P(F(1,17)=0/009)=0/924
 P(F(1,33)=1/590)=0/216همسانی واریانس  P(F(1,33)=0/182)=0/672همسانی واریانس

 2 (2)=1/5997)=0/449

(P

نرمالیتی

 2 (2)=1/991)=0/370

(P

نرمالیتی

آزمون همانباشتگی
آزمون همانباشتگی
=***3/690t=***3/869tمالحظات ** ،* :و *** به ترتیب معنیداری را در سطح احتمال یک ،پنج و ده درصد را نشان میدهند.
منبع :یافتههای تحقیق
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حالبهبررسیوجودرابطۀب ندمدتبینمتغیرهدایدومددلپرداختدهمدیشدود.درایدنراسدتا
) t  ((i 1ˆ i  1) / i 1 S.Ei


آماره



مساسبهوبداکمیدتهدایارائدهشددهتوسد بنرجدی،

دوتدوومسدتر(،)Banerjee, Dolado & Mestre:1998مقایسدهمدیشدود(
ضرایبمتغیرهایباوقفهمربوطبهمتغیروابسدتهو

S .Ei



i 1

ˆ i

 مجمدوعانسدرا

  i 1مجمدوع


م یارهدایایدن

ضرایباست).مقدارمساسباتیآمارهtدرانتهایجدول()2برایهردومدلارائهشدهاست.این
مقادیرمساسباتیدرسطحاطمینان90درلد،هردوبزرگترازکمیتمتناظرآنهادرجدولارائه
شددهتوسد بنرجدی،دوتدوومسدتر()Banerjee, Dolado & Mestre:1998اسدت.درنتیجده
یشدود.نتدایشحالدلازبدرآوردروابد 
فرضیهلفرمبندیبدرعددموجدودرابطدهب ندمددتردمد 
ب ندمدتمربوطبههردومدلتسقیقدرجدول()3ارائهشدهاست .

جدول  -3نتایج حاصل از برآورد مدل بلندمدت

LGINIt

LGDPNLt

متغیر وابسته

متغیر وابسته

انحراف معیار

ضرایب

متغیر

انحراف معیار

متغیرها

متغیر

0/070

0/595

LCAPLt

0/068

0/085-

LXOt

*

0/171

LHCAPt

**

0/172

0/337

LCPI t

**

0/062

LOPENt

**

0/803

1/847-

LHCAPt

***

0/034

0/059

**

0/349

0/904-

LCAPLt

*

0/024

0/077

LINSt

0/100

0/119-

LINSt

*

0/326

2/830-

عرض از مبدا

عرض از مبدا
0/319- 0/491
مالحظات ** ،* :و *** به ترتیب معنیداری را در سطح احتمال یک ،پنج و ده درصد را نشان میدهند.
منبع :یافتههای تحقیق


براسالرواب ب ندمدتبرآوردشدهتغییریکدرلدیدرموجودیسرمایهسدرانهشداغ ین،
سرمایهانسانینیرویکارشاغل،شاخصبازبودنتجاریوضریبنفومبیمدهبدهترتیدبمنجدربده
تغییر0/059،0/171،0/595و0/077درلدیدرتولیدناخالصداخ یبدوننفدتسدرانهنیدروی
کارشاغلمیشود.همچنینبراسالجددول()3درب ندمددتلدرفاًمتغیرهدایلگداریتمشداخص
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قیمتکاتهاوخددماتمصدر کنندده(،)LCPIلگداریتمسدرمایهانسدانی()LHCAPولگداریتم
موجودیسرانهنیرویکارشاغل()LCAPLدرت یینضریبجینینقشدارنددوبدرایدناسدال؛
تغییریکدرلدیدرسطحعمومیقیمتها،سرمایۀانسانی(سطحآموزشومهارتنیرویکدار)
وسرمایۀفیزیکیبهترتیبمنجربدهتغییدر-1/847،0/337و-0/904درلددیدرضدریبجیندی
میشوند.بههرحالدرب ندمدتتأثیرمتغیرهایدرآمدهاینفتیوضدریبنفدومبیمدهبدرضدریب
جینیم نیدارنیست .

جدول  -4نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا

LGINIt

LGDPNLt

متغیر وابسته

متغیر وابسته

انحراف معیار

متغیرها

متغیر

**

0/026

0/068

dLXOt

*

**

0/123

0/269

dLCPIt

*

0/200

0/122

0/189-

dLCPIt 1

*

0/726

2/129

1/136

0/447

dLHCAPt

**

0/654

1/716

dLHCAPt 1

1/047

0/053

dLHCAPt 1

0/029

0/026

dLOPENt

0/930

2/897-

dLHCAPt 2

*

0/030

0/109-

dLOPENt 1

0/270

0/172

dLCAPLt

*

0/024

0/068

dLINSt

0/263

0/296

dLCAPLt 1

*

0/348

2/495-

عرض از مبدا

***

0/212

0/416

dLCAPLt 2

*

0/108

0/882-

ecmt 1

*

0/054

0/161-

dLINSt

0/361

0/217-

عرض از مبدا

0/176

0/681-

ecmt 1

0/837

R2
R2

*

*

0/693

انحراف معیار

ضرایب

متغیر

0/114

0/495

dLGDPNLt 1

1/022

dLCAPLt
dLHCAPt

0/982
0/840

R2
R2

P(F(8,26)=23/660)=0/000
P(F(11,23)=8/428)=0/000
مالحظات ** ،* :و *** به ترتیب معنیداری را در سطح احتمال یک ،پنج و ده درصد را نشان میدهند.
منبع :یافتههای تحقیق

انباشتگیبینمجموعهایازمتغیرهدایاقتصدادی،مبندایآمداریاسدتفادهازالگوهدای

وجودهم
)رافراهممیآورد.اینالگدویرفتدارکوتداهمددتمتغیدروابسدتهرابدامقددار

تصسیحخطا(ECM
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ت ادلیب ندمدتآنارتباطمیدهد.براسالنتدایشبدرآوردشددهدرجددول()4؛68/1درلدداز
عدمت ادلمتغیرلگاریتمطبی یضریبجینیپسازگذشتیکسالازبینمیرود.اینرقدمبدرای
لگاریتمطبی یتولیدناخالصداخ یبدوننفتسرانهنیرویکاربرابربا88/2درلداست .
نتیجهگیری

برایدستیابیبهرشداقتصادیباتهمراهبابهبودتوزیعدرآمددهمدوارهازدغدغدههدایالد ی
سیاستگذارنکشورهایدرحالتوس ه بودهاست.درایدنراسدتاکشدورهابدهتوجدهبدهتجربد ههدای
تاریخیخودوسایرکشورهاوهمچنینمبانیومطال اتنظریوتجربیراهبردتوزیدعدرآمددبده
همراهرشدرابرراهبردتقدمرشدبرتوزیعدرآمدویابرعکسترجیحمیدهند.ازطرفیانتظاربر
ایناست،بیمهباتوجهنقشکارکردیآندرتوزیعریسکوجبرانخسارتوهمچنیننقدشآن
درتوس ۀ مالیبتوانددسترسیهمزمانبهرشداقتصادیوتوزیعدرآمدرافدراهمکندد.درمطال دۀ
حاضراینفرضیهبرایاقتصادایرانطیدورةزمانی1395-1354بااستفادهازروشARDLمورد
آزمونواقعشد .
نتایشحاللازبرآوردمدلمربوطبهتوزیعدرآمددبدهلدورت(ARDL)1،1،2،3،3،1نشدان
دادکهمتغیرهایضریبنفومبیمهبهلورتآنیوباوقفۀیکساله،سرجمعتأثیرمنفیبدرضدریب
جینیدارد.همچنیندرآمدهاینفتینیزدراثرگذاریبرضریبجینیرفتاریشبیهتوسد هلدن ت
بیمهداردبهطوریکهاثرآندرابتدامتبتوبایکسالوقفهمنفیاست.اماسرمایهانسانیبداوقفدهدو
وسهسالوسرمایهفیزیکیباوقفۀسهسالهاثرمنفیبرضریبجینیدارند.همچنیننتدایشحالدل
ازبرآوردمدلمربوطبهرشداقتصادیدرحالتبهینده(ARDL)2،1،2،2،0نشداندادکدهتوسد ه
لن تبیمهاثرمتبتوبدونوقفهایبررشداقتصدادیدارد.متغیرهدایسدرمایهانسدانیوفیزیکدی
دارایاثرباوقفهوبدونوقفهم نیدارودرمجموعمتبدتومتغیدربدازبدودنتجدارینیدزب دداز
یکسالاثرمتبتوم نیداریبررویرشداقتصادیدارد .
نتایشحاللازبرآوردرواب ب ندمدتنیزنشاندادکهکششب ندمدتضدریبجیندینسدبت
بهمتغیرهایسطحعمومیقیمتها،سدرمایۀانسدانیوسدرمایۀفیزیکدیبدهترتیدببرابدربدا،0/337
-1/847و-0/904است.اماع یرغممتبتبودنکششمساسباتیبرایضریبنفدومبیمدهومتبدت
بودنآنبرایدرآمدهاینفتی،اینضرایبمساسباتیازنظرآماریم ندیدارنبدودهاندد.درنتیجده
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میتواننتیجهگرفتدرب ندمدتدرآمدهاینفتیوتوسد ۀلدن تبیمدهدرتوزیدعدرآمددتدأثیر
م نیداریندارند.همچنینبراسالرابطۀب ندمدتبرآوردشدهبرایمدلرشداقتصادی،کشدش
تولیدناخالصداخ یبدوننفتسرانهنیرویکارشاغلنسبتبهمتغیرهایموجودیسرانهنیدروی
کارشاغل،سرمایهانس انینیرویکارشاغل،شداخصبدازبدودنتجداریوضدریبنفدومبیمده،بده
ترتیببرابربا0/059،0/171،0/595و0/077است.نتایشحاللازبرآوردمدلتصسیحخطانیز
برایرشداقتصادیحاکیازت دیل88/2درلدیعدمت ادلبدرایتولیددناخالصداخ دیسدرانه
بدوننفتطییکسالاست.اینعددبرایلگاریتمطبی یضریبجینیبرابربا68/1درلداست .
براسالنتایشفوقمیتوانگفتتوس ۀلن تبیمهدرکوتاهمدتمدیتوانددمنجدربدهبهبدود
توزیعدرآمدورشداقتصادیدرکشورشود،امدادرب ندمددتلدرفاًرشدداقتصدادیرابدهدنبدال
خواهدداشت.باتوجدهبدهآنکدهسدرمایۀانسدانیوفیزیکدیهدمدرکوتداهمددتوهدمب ندمددت
دسترسیهمزمانبهتوزیعدرآمد(هرچندباوقفهبیشازیکسال)ورشداقتصدادیرافدراهممدی-
کنند،پیشنهادمیشودسیاستگذارانحداقلدرکوتاهمدتبرایبهبدودرشدداقتصدادیوتوزیدع
درآمد،بسترهایتزمبرایرشدلن تبیمهرافراهمکنند.درب ندمدتتوس هلن تبیمه،لرفاً
رشددداقتصددادیراافددزایشخواهدددداد.بددرایبهبددودتوزیددعدرآمددددرب ندمدددتضددرورت
دارد،سیاستگذاردرکنارتوس هلن تبیمهبهارتقاءسطحآموزشومهارتنیرویکاربخصوص
درگروههایکمدرآمداقدامکنندوضمنآنامکاناتوتجهیزاتفیزیکیبهشیوههدایمخت د 
دراختیارآنانقراردهند .
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