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حاضربرایآزموناینفرضیهروشخدودرگرسدیونیبداۀاقتصادیوتوزیعدرآمدرافراهمکند.درمطال 
وسد هکارگرفتهشددهاسدت.نتدایشنشداندادتبه1395-1354(طیدورةزمانیARDLهایتوزی ی)وقفه

توانددرکوتاهمدتدسترسیهمزمانبهرشداقتصادیوتوزیعدرآمدرافراهمکند.امادرلن تبیمهمی
توانجهدتدسترسدیخواهدداشت.بااینوجوددرب ندمدتمیبهدنبالب ندمدتلرفاًرشداقتصادیرا

چندینبدراسدالالگدویکرد.هدمتکااانسانیوفیزیکیۀهمزمانبهرشداقتصادیوتوزیعدرآمدبهسرمای
داخ دیناخالصیدتولهایمربوطبهدرلدازعدمت ادل1/68و2/88تصسیحخطا؛درهردورهبهترتیب

 شود.سرانهبدوننفتوضریبجینیت دیلمی



JEL: O29،O15،G22 یبند طبقه

هدای،تولیدناخالصداخ ی،وقفدهبیمه،جبرانخسارت،ریسک،توس همالی،ضریبجینی:هاواژهکلید

 .توزی ی

 

 مقدمه

دستیابیبهرشداقتصدادیوبهبدودتوزیدعدرآمددهمدوارهازاهددا الد یتوسد هاقتصدادی

 ایجداد و بداتتر اقتصدادی رشدد بده دسدتیابی توسد ه، سدنتی هاینظریه شوند.براسالمسسو می

 بدا امدا است؛ توس ه هایاستراتژی رمسو کمدرآمد، هایگروه برای اقتصادی مناسب هایفرلت

 هدایگدروه امدا داشدتند، اقتصادی رشد سریع هاینرخ هرچندکشورها شد مشخص گذشتزمان

 اقتصدادی، هدایهدایبخدشنبردندد.نارسدایی چنددانی بهدره آن از ناشی منافع از فقیر و درآمدکم

 از کدمدرآمدد قشدارا تدا اسدت شدده موجدب اقتصدادی و جم یتی تغییرات شدید، بیکاری رکود،

وجدود(.Elmi & Rayani, 2013نشدوند) منددبهدره جام ده هایپیشرفت سایر و هایدولتکمک
؛بدهعدهوهسدطو شدودمینابرابریگستردهدرتوزیعدرآمدبهبروزفقروافزایشدامنهآنمنجر

-درآمدراکنددمدیآنفرآیندکاهشنابرابریتبعبهباتینابرابریدرآمد،توالیرشداقتصادیو

توسد هاقتصدادیگدذارانسیاستاینوقایعدرنتیجۀ(.Mehregan & Salariyan 2008:243)کند

راتولیهکردندد.(Growth with Redistribution:GWR)راهبردرشدهمراهبابازتوزیعدرآمد

شدداقتصدادیودرراستایاینراهبرداستفادهازابزارهایسیاستیهمچونبیمدهکدهقدادرباشدندر

همزمانبهبودبخشد،راهگشاخواهدبود.طوربهتوزیعدرآمدرا
هایاقتصادیوغیراقتصادیباریسدکونااطمیندانیمواجدههسدتند.ایدنامروزهتمامیف الیت
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گذاریونهایتداًرشدداقتصدادیراوجریانسرمایهوکارکسبریسکونااطمینانیازیکسوفضای
هدایواردشددهازمسدلآنهدا،سدطحرفداهافدرادخسدارتبهواسطۀازسویدیگرکندومختلمی

توانددبدهتشددیدفقدرونهایتداًهایدرآمددیپدایینمدیحداقلدرگروهمسئ هیابد.اینکاهشمی
اسدتکدهلدن تبیمدهبداتوزیدعریسدک)ودرحدالیشکا طبقاتیدرجام دهدامدنزندد.ایدن

کندد.لدن تهایمربوطهراحداقلمدیطمینانی(وجبرانخسارتهزینهراهکارهایآندرقبالناا

کنددوهمچندینگدذاریفدراهممدیوسرمایهوکارکسببیمهازاینطریقفضایمساعدیرابرای
شود.ازطرفدیهایریسکونااطمینانیمیمانعازکاهشقابلتوجهسطحرفاهافراددرقبالهزینه

مخت د لدن تۀبینپرداختخسارتوتجمیعحقبیمهتولیددیدررشدتزمانیۀفال ازآنجاکه
گدربتوانددازگراست؛انتظاربرایناستبیمهبیمهامریمتداولاست،وجوهعظیمیدراختیاربیمه

مدت(شدهودسترسیافدرادمدتومیاناعتبارتکوتاهتأمینمسلاینوجوهمنجربهتوس همالی)

یاقتصادیمربوطهبهمنابعمالیراسهولتبخشدوازاینطریقنیزمنجدربدهکمدرآمدوواحدها
آیدا»کدهسداالحاضدرایدنۀبهبودتوزیعدرآمدورشداقتصادیشود.برهمدیناسدالدرمطال د

در«کندد لن تبیمهامکاندسترسیهمزمانرشداقتصادیوتوزیعدرآمددرافدراهممدیۀتوس 
ۀگیدرد.درایدنراسدتاازروشخودرگرسدیونیبداوقفدردبررسدیقدرارمدیمورداقتصادایرانمدو

شددهاسدتفاده1395-1354زمانیةطیدور(Autoregressive distributed lag:ARDL)توزی ی

است.

شود،دربخشسومپیشدینهمطال داتتجربدیربخشدوممبانینظریبیانمیدرادامهمقاله؛د
شود.بخدشپدنجمبدهبدرآوردمددلوتس یدلرممدلتسقیقارائهمیبخشچهاشوند.درمرورمی

 گیرد.گیریلورتمینتایشاختصاصیافتهاستودربخشششمنیزنتیجه

 

 مبانی نظری 

تزمبرایانباشتسدرمایهوةکردندنابرابریدرآمد،انگیزهایکهسیکبیانمیکارایینظریه
بدودهومسد  اقتصادیۀهایطوتنیدرعرلنظریهبرایسالکند.اینرشداقتصادیرافراهممی

شددت قدیمدیتوسد هدرحدالاقتصادیکشورهایۀهایتوس بهعنوانیکواق یتمس مدربرنامه
(Saint – Paul & Verdier, 1996ولیازنیمهدومقرنبیستمبهب دد،بدهویدژهازدهده.)بدا1970

فقراوثروتمندانوهمچندینتسدولدرآگداهیعمدومیبدهمهحظهافزایششکا درآمدیمیان
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طدورک یبده(.Mehregan & Salarian, 2008:13شددهاسدت)تأکیددافدزایشکیفیدتزنددگی
تواندداثدرمتبدتبدراقتصاددانانکهسیکونئوکهسیکم تقدندتوزیعغیریکنواختدرآمددمدی

یردالوسنم تقدندرشداقتصدادیمسدت زمایدیگرمانندمفرایندرشدداشتهباشدوبرعکسعده
 Khodadakashi and)دانندبهبوددرتوزیعدرآمداستودرواقعکاهشنابرابریراضروریمی

Heidari, 2008:153.)اساسدیمالفدهبههرحالاگررشداقتصادیوبهبوددرتوزیدعدرآمدددو

 همتصدددددورتوسددددد هاقتصدددددادیدرنظدددددرگرفتدددددهشدددددود،سدددددهراهبدددددردبدددددرایتوسددددد
(:Sharifzadegan,2007:23-24است)

براین(: Growth then Redistribution:GTRتقدمرشداقتصادیبربازتوزیعدرآمد)ال (
طدوربدهاقتصادیوبزرگشدنحجماقتصداد،ةهایگسترداسالبارشداقتصادیوایجادظرفیت

شدودوازایدنتماعیودرآمدیفراهممیهایاجگروهۀ،شرای اشتغالوکاربرایهمخودخودبه

شود.تجار جهانیومطال داتلدورتگرفتدهعددمتسقدقطریقتوزیعدرآمدمت ادلمسققمی
 Redilribution )دهد. (تقدمبازتوزیعدرآمدبدررشدداقتصدادیاینامررابهخوبینشانمی

then Growth:RTG:)شدودو توزیعمناسبدرآمددمدیدراینراهبرد،منابعجامععمدتاًلر
یهداتیظرفگیردوعمهًب دیقرارمیۀگذاریبرایرشداقتصادیوتوجهبهآندردرجسرمایه

دهدکهاجدرایایدنسیاسدتشود.تجار ومطال اتزیادینشانمیتض ی میجام هاجتماعی
ادی.ج(رشدهمراهبدابدازتوزیدعرسدونهبهرشداقتصدرب ندمدتنهبهتوزیعمت ادلدرآمدمی

شدودکدهبدازتوزیدعمدیتأکیدد(:دراینراهبدردGrowth with Redistribution:GWRدرآمد)

-ببرد.درایدنراهبدردسیاسدتجاییتواندبدونتکیهبهاقتصادیپررونقوتواناکاربهدرآمدنمی

ۀعتوزیدعدرآمددعمدلکنندد.توسد هایاجراییبایدبتواندهمبهنفعرشداقتصادیوهدمبدهنفد

هدایتوانددجدزوسیاسدتلن تبیمهباهد تقویترشداقتصادیوبهبودتوزیعدرآمدنیدزمدی
راهبردمذکوردرنظرگرفتهشود.

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

 رشد روی فنی،  (نوآوری و انسانی( و سرمایه)فیزیکی نباشتکانال:ال (ا دو از توانندمی بیمه

 مالی ثبات افزایش باعث بیمه (1:است زمینه هفت در اینعم کرد که باشند؛ داشته تأثیر اقتصادی

 بیمده (3 اسدت؛ دولت اجتماعی تأمین هایبرایبرنامه ایکننده تکمیل و جانشین بیمه (2 شود؛می

(بیمده5 کندد؛مدی کمدک انددازهاپدس تسدر  (بیمدهبده4 کند؛می لتسهی را م امهت و تجارت
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 تخصیص به (بیمه7 کند؛می کمک خسارت بهکاهش (بیمه6 کند؛می تسهیل را ریسک مدیریت

هایتولیددیراتوانندوجوهحاللازحقبیمههایبیمهمیشرکت.کندمی کمک سرمایه کارآمد

قراردهند.ازاینمنظدراستفادهمدتواحدهایاقتصادیموردمدتومیاناعتبارتکوتاهتأمیندر
(، Merton,1992)شدوند.مدرتنمدالیمدیۀمالیمنجربهتوسد ماسساتهایبیمهبهعنوانشرکت

درمطال دات(Levin,2004,1997,1993)ولدوین(Merton & Bodi,2004,1995)مرتنوبودای

 کنتدرل مندابع، تخصدیص اندداز،پدس تسدر  یدقطر از مالی ماسسات که نظریخودبیانکردند

 و کدات مبدادتت در تسهیل و ریسک مدیریت در تسهیل مشارکتی، کنترل اعمال ورندگانیگوام

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

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

 Greenwood)درونزابررسیکردند.مدلنظریگرینوودوجوواندویچرشدیکمدلدرقالب

& Jovanovich,1990)مدالیوندابرابریارائدهکدردبدهایدنتأمین،راهحلپویاییبرایرابطهبین

هایمدالیکمتدرتوسد هیافتدههسدتند،اقتصدادموق یکهواسطهلورتکهدرمراحلاولیهتوس ه
-تروتوس همدالیعمیدقکند.درمرح همیانیتوس ههمراهبارشداقتصادیسریعرشدمییآرامبه

یدکسداختارمدالیبسدیارتوسد هکدهیهنگامشودودرمرح هب وغتر،نابرابریدرآمدیبیشترمی

واسطهمالیدسترسیپیداکردنددرجهندابرابریدرآمددیکداهشیافتوعواملبیشتریبهبخش
م کدولگدرین–برخه فرضیه.(Liang,2006)شودثابتوپایدارمیتیدرنهاخواهدیافتو

جووانوویچ،برخیدیگدرازکارهداینظدرییدکرابطدهخطدیومنفدیبدینتوسد همدالیو-وود
الگویپویایتوزیع(Galor & Zheira:1993)وزیراکنند.مدلگالورنابرابریدرآمدپیشنهادمی

 (Undividable Investment) تقسدیمگدذاریغیرقابدلکهدرآنسدرمایهاستدرآمددراقتصادی

هایمخت  توس ارثومیراثبهبوده،عام یناقتصادیبرایدودورهدرنظرگرفتهشدهونسل
نیرویکدارغیدرمداهردرهدردورهکداربهعنوانیاندتوانیمشوند.عام یناقتصادیهممربوطمی

بدهعندوانکدردهودردومدیندورهیگدذارهیسدرماکنندیااینکهدراولیندورهدرسرمایهانسدانی
هایبازارسرمایه،شانسوفرلدتنقصانجهیدرنتنیرویکارماهرمشغولبهکارشوند.بههرحال

انددویدازیادیبرخوردارشدهنسبتاًهعوام یکهازارثومیراثدرسرمایهانسانیبگذاریسرمایه
گدذاریدرسدرمایهانسدانیبدهاعتبداراتوجوهموردنیازبرایسدرمایهتأمینآندستهازافرادیکه
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 )شود.بدراسدالنتدایشحالدلازمددلگدالوروزیدراکنند،مسدودمیخارجیدسترسیپیدامی

Galor & Zheira,1993 کارکندان که پردرآمد افراد افراد، از گروه دو بین ثروت ب ندمدت در(؛ 

کده ثروتمندد گروهدی شدود.تقسیممدی هستند، ساده کارگران که درآمدکم افراد و هستند ماهری
 توسد ه.تدرپدایین آمدوزش سدطو  فقیربدا گروهی و هستند باتتر آموزش سطو  با هاییخانواده

 فدراهم فقیدر هایبرایخانواده را مالی منابع به تریآسان دسترسی و تروسیع سطو  مالی بازارهای

مواجده آن با درآمد کم کهخانوارهای اعتباری هایمسدودیت مالی ۀتوس  با کرد.همگام خواهد
 Jaberi)نمود خواهدکمک درآمد توزیع کاهشنابرابری به امر این و شد خواهد برداشته هستند،

Khosroshahi et al., 2012: 184.)
نشاندادکدهیدکمکانیسدم((Checchi & Garcia-penaloso,2004پنالوسا-چچیوگارسیا

تواندبهانباشتسرمایهانسانیکمککند.آنهاازارثبهعنوانیکمکدانیزمشدبهمشابهبهبیمهمی

رسیآنهداکند.براسالبراندکهبهکاهشخطرابتهبهنوساناتاقتصادیکمکمیبیمهیادکرده
سرمایهانسانیوبهبودآموزشیمنجربهکاهشنابرابریدرآمددگیریشکلتواندازطریقارثمی

شود.گدالیشود.آنهاهمچنیننشاندادندکهشرای ریسکیمنجربهافزایشنابرابریدرآمدیمی
پنالوسددددداو-وگارسدددددیا((Checchi & Garcia-penaloso,2002پنالوسدددددا-وگارسدددددیا

هدایهدمنشداندادنددکدهافدزایشریسدک(Garcia-penalaso & Turnosky,2005)سکیتوناو
هدااستکهلن تبیمهباتوزیعریسدکدرحالیشود.ایناقتصادیمنجربهنابرابریدرآمدیمی

هایریسکراحداقلکردهومدانعازتشددیدندابرابریدرآمددیتواندهزینهوجبرانخسارتمی

شود.


 تجربیطالعات م

مطال اتفراوانیدرموردرشداقتصادیوتوزیعدرآمدلدورتگرفتدهاسدتکدهبدراسدال 

انددارتبدداطداشددتهتأکیددمبدانینظدریازبددینآنهدامطال دداتیکدهبددرلدن تبیمددهوتوسد همددالی
 شود.حاضردارند.بهبرخیازاینمطال اتدرادامهاشارهمیۀباموضوعمطال ترینزدیک

کشددورتوسدد هیافتددهو40یهددادادهیریکددارگبددهبددا(Li &et al,1998)همکددارانشلددیو

کدهدرآنهدابازارهدایییکشدورهایدندرسدبهایننتیجه1994تا1947هایطیسالتوس هدرحال
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 و تدریدارندد.واردمالیازکارکردهایبهتریبرخوردارهستندقویداًبداندابرابریدرآمددیپدایین
 اقتصدادی رشدد و بیمه هایف الیت رشد بین ع ّی رابطه(Ward & zurbruegg,2000)زوربروگ

 خودرگرسددیون روش ازطریددق1996-1961هددایسددال طددی راOECDعضددو کشددور9در

 دو در ایبیمه هایف الیت که داد اند.نتایشنشاننموده بررسی(Vector Autoregression)برداری

یدک ایتالیدا کشدور در کدهدرحدالی اسدت، اقتصادیشدده شدر افزایش باعث ژاپن و کشورکانادا

 و شدواهد کشورهایدیگدر دارد.در وجود اقتصادی هایف الیت و بیمه بین طرفهض ی  دو رابطه
 نتدایش نیدز خطدا مدلتصدسیح به توجه با ع ّی رابطه آزمون ندارد. وجود رابطه وجود برای دتی ی

 نسدبتاً رابطده آنهدا در که واسترالیاست فرانسه کشور دو مورد در استتناء تنها کند،می تأیید را فوق

 کشدور هدر مخدتص مخت   عوامل اثر خاطر تفاوتنتایشبینکشورهابه دارد.این وجود ض یفی

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

عم یاتبانکیوبیمدهبدرافدزایشسدرمایهوتولیددرااثر(Webb & et al,2002 )همکاران و و 
ای،اند.رگرسیونتکم ادلدهموردبررسیقرارداده1980-1996زمانیةکشورطیدور55برای

بادرنظرگرفتنمتغیرهایمالیبرونزا،نشاندهندهاثرمتبتتوس هبانکیبدررشدداقتصدادیاسدت،
نددارد.نتدایشم دادتتهمزمدان،بدادرنظرگدرفتنمتغیرهداییدارم ندیمتغیربیمه،اثرکهدرحالی

دهدکدهسدطحبداتیهایمالیورشداقتصادی،نشانمیدرونزا،بافرضرابطهدرونزابینف الیت
درمدوردشدود.عم یاتبانکیوحقبیمهزندگیدریافتیباتمنجربهنرخباتیرشداقتصادیمی

گدذارد،دیگر،رشداقتصدادیبدرضدریبنفدومبیمدهزنددگیاثدرمدیرابطهاینمتغیرهادرجهات

ایبدین.درمقابدلهدیچرابطدهیستنبینیپیشاینامردرموردعم یاتبانکیزیادقابلکهدرحالی
هدددایغیدددرزنددددگیورشدددداقتصدددادیدرجهددداتمخت ددد وجدددودنددددارد.کدددهر وبیمددده

وتوسد هدرحدالهایپانلبدرایکشدورهایادهبابکارگیرید(Clark & et al,2003)همکارانش
بهایننتیجهرسدیدندکدهکشدورهایبرخدوردارازبخدش1995-1960هایتوس هیافتهبرایسال

برند،همچنیننابرابریدرآمدیهمزمدانبداترازنابرابریدرآمدیکمتریرنشمییافتهمالیتوس ه

شداهدومددرکیدرمدوردرابطدهگوندههدیچ.آنهابدیایمهایمالیکاهشتوس هبازارهاوواسطه
Uبکولدوینمالیونابرابریپیدانکردند.تأمینشکلم کولبین(Beck & Levin,2003)،بدا

1960هدایسالوتوس هیافتهطیتوس هدرحالکشور52استفادهازیکنمونهبینکشوریشامل
تغییراتدرتوزیعدرآمدرابررسیکردند.آنهابهایدنمالیوهایواسطهرابطهبینتوس ه1999تا
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مدالیبرخدوردارهسدتندهدایواسدطهنتیجهرسیدندکهدرکشورهاییکهازسدطو بداتترتوسد ه
وهمچنینتوس همالیازطریقارتقاءنامتناسبیابدمینابرابریدرآمدییاسرعتبیشتریکاهش

(Kugler & Ofoghi,2005)افقدی و .کاگ ردهدمیکاهشدرآمدافرادفقیرنابرابریدرآمدیرا
2003-1996دوره طدی کشورانگ ستان در را اقتصادی رشد و بیمه بازار اندازه بین ب ندمدت رابطه
-داده قدرار بررسدی مدورد عمومی هایبیمه برای2003-1971دوره طی و ب ندمدت هایبیمه برای

 کده دریافتندد(Gohansen cointegration Test)یوهانسدن یجم دآزمونهم از استفاده با اند.آنها

 مدهیب بدازار یهدامالفده یتمام در یاقتصادرشد و مهیب بازار اندازه توس ه نیب ب ندمدت رابطه کی

 رشدد و بیمه بازار اندازه رشد بین ع ّی رابطه کهیک دهندمی نشان ع ّیت هایآزمون .دارد وجود

-بیمده از تنهدا مددتکوتداه ع ّی رابطه مقابل در دارد. وجود بیمهبازار هشت در ب ندمدت اقتصادی

 شدواهد براین عهوه شود.می مشاهده اقتصادی رشد به مالی هایوخسارت ت هدات زندگی، های

سده در بیمده بازار اندازه و اقتصادی رشد بین ب ندمدت طرفه دو ع ّیت رابطه یک دهدکهمی نشان
 از تدربیمدهقدوی توسد ه بده اقتصادی رشد از ع ّیت رابطه نیز آنها در هک داشته وجود ایبیمه طبقه

تدأثیریبررسدبده(Manoel & Bittencourt,2006)مانوئلوبیتنکدورت.است آن م کول جهت
بهایدنهاآناند.پرداخته1994تا1985طیدورهزمانیلیبرزدریدرآمدینابرابربریمالتوس ه

داربرنابرابریدرآمددیمالیوگسترشنهادهایمالیتأثیریقویوم نینتیجهرسیدندکهتوس ه
منددشدوندزیدراانددازایدنتوسد همدالیبهدرهدارد.امااینبهاینم نینیستکهافرادفقیرتوانسته

عدددوام یماننددددافدددزایشندددرختدددورممدددانعورودافدددرادفقیدددربدددهایدددنبازارهددداشددددهاسدددت.

مدورد2000تا1986استانیچینراطیهایداده،GMMاستفادهازروشبا(Liang,2006)لیانگ
استتأثیرگذاربررسیقرارداد.ویبهایننتیجهرسیدکهتوس همالیقویاًبرالگویتوزیعدرآمد

ونسوهاثرگذارینیزبهاینلورتاستکهتوس همالیدرچینباعثکاهشندابرابریدرآمددی
 وتس یدل تجزیده و بررسدی بده(Suleiman & Amer)آمدر و است.س یماندرمناطقشهریشده

اندد.پرداخته 2001 تا 1960 زمانی ةدور مصرطی کشور در اقتصادی رشد و مالی ۀتوس  بینۀرابط

هداچندینآن هدم اسدت مصدر کشدور در اقتصدادی رشد و مالی ۀتوس  متقابل ۀرابط از حاکی نتایش
کدارآیی افدزایش و گدذاریسدرمایه بدرای مندابع افدزایش طریدق از مدالی ۀتوسد  که کردند اثبات

 تدأثیر بررسی به(،James,2008)شود.جیمزکشورمی این در اقتصادی رشد سبب گذاریسرمایه

 بدرای وی.هدایگونداگونپرداختدهاسدتکاندال از مالزی کشور در اقتصادی رشد بر مالی ۀتوس 
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 ۀتوس  که داد نتایشنشان کردهاست. برآورد را م ادله شش خود ۀمطال  هادرمکانیسم این بررسی
 کشدور در بدات اقتصادی رشد موجب خصولی، گذاریسرمایهو اندازپس افزایش طریق از مالی

 بدر مبندی رشدد، و مدالی ۀتوس  ییزادرون ۀفرضی وی، ازمطال ات حالل است.نتایش شده مالزی

 نیدز را اسدت شدده اقتصادی رشد سبب گذاریسرمایه کارایی طریقافزایش از مالی ۀتوس  کهینا

56در اقتصدادیرا رشدد و بیمده بدازار هدایف الیدت بین ع ّی رابطه(Arena,2008)کرد.آرنا تأیید

 بدرای بررسدیکدردهاسدت.وی2004-1976هدایسدال (طیتوس هدرحال و یافته کشور)توس ه

 Generalized)یافته ت میم گشتاورهای روش و( Panel Data)پنلدیتا مدلپویای از خود بررسی

Method of Moments (GMM )وجدود دهنده نشان اینتسقیق از حالل نتایش کند.می استفاده 

 اقتصدادی رشدد غیرزنددگی(و و )کل،زنددگی ایبیمه هایف الیت بین م نادار و متبت رابطه یک

 در ولی است، لادق بات درآمد با ایکشوره درمورد تنها اقتصادی رشد بر زندگی بیمه اثر است.

 توسد ه کشدورهای در ولدی دارد، وجدود کشدورها از گروه هردو در اثر این غیرزندگی هایبیمه

 و ایبیمده هدایبدینف الیدت غیرخطی رابطه نتایشهمچنینوجود دیگرکشورهاست. از بیشتر یافته

 هدایف الیدت رشدد اثدر(Wadlamannati,2009)وادتمانداتی.نکردهاستتأیید را اقتصادی رشد

-1980هایسال طی هندوستان کشور توس هاقتصادی بر کنترل متغیرهای سایر همراه به را ایبیمه

 توسد ه در بیمده متبدتبخدش مشدارکت تسقیدق ایدن نتدایش.اسدت داده قدرار بررسی مورد2006

 بخدش در الدهحات ینکهوداباوجکند.می تأیید را متغیرها بین ب ندمدت ت ادلی رابطه و اقتصادی

.دارد متبدت تدأثیر اقتصدادی توسد ه آنهدابدر رشدد نددارد، اقتصدادی هدایف الیدت بدر اثدری بیمده

 سدری هدایداده بده توجده بدا و هندد کشور در را نابرابری و مالی بخش رابطه(Ang,2009)آنگ

 نظدر در وجدوددهددبدامدی نشدان نماید.نتایشبررسیمی2003-1951دوره طی کشور زمانیاین

 توزیع نابرابری کاهش در توجهی قابل نقش مالی توس ه مالی، توس ه هایمتفاوتگرفتنشاخص

 بدا را اقتصدادی رشدد و بیمه توس ه بین رابطه(Han & et al,2010)هانوهمکاران.درآمدندارد

-نموده رسیبر2005-1994دوره طی کشور 77 برای یافته ت میم هایگشتاورهایمدل از استفاده

 وغیرزنددگی زنددگی بیمه عمومی، بیمه توس ه ،توس هدرحال کشورهای برای براسالنتایش اند.

بورکاسدرو.دارندد اقتصدادی رشدد در تدریمهدم نقدش یافتده توسد ه کشدورهای بدا مقایسده در

شددناختیواقتصددادیهددایجم یددتبددابررسددیداده(Burkhause & simon,2010)سددیمون
نشداندادنددکدهغف دتازبیمدهسدهمتسدطحرفداه2008-1995زمدانیةیدورطدمتسدهیاتتا
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کندددددد.هددددداراتشددددددیدمدددددیراکددددداهشدادهوندددددابرابرییکددددداییآمرخانوارهدددددای
دهدنشانمی2004-1976هایزمانیکشورطیدوره67ۀبامطال (Bonfiglioli,2012)بنفیگیولی

گذارانراترغیببهوروددرامدرادزیادیازسرمایهتواندت دهامیکهتوزیعریسکازطریقبیمه
ممکدنلن تبیمدهۀگذاریباریسککمترازطریقتوس کندکهسرمایهتولیدنماید.ویبیانمی

یابددد.آبراهامسددنوکدداهشمددیهدداینددابرابرهدداوشددودودرایددنفرآیندددنوسدداناتعایدددیمددی

نیدزبدهنتدایشمشدابهیدر(Li & liao,2014)ائوولیولی(Abrahamsen & Asche,2012)آسچی
بهارتباطبین(Lee & et al,2013 خصولیدستیافتند.لیودیگرانگذارییهوسرماموردبیمه

هایچهلکشوربداسدهسدطحدرآمددیهایزندگیورشداقتصادیبااستفادهازدادهف الیتبیمه
 panel seemingly unrelated regressionsشبددااسددتفادهازرو2007-1979زمددانیةطددیدور

augmented Dickey-Fuller (SURADF)  اندکهیکع یدتدواند.آنهابهایننتیجهرسیدهپرداخته

هدایزنددگیورشدداقتصدادیوجدوددارد.السسدنوطرفهدرکوتاهمدتوب ندمددتبدینبیمده
طبینضریبنفومبیمهورشدداقتصدادیبدابهبررسیارتبا(Alhassana & Fiador,2014)فیادور

اند.نتایشنشدانپرداخته2000-1990زمانیةهایکشورغناطیدورودادهARDLاستفادهازمدل
ب ندمددتدادضریبنفومکللن تبیمه،بیمهزندگیوغیرزندگیبررویرشدداقتصدادیدر

هایخصولیبرتوزیعدرآمدبدابیمهتأثیربهبررسی(Motameni,2015)متبتدارد.متامنیتأثیر
پرداختهاست.نتایشنشداندادندد2012-2000زمانیةهایبیناستانیایرانطیدوراستفادهازداده

روسدیگن و.هایخصولدیکداهشیابددتواندازطریقرشدبیمهکهنابرابریدرآمدیدرایرانمی

(Rossignolo.2016)ایمالیاتیومخدارجبدرتوزیدعدرآمددطدیدورهه،بهبررسیاثراتسیاست
هایمدالییدکابدزارقدویاند.نتایشنشاندادکهسیاستدرآرژانتینپرداخته2013-2012زمانی

-هدامدیبرایکاهشنابرابریدرآمدیوفقراستاماسطحباتیمخارجمنجربهناپایداریبرنامه

شود.
ایبدرتولیددوآموزشحرفهتأثیربهبررسی،(Aizenman & et al,2016)ایزینمانوهمکاران

تدأثیرایحرفدههدایآمدوزشاند.نتایشنشداندادکدهتوزیعدرآمدبهلورتبینکشوریپرداخته
کشورهایآلمان،امریکا،تای ندوسنگاپوردارد.دریرفقب ندمدتوکاراییبراشتغالخانوارهای

 بدا ایدرانرا اقتصدادی رشدد و زندگی بیمه بین رابطه(Azizi & Pasbn: 1998)پاسبان و عزیزی

 اندد.نمدوده بررسدی Ordinary Least Squares (OLS ))م مدولی مرب دات حداقل مجذور روش



 11 رانیدرآمد در ا عیو توز یبر رشد اقتصاد مهیاثرات توسعه صنعت ب یبررس

 وجود متبت رابطه داخ ی ناخالص تولید و زندگی سرانه بیمه حق بین استکه آن از حاکی نتایش

 و بیمه توس ه بین ع ّی رابطه(Jafarisamimi & Kardgar:2007)کاردگر و لمیمی ج فری.دارد

اندد.درایدنقدرارداده بررسدی مدورد1338-1383هدایسالطی را ایران اقتصاد در اقتصادی رشد
 Error Correction Mechanism)خطدا تصدسیح یامدلVARبرداری توضیح خود مطال همدل

(Model))ت یینع یتبکاررفته مجم یبرایه و پایداری درمورد مخت   هایآزمون بههمراه-

 از ع ّدی رابطه ولی تأیید را اقتصادی رشد به زندگی هایبیمه و بیمه از رابطهع ّی اند.نتایشوجود

 & Mehrgan)مهرگدانوسداتریان.کنددنمدی تأییدد را اقتصدادی رشدد بده غیرزندگی هایبیمه

Salarian:2009)رندابرابریدرآمدددرایدرانطدیدورهزمدانیاجتماعیبدهایبیمهتأثیربهبررسی
عیدزهدایاجتمداعیوتوکوزنتسدرمورداثربیمدهۀاند.دراینمطال هفرضیپرداخته1344-1384

درآمدآزمونشد.نتایشنشاندادکهدرایرانفرضیهکوزنتسلادقنیست.همچندین،حدقبیمده

عمدربدرکداهشهدایبیمدهواثرشوندمیرابریعمروغیرعمر،باعثکاهشنابهایبیمهدریافتی
اجتمداعیبدرهدایبیمدهتدأثیردرکدل.غیرعمراستهایبیمهنابرابریدرآمدبهمراتببیشازاثر

 بر مالی توس ه تأثیر(Assari & et al:2010)همکاران و نابرابری،ناچیزولیم ناداراست.عصاری

 اند.درنموده بررسی2004-1990دوره طی(OPEC )کاپ کشورهایعضو در را نابرابری و فقر

 از مدالی توسد ه نتایشنشانداد شدهاست، استفاده وایستا پویا تاب ویی هایداده مدل از مطال ه این

-نفدت کشورهای در نابرابری و فقر درکاهش سزاییبه سهم تواندمی اقتصادی رشد بر تأثیر طریق

بهبررسدیع یدتبدینرشدداقتصدادیو(Jahangard:2012)ردجهانگ.باشد داشته اپک عضو خیز

بددهروشتددوداو1386-1346زمددانیةرشدددبیمدده)بدداتمرکددزبددرمدددلرشددداقتصددادیطددیدور
وارزیابیاهمیتبخشبیمهدراقتصادایدران)بداتمرکدزبدر(Toda & Yamamoto:1995)یاموتا

(پرداختهاست.براسال1380و1365هایستاندهسال-مدلفرضیهحذ براسالجداولداده
هاینتایشرابطهع یتازسویحقبیمهبهسمترشداقتصادیبودهکهاینرابطهناشیازحقبیمه

هدایایبدینرشدداقتصدادیورشددبیمدههدایزنددگی،رابطدهغیرزندگیاست.درخصوصبیمه

سدتادهودراثدرحدذ بخدش-جدولداده.مطابقنتایشبهدستآمدهازیستنتأییدزندگیقابل
( SHahbazi & et al:2014)بیمه،اینبخشدراقتصادایرانک یدینیست.شدهبازیوهمکداران

هایزندگیوغیرزندگیورشدداقتصدادیدرایدرانرابدااسدتفادهازرابطهتجربیبینتوس هبیمه
دهندددهوجددودرابطددهایشنشددانانددد.نتددبررسددیکددرده1358-1388طددیدورهزمددانیARDLروش
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جم یمیانمتغیرهایتسقیقاستوحداکیازایدناسدتکدهبیمدهزنددگیدرکوتداهمددتوهم
بررشداقتصادیندارد،ولیبیمهغیرزندگیدرکوتداهمددتوب ندمددتم ناداریتأثیرب ندمدت

 ّدییدکطرفدهازتوسد هم ناداریدارد.همچنین،درب ندمدتیکرابطهعتأثیربررشداقتصادی
هدایبیمهغیرزندگیبهرشداقتصادیوجودداردولیرشداقتصادیع دتگرنجدریتوسد هبیمده

بده(،Mohagheghzadeh & et al:2018مسقدقزادهوهمکداران)زنددگیوغیرزنددگینیسدت.

24وکشدورمنتخدبتوسد هیافتده30زندگیوغیرزندگیبررشداقتصادیهایبیمهتأثیربررسی
.نتدایشحداکیاندپرداختهGMMبهروش2000-2015بازهزمانیطیتوس هدرحالکشورمنتخب

زندگیوغیرزندگیهردوبدررشدداقتصدادیکشدورهایتوسد ههایبیمهازآناستکهتوس ه
متبدتدارندد،همچندینبدهدلیدلسدطحدرآمددسدرانهپدایینکشدورهایتأثیرتوس هدرحالیافتهو
زندگیوغیرزندگیبررشداقتصادیآنهابیشترازکشورهایتوسد ههایبیمهتأثیر،توس هدرحال

بدررشددمهیتوس هبتأثیریبهبررس(Asadzadeh & Naqibi:2019)اسدزادهونقیبییافتهاست.
هایبامدل2015تا2002یدورهزمانطیکشور20دریطیمسهایباتوجهبهنقشنهادیاقتصاد

داریمتبدتوم ندتدأثیرازیمطال هحداکشینتااند.(پرداختهPSTRیی)تاب ومیانتقالمهیونیرگرس
مده،ینفدومببیضدرداریوم نیمنفتأثیرویبررشداقتصادیتورموشاخصتوس همالیرهایمتغ

نفدومبیضرداریمتبتوم نتأثیرنیاول،همچنیحدمیومخارجدولتدررژیطیمسهاینهاده
تدورمودرجدهبدازبدودنیرهایمتغداریوم نیمنفتأثیرومخارجدولتویطیمسهاینهادهمه،یب

 Shah abadi & et وهمکداران)یآبدادشاه.بودیرشداقتصادیدومبررویحدمیاقتصاددررژ

al:2019)،کشدور15درمهینفومببیبرضریاقتصادیآزادهایوشاخصیاثرمتقابلتوس همال
نشدانداد،اثدرشی.نتداانددکردهیبررس2000-2014دورهیطGMMرابارویکردایمهیناموفقب

.اسدتدارمتبتوم ندامهینفومببیبرضریاقتصادیآزادهایشاخصهیوک یمتقابلتوس همال
تدأثیرت.امدا،کلمتبتوم نداداراسدیاقتصادیوشاخصآزادیمالتوس هیاثرانفرادن،همچنی
-زمطال اتداخ یدیگرمدینسبتبهاثرمتقابلآنهاکمتراست.امهینفومببیآنهابرضریانفراد

ویخسروشداه(،جدابریHushmand & Danshnia:2012نیدا)مطال اتهوشمندوداندشهتوانب
 & Sameti(،لدددامتیوسدددجادی)Jaberi Khosro Shahi &et al:2012همکددداران)

Sajadi:2013(دهمردهوشکری،)Dahmardeh & SHokri:2011 یدارمسمددی(،سالموعدر
(Salem & Arab yar mohamadi:2012(ع میوآریانی،)Elmi & Aryani:2014میرزائیو،)
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(،لدمدیوAhmadi & et al:2016(،احمددیوهمکداران)Mirzaei & et al:2015همکاران)
فددرد(،آلعمددرانوشددکوهیHosseini:2016(،حسددینی)Samadi & et al:2016همکدداران)

(Alomran & Shokuhifar:2017ادیدددب،)(پدددورومسمددددیویددداییAdibpuor & 

Mohamadi:2017(هدددایت،)Hedayat:2018،)ومهددریت یددابی)یآبددادشدداهShahabadi & 

meritliabi:2018(لادقیوهمکاران،)Sadeghi &et al:2018ان)(،قربانیوهمکارGhorbani 

& et al:2018ولمدیوشاه)(ع یSamadi & Shahali:2018اشارهکرد.وجهتمدایزمطال د)ۀ
لدن تبیمدهدردسترسدیبدهرشدداقتصدادیبدهۀحاضرازمطال اتمذکوردربررسینقشتوس 

یددگاهوهاینگارندهاینموضوعتابسالبداایدندهمراهبهبودتوزیعدرآمداست.مطابقبابررسی
 رویکردموردمطال هقرارنگرفتهاست.



 معرفی مدل 

لن تبیمهبدررشددۀبراسالمبانینظریومطال اتلورتگرفتهبرایبررسیاثراتتوس 

اقتصادیوتوزیعدرآمددومدلاقتصادسنجیبهلورتزیردرنظرگرفتهشدهاست:
(1)

0 1 2 3 4t t t t t tLGDPNL LCAPL LHCAP LOPEN LINS e           
(2)

0 1 2 3 4 5t t t t t t tLGINI LXO LCPI LCAPL LHCAP LINS w             
:لگاریتمطبی یسرانهتولیدناخالصداخ یبدوننفتنیرویکدارLGDPLرآندرآن،دهک

:LOPEN:لگداریتمطبی دیموجدودیسدرمایهسدرانهجم یدتشداغل؛LCAPL)جم یتشاغل(،

لگاریتمطبی یشاخصبازبودنتجاری)نسبتمجموعلادراتووارداتبهکلتولیددناخدالص
:لگداریتمLINSهایتسصدیلشداغ ینبدهعندوانسدرمایهانسدانی؛:متوس سالLHCAP داخ ی(؛

:لگداریتمطبی دیLXO:لگداریتمطبی دیضدریبجیندی،LGINIطبی یضریبنفوملن تبیمه؛
وe:لگاریتمطبی یشاخصقیمتکاتهاوخدماتمصر کنندده؛LCPIدرآمدهاینفتیکشور؛

wوها:جزءخطایمدلtًنیزعاملزمان)سال(است.شایانمکراستدرمطال اتتجربدیعمددتا
حاضدرفدرضشددهاسدتکدهۀمتغیرسطحدرآمددرمدلتوزیعدرآمدحضورداردامادرمطال د

ۀ(وثدروتوسدرمایCAPLثروتفیزیکی)سرمایهفیزیکییاهمدانتأثیرسطحدرآمدافرادتست

شدود.بدرهمدیناسدالدر(ت یینمیHCAPتسصیهتیاهمانانسانی)مهارت،تخصصوسطح
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LCAPLوLHCAPمدلتوزیعدرآمددبجدایمتغیدرلگداریتمطبی دیسدطحدرآمددازدومتغیدر
بددااسددتفادهازروش1395-1354زمددانیةاسددتفادهشدددهاسددت.الگوهددایتسقیددقبددرایدور

 (برآوردخواهندشد.ARDLهایگسترده)خودتوضیسیباوقفه


 برآورد مدل و تحلیل نتایج -5

هدایپویدایدربرآوردرابطهب ندمدت،بهدلیلدرنظرنگرفتنواکدنشOLSاستفادهازروش
مدتموجودبینمتغیرها،لزوماًبرآوردبدونتورشیراارائهنخواهدکرد.ازاینرو،منطقدیکوتاه

مددترادرهایکوتاهگوهاییموردتوجهقرارگیردکهپویاییرسد؛درچنینمواردیالبهنظرمی

خودداشتهباشندودرنتیجهموجبشوندتاضرایبالگدوبدادقدتبیشدتریبدرآوردشدوند.روش
ARDLآورد؛تداعدهوهبدرآزمدونهمجم دیبدینالگوییپویاستکهایدنامکدانرافدراهممدی

(.مزیدتالد یNofersti,2008ناسدببدرآوردکدرد)متغیرها،ضرایبب ندمدتمدلرابادقتم
ایناستکهلر نظرازاینکهمتغیرهایتسقیقدرسدطحدارایریشدهARDLبکارگیریروش

هدمۀتوانرابطشوند،می(Stationary)گیریماناباشندیابرخیبایکبارتفاضل(Unit root)واحد
((.1ستآورد)جدول)انباشتگی)ب ندمدت(بینمتغیرهارابررسیوبد



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

 متغیر
 حالت آزمون

(c,t) 

 آماره محاسباتی
 نتیجه آزمون

 گیریبا یکبار تفاضل در سطح

tLGDPNL
 

 گیریمانا با یکبار تفاضل -584/4* -868/0 (0,0)

tLCAPL
 

 گیریمانا با یکبار تفاضل -121/4* -757/0 (0,0)

tLHCAP
 

 گیریمانا با یکبار تفاضل -355/6* -178/2 (1,1)

tLOPEN
 

 گیریمانا با یکبار تفاضل -549/4* -207/3 (1,1)

tLINS
 

 گیریبا یکبار تفاضلمانا  -802/6* -863/1 (1,1)

tLGINI
 

 مانا در سطح … -772/3** (1,1)

tLXO
 

 گیریمانا با یکبار تفاضل -482/4* -400/2 (0,1)

tLCPI
 

 گیریمانا با یکبار تفاضل -145/4** -352/2 (1,1)

به ترتیب اشاره به حالت آزمون با عرض  tو  cدهند. همچنین داری را در سطح احتمال یک، پنج را نشان میمعنی به ترتیب ***و  **، *مالحظات: 
 از مبدا و روند دارد.

 های تحقیقمنبع: یافته
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هایبهینهبرایهریدکهایبهینهمدلاست.ت دادوقفهت یینوققهARDLاولینگامدرروش
(،Akaike Criter:AIC انبداکمدکیکدیازضدواب آکائیدک)تدوازمتغیرهایتوضیسیرامدی

(ویداHannan-Quinn Criter:HQCکدوئین)-(،حندانSchwarz Criter:SBCبیزین)-شوارتز
،از100هدایکمتدرازت یدینکدرد.م مدوتًدرنمونده(R-Bar Squared)ضریبت یینت دیلشده

هاجهآزادیزیادیازبیننرود.اینم یاردرت یینوقفهشود،تادربیزیناستفادهمی-م یارشوارتز

 Boysبدود)برخوردارخواهددبیشدتریآزادیدرجدهازتخمدیننتیجه،درونمایدلرفهجوییمی

and Shane, 1996دراینمطال هنیزبراسالم یارشوارتز.)-(بیزینSBCت دادوقفه)هایبهینده

درنظرگرفتهشدهاست(.نتدایشبرآوردهدادر3ت دادوقفهبرابرباهات یینشدهاست)حداکترمدل
(ارائهشدهاست.2جدول)

داریکامدلبرخدوردارهسدتندوبراسالم یارهایخوبیبدرازش؛هدردورگرسدیونازم ندی

هایتشخیصنیزعدموجودخودهمبستگیسریالی،همسانیواریانس،فرمتی دیلدسیحوآزمون
.1کنندمیتأییدهایبرآوردشدهراوزیعپسماندهایمدلنرمالبودنت

(،درکوتداهمددترشدد2هایتسقیقدرجدول)براسالنتایشحاللازبرآوردپویایمدل
درلددیدرسدرانهتولیددناخدالص068/0یکدرلدیضریبنفوملن تبیمهمنجدربدهتغییدر

ردرمدوردتوزیدعدرآمددرویهدمرفتدهداخ یبدوننفتنیرویکارشاغلخواهددشدد.ایدناثد
درلداست.ازسایرمتغیرهایاثرگذاربرضریب-081/0)مجموعاثرآنیویکسالوقفه(برابربا

توانبهدرآمدهاینفتیکشوراشارهکردکهدرابتدااثرمتبتوبایکسالوقفهاثدرمنفدیجینیمی

دووسهسالهواثرمنفیسرمایهفیزیکینیزبداۀاوقفدارد.اثرمنفیسرمایهانسانیبرضریبجینیب
داریهااثراتمتبت،بددونوقفدهوم ندیدهند.تغییراتسطحقیمتسهسالهخودرانشانمیۀوقف

برضریبجینیدارد.درموردرشداقتصادینیزمتغیرهایسرمایهانسانیوفیزیکیدارایاثراتبا
-هستندامامتغیربازبودنتجاریلرفاًب دازیکسالاثرمتبدتوم ندیوقفهوبدونوقفهم نیدار

 داریبررویرشداقتصادیدارد.

________________________________________________________________ 

نیزنشانمیدهندکهضرایبتخمینیبدرایهدردومددلدرطدولCUSUMSQوCUSUMساختاریآزمونهایثبات1

است.دورهموردمطال هباثباتهستند.برایرعایتاختصاردراینجانمودارهایمربوطهارائهنشده
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 نتایج حاصل از برآورد مدل پویا -2جدول 

ARDL(1,1,2,3,3,1) حالت بهینه مدل ARDL(2,1,2,2,0) حالت بهینه مدل 

tLGINI
 

 متغیر وابسته
tLGDPNL

 
 متغیر وابسته

 متغیر ضرایب معیارانحراف متغیر متغیرها معیارانحراف

*** 176/0 319/0 
1tLGINI  

* 126/0 613/0 
1tLGDPNL  

** 026/0 068/0 
tLXO

 
* 114/0 -495/0 

2tLGDPNL  

* 033/0 -126/0 
1tLXO  

* 200/0 022/1 
tLCAPL

 

** 123/0 269/0 
tLCPI

 
** 188/0 -498/0 

1tLCAPL  

 175/0 -229/0 
1tLCPI  

* 726/0 129/2 
tLHCAP

 

 122/0 189/0 
2tLCPI  

*** 813/0 -262/0 
1tLHCAP 

 136/1 447/0 
tLHCAP

 
** 654/0 -716/1 

2tLHCAP 

 197/1 -651/1 
1tLHCAP 

 029/0 026/0 
tLOPEN

 

** 315/1 -950/2 
2tLHCAP 

** 037/0 -082/0 
1tLOPEN  

* 930/0 897/2 
3tLHCAP 

* 030/0 109/0 
2tLOPEN  

 270/0 172/0 
tLCAPL

 
* 024/0 068/0 

tLINS
 

 358/0 -492/0 
1tLCAPL  

 عرض از مبدا 495/2- 348/0 *

 374/0 120/0 
2tLCAPL  

 

*** 212/0 -416/0 
3tLCAPL  

* 054/0 -161/0 
tLINS

 

*** 047/0 080/0 
1tLINS  

 عرض از مبدا 217/0- 361/0 

  849/0 2R 
985/0 2R 

  715/0 2R 
977/0 2R 

P(F(16,18)= 328/6 )= 000/0  P(F(11, 23)= 451/134 )= 000/0  

P(F(1,17)= 253/1 )= 279/0 P(F(1,22)= 133/0 خود همبستگی سریالی [  د همبستگی سریالیخو 720.=(

P(F(1,17)= 009/0 )= 924/0 =P(F(1,22) فرم تابع  850/1 )= 188/0  فرم تابع 

P(F(1,33)= 590/1 )= 216/0 =P(F(1,33) همسانی واریانس  182/0 )= 672/0  همسانی واریانس 

P(

2
(2)= 5997/1 )= 449/0  نرمالیتی 

P(

2
(2)= 991/1 )= 370/0  نرمالیتی 

t=-869/3*** انباشتگیآزمون هم t=-690/3*** انباشتگیآزمون هم 

 دهند.داری را در سطح احتمال یک، پنج و ده درصد را نشان میبه ترتیب معنی ***و  **، *مالحظات: 

 های تحقیقمنبع: یافته
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.درایدنراسدتاشدودب ندمدتبینمتغیرهدایدومددلپرداختدهمدیۀحالبهبررسیوجودرابط

1آماره 1
ˆ(( 1) / . )

ii ii
t S E

 


 

  هدایارائدهشددهتوسد بنرجدی،مساسبهوبداکمیدت

1شدود)(،مقایسدهمدیBanerjee, Dolado & Mestre:1998دوتدوومسدتر)
ˆ

i i




مجمدوع

1ضرایبمتغیرهایباوقفهمربوطبهمتغیروابسدتهو
.

ii
S E



مجمدوعانسدرا م یارهدایایدن
(برایهردومدلارائهشدهاست.این2درانتهایجدول)tضرایباست(.مقدارمساسباتیآماره

ترازکمیتمتناظرآنهادرجدولارائهدرلد،هردوبزرگ90مقادیرمساسباتیدرسطحاطمینان
(اسدت.درنتیجدهBanerjee, Dolado & Mestre:1998شددهتوسد بنرجدی،دوتدوومسدتر)

شدود.نتدایشحالدلازبدرآوردروابد فرضیهلفرمبندیبدرعددموجدودرابطدهب ندمددتردمدی

(ارائهشدهاست.3ب ندمدتمربوطبههردومدلتسقیقدرجدول)


 نتایج حاصل از برآورد مدل بلندمدت -3جدول 

tLGINI
 

 متغیر وابسته
tLGDPNL

 
 متغیر وابسته

 متغیر ضرایب انحراف معیار متغیر متغیرها انحراف معیار

 068/0 -085/0 
tLXO

 
* 070/0 595/0 

tLCAPL
 

** 172/0 337/0 
tLCPI

 
** 062/0 171/0 

tLHCAP
 

** 803/0 -847/1 
tLHCAP

 
*** 034/0 059/0 

tLOPEN
 

** 349/0 -904/0 
tLCAPL

 
* 024/0 077/0 

tLINS
 

 100/0 -119/0 
tLINS

 
 عرض از مبدا 830/2- 326/0 *

  از مبدا عرض 319/0- 491/0 

 دهند.داری را در سطح احتمال یک، پنج و ده درصد را نشان میبه ترتیب معنی ***و  **، *مالحظات: 
 های تحقیق منبع: یافته



براسالرواب ب ندمدتبرآوردشدهتغییریکدرلدیدرموجودیسرمایهسدرانهشداغ ین،
وضریبنفومبیمدهبدهترتیدبمنجدربدهسرمایهانسانینیرویکارشاغل،شاخصبازبودنتجاری

درلدیدرتولیدناخالصداخ یبدوننفدتسدرانهنیدروی077/0و595/0،171/0،059/0تغییر
(درب ندمددتلدرفاًمتغیرهدایلگداریتمشداخص3شود.همچنینبراسالجددول)کارشاغلمی
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(ولگداریتمLHCAPی)(،لگداریتمسدرمایهانسدانLCPIکنندده)قیمتکاتهاوخددماتمصدر 
(درت یینضریبجینینقشدارنددوبدرایدناسدال؛LCAPLموجودیسرانهنیرویکارشاغل)

انسانی)سطحآموزشومهارتنیرویکدار(ۀها،سرمایتغییریکدرلدیدرسطحعمومیقیمت
جیندیدرلددیدرضدریب-904/0و-337/0،847/1فیزیکیبهترتیبمنجربدهتغییدرۀوسرمای

متغیرهایدرآمدهاینفتیوضدریبنفدومبیمدهبدرضدریبتأثیرشوند.بههرحالدرب ندمدتمی

دارنیست.جینیم نی


 نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا -4جدول 

tLGINI
 

 متغیر وابسته
tLGDPNL

 
 متغیر وابسته

 متغیر ضرایب انحراف معیار متغیر متغیرها انحراف معیار

** 026/0 068/0 
tdLXO

 
* 114/0 495/0 

1tdLGDPNL  

** 123/0 269/0 
tdLCPI

 
* 200/0 022/1 

tdLCAPL
 

 122/0 -189/0 
1tdLCPI  

* 726/0 129/2 
tdLHCAP

 

 136/1 447/0 
tdLHCAP

 
** 654/0 716/1 

1tdLHCAP 

 047/1 053/0 
1tdLHCAP 

 029/0 026/0 
tdLOPEN

 

* 930/0 -897/2 
2tdLHCAP 

* 030/0 -109/0 
1tdLOPEN  

 270/0 172/0 
tdLCAPL

 
* 024/0 068/0 

tdLINS
 

 263/0 296/0 
1tdLCAPL  

 عرض از مبدا 495/2- 348/0 *

*** 212/0 416/0 
2tdLCAPL  

* 108/0 -882/0 
1tecm  

* 054/0 -161/0 
tdLINS

 
 عرض از مبدا 217/0- 361/0  

* 176/0 -681/0 
1tecm  

  837/0 2R 
982/0 2R 

  693/0 2R 
840/0 2R 

P(F(11,23)= 428/8 )= 000/0  P(F(8,26)= 660/23 )= 000/0   

 دهند.داری را در سطح احتمال یک، پنج و ده درصد را نشان میبه ترتیب معنی ***و  **، *مالحظات: 
 های تحقیقمنبع: یافته

 

ایازمتغیرهدایاقتصدادی،مبندایآمداریاسدتفادهازالگوهدایانباشتگیبینمجموعهوجودهم

مددتمتغیدروابسدتهرابدامقددارآورد.اینالگدویرفتدارکوتداه(رافراهممیECM)تصسیحخطا
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درلدداز1/68(؛4دهد.براسالنتدایشبدرآوردشددهدرجددول)ت ادلیب ندمدتآنارتباطمی
رود.اینرقدمبدرایعدمت ادلمتغیرلگاریتمطبی یضریبجینیپسازگذشتیکسالازبینمی

درلداست.2/88 یتولیدناخالصداخ یبدوننفتسرانهنیرویکاربرابربالگاریتمطبی
 

 گیرینتیجه 

هدایالد یدستیابیبهرشداقتصادیباتهمراهبابهبودتوزیعدرآمددهمدوارهازدغدغدهبرای
هدایبودهاست.درایدنراسدتاکشدورهابدهتوجدهبدهتجربدهتوس هدرحالسیاستگذارنکشورهای

خیخودوسایرکشورهاوهمچنینمبانیومطال اتنظریوتجربیراهبردتوزیدعدرآمددبدهتاری
دهند.ازطرفیانتظاربرهمراهرشدرابرراهبردتقدمرشدبرتوزیعدرآمدویابرعکسترجیحمی

ایناست،بیمهباتوجهنقشکارکردیآندرتوزیعریسکوجبرانخسارتوهمچنیننقدشآن
ۀمالیبتوانددسترسیهمزمانبهرشداقتصادیوتوزیعدرآمدرافدراهمکندد.درمطال دۀتوس در

موردARDLبااستفادهازروش1395-1354زمانیةنطیدوراحاضراینفرضیهبرایاقتصادایر
آزمونواقعشد.

نشدانARDL(1،1،2،3،3،1نتایشحاللازبرآوردمدلمربوطبهتوزیعدرآمددبدهلدورت)

منفیبدرضدریبتأثیریکساله،سرجمعۀدادکهمتغیرهایضریبنفومبیمهبهلورتآنیوباوقف
جینیدارد.همچنیندرآمدهاینفتینیزدراثرگذاریبرضریبجینیرفتاریشبیهتوسد هلدن ت

سانیبداوقفدهدویکهاثرآندرابتدامتبتوبایکسالوقفهمنفیاست.اماسرمایهانطوربهبیمهدارد
سهسالهاثرمنفیبرضریبجینیدارند.همچنیننتدایشحالدلۀوسهسالوسرمایهفیزیکیباوقف

نشداندادکدهتوسد هARDL(2،1،2،2،0ازبرآوردمدلمربوطبهرشداقتصادیدرحالتبهینده)

یهانسدانیوفیزیکدیایبررشداقتصدادیدارد.متغیرهدایسدرمالن تبیمهاثرمتبتوبدونوقفه
دارایاثرباوقفهوبدونوقفهم نیدارودرمجموعمتبدتومتغیدربدازبدودنتجدارینیدزب دداز

داریبررویرشداقتصادیدارد.یکسالاثرمتبتوم نی
نیزنشاندادکهکششب ندمدتضدریبجیندینسدبتب ندمدتنتایشحاللازبرآوردرواب 

،337/0فیزیکدیبدهترتیدببرابدربداۀانسدانیوسدرمایۀها،سدرمایمومیقیمتبهمتغیرهایسطحع

است.اماع یرغممتبتبودنکششمساسباتیبرایضریبنفدومبیمدهومتبدت-904/0و-847/1
اندد.درنتیجدهدارنبدودهبودنآنبرایدرآمدهاینفتی،اینضرایبمساسباتیازنظرآماریم ندی
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تدأثیرلدن تبیمدهدرتوزیدعدرآمددۀفتدرب ندمدتدرآمدهاینفتیوتوسد تواننتیجهگرمی
ب ندمدتبرآوردشدهبرایمدلرشداقتصادی،کشدشۀداریندارند.همچنینبراسالرابطم نی

تولیدناخالصداخ یبدوننفتسرانهنیرویکارشاغلنسبتبهمتغیرهایموجودیسرانهنیدروی
انینیرویکارشاغل،شداخصبدازبدودنتجداریوضدریبنفدومبیمده،بدهکارشاغل،سرمایهانس

است.نتایشحاللازبرآوردمدلتصسیحخطانیز077/0و595/0،171/0،059/0ترتیببرابربا

درلدیعدمت ادلبدرایتولیددناخالصداخ دیسدرانه2/88برایرشداقتصادیحاکیازت دیل
درلداست.1/68عددبرایلگاریتمطبی یضریبجینیبرابربابدوننفتطییکسالاست.این

توانددمنجدربدهبهبدودلن تبیمهدرکوتاهمدتمدیۀتوانگفتتوس براسالنتایشفوقمی
بدهدنبدالتوزیعدرآمدورشداقتصادیدرکشورشود،امدادرب ندمددتلدرفاًرشدداقتصدادیرا

ب ندمددتانسدانیوفیزیکدیهدمدرکوتداهمددتوهدمۀیخواهدداشت.باتوجدهبدهآنکدهسدرما

-دسترسیهمزمانبهتوزیعدرآمد)هرچندباوقفهبیشازیکسال(ورشداقتصدادیرافدراهممدی

حداقلدرکوتاهمدتبرایبهبدودرشدداقتصدادیوتوزیدعناگذارشودسیاستکنند،پیشنهادمی

درب ندمدتتوس هلن تبیمه،لرفاًرافراهمکنند.درآمد،بسترهایتزمبرایرشدلن تبیمه
مددددرب ندمدددتضددرورتآرشددداقتصددادیراافددزایشخواهدددداد.بددرایبهبددودتوزیددعدر

درکنارتوس هلن تبیمهبهارتقاءسطحآموزشومهارتنیرویکاربخصوصدارد،سیاستگذار
هدایمخت د تجهیزاتفیزیکیبهشیوههایکمدرآمداقدامکنندوضمنآنامکاناتودرگروه

دراختیارآنانقراردهند.
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