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مقدمه 
با نگاهی بر ادبیات توسعه مالی روشن میشود که توسعه ماالی معماوً برسبا
اندازه کلی بخش مالی ،ترکی

بخشهاای آن و طیا

وسایعی از زیاربخشهاای

انفرادی آن که اثربخشی آن ها را در مواجهه با الزامات کارگزاران اقتصاادی متعادد
در راستای افزایش ثروتشان تعیین میکند ،تعریا

مایشاود (پرادهاا و دیگاران،

 .1)2017اگر زیربخشهای بخش ماالی را در باازار پاولی (شاام بانام مرکازی،
بانمهای تجاری و بازرگانی و دیگر مؤسبات پولی واسطه) ،بازار سرمایه (شاام
بازار بورس و اوراق بهادار) و بازار اطمینان))( (1شام فعالیا هاای باازار بیماه و
غیره) جای دهیم با مروری بر مطالعات صورتگرفته در رابطاه باا ارتطااو توساعه
مالی با دیگر شاخصها و متغیرهای اقتصادی مشخص میشود که بیشتر مطالعاات
متمرکز بر بازار پولی و بازار سرمایه اس  .این در ساالی اسا
اطمینان و فعالی

کاه اهمیا

بازار بیمه نیز همانند دیگر خدمات ماالی ،دارای اهمیا

باازار
رو باه

رشدی بهعنوان بخش جداییناپذیر از توسعه کلی بخش مالی اس  ،باهطاوریکاه
نزدیم به سه دهه گذشته بازارهای بیمه رشد چشمگیری از خود نشان دادهاند کاه
این رشد در بازارهای نوظهاور بیشاتر از کشاورهای صانعتی باوده اسا

(آرناا،2

 .)2008یکی از نقشهای ابتدایی بازار بیمه فراهمکردن پوششی علیه سوانح ططیعی
و محیط اقتصادی نامطمئن اس  .در طاو چهاار دهاه گذشاته ب یاای ططیعای و
محیط آشفته اقتصاد جهانی دارای اثرات مخرب و ویرانگری بر بخشهای مختل
1. Rudra P. Pradhan, & et al
2. Arena
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اقتصادی ازجمله بخش بانکی باوده و رشاد اقتصاادی را در کشاورهاای مختلا
تضعی

کرده اس  ( (2)).ایران نیز ازجمله کشورهایی اس

همچنین نااطمینانیهای اقتصادی شدید مواجه اس

که با ب یای ططیعای و

و از آنجاییکه ب یای ططیعای

تمای به نابودی زیرساخ های مهم ،تواناییهای انبانی ،امکانات تولید و خاروج
سرمایهگذاریهای کلیدی از ت شهای ساازنده و اقتصاادی دارناد ،لاذا مادیری
ریبم مرتطط با ب یای ططیعی و نااطمینانیهای اقتصاد جهانی و نقش فعالی هاای
بازار بیمه در مدیری

ریبم اهمی

پیدا میکند .در این راستا ،انجا مطالعاتی کاه

به بررسی عوام مرتطط با توسعه فعالی های بازار بیمه بپردازند ،ضرورت مییابد.
بررسی مطالعات صورتگرفته در این زمینه نشان میدهد که از لحاظ نظری وجود
رابطه یم یا دوسویه بین فعالی های بازار بیمه با بخش بانکی ،بازار بیمه باا رشاد
اقتصادی و همچنین بخش بانکی با رشد اقتصاادی مطار شاده کاه در مطالعاات
تجربی متعدد نیز مورد آزمون قرار گرفته اس  .با توجه به نقش مهم فعالی

باازار

بیمه ،بخش بانکی و رابطه آنها با رشد اقتصادی و عد وجود مطالعات کاافی کاه
به بررسی رابطه آنها با یکدیگر در اقتصاد ایران پرداخته باشند ،لذا در این مقاله به
دنطا بررسی دو فرضیهای هبتیم که تاکنون در اقتصااد ایاران بررسای نشادهاناد.
مربوو به بررسی رابطه فعالی

بازار بیمه و بخش باانکی و فرضایه

فرضیه نخب

دیگر مربوو به بررسی رابطه همزمان فعالیا

باازار بیماه ،بخاش باانکی و رشاد

اقتصادی در ایران اس  .در این راستا ،در بخش بعدی مقاله مروری بر مطانی نظری
خواهیم داش

و پسازآن مروری بر مطالعات تجربی صورتگرفته در ایان زمیناه

ارائه خواهد شد .در بخاش  3باه معرفای دادههاا و شااخصهاای ماورد اساتفاده
پرداخته و در بخش  4تصریح مد ارائه شده اس  .بخشهای بعدی نیز به تخمین
مد و ارائه نتایج ،نتیجهگیری و پیشنهادها اختصاص داده شده اس

.

.1مبانینظري 
مطانی نظری مرتطط با بررسی ارتطاو فعالی

بازار بیمه باا رشاد اقتصاادی ،فعالیا

بازار بیمه با بخش بانکی و بخش بانکی با رشاد اقتصاادی در چاارچوب بررسای
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چهار فرضیه رهطری عرضه ،1پیروی تقاضا ،2بازخوردی 3و خنثایی 4جای مایگیارد
که این فرضیههاا نیاز در اصا از ارتطااو توساعه ماالی و رشاد اقتصاادی شاک
گرفتهاند.
در رابطه بین توسعه بخش بانکی و رشد اقتصادی ،فرضیه رهطری عرضه بیان
میکند توسعه بخش بانکی از دو طریق بر رشد اقتصادی اثر میگذارد کاه عطارتناد
از :ال ) افزایش کارایی انطاش

سرمایه و باه دنطاا آن افازایش بهارهوری نهاایی

سرمایه و ب) افزایش نرخ پسانداز و بنابراین افزایش نرخ سرمایهگاذاری .فرضایه
پیروی تقاضا نیز بیان میکند که با گبترش اقتصاد ،تقاضاا بارای خادمات باانکی
افزایش مییابد و منجر به رشد این خدمات میگردد .در فرضیه دیدگاه بازخوردی
نیز بیان میشود که توسعه بخش بانکی و رشد اقتصادی یکدیگر را متأثر و تقوی
میکنند و این در سالی اس

که فرضیه خنثایی دًل

بر آن دارد که توسعه بخاش

بانکی و رشد اقتصادی از یکدیگر مبتق هبتند .فرضیههای ماذکور درخصاوص
توسعه بازار بیمه و رشد اقتصادی نیز مطر میشوند .بهطوریکاه فرضایه رهطاری
عرضه برای ارتطاو توسعه بازار بیمه با رشد اقتصادی بیان میکند که صانع
قوی 5ذینفعهای 6کلیدی در اقتصاد را قادر به مدیری

بیماه

بهتر ریبم میسازد و ایان

توانایی استفاده کاراتر از منابع در رشد اقتصادی نقش مثط

ایفا میکند .در فرضایه

پیروی تقاضا بیان میشود که افزایش ثروت اقتصاد منجر به افزایش تقاضای بیشاتر
برای خدمات پیچیدهتری از قطی بیمه میگاردد کاه در گباترش عماق و وساع
خدمات بیمه در اقتصاد نقش ایفا مایکناد .همچناین فرضایه دیادگاه باازخوردی
دًل

بر آن دارد که توسعه صنع

یکدیگر را تقوی

بیمه و رشد اقتصادی بر یکدیگر اثار دارناد و

میکنند و این در سالی اس

که فرضیه خنثایی نیاز بیاانگر ایان
1. Supply-Leading Hypothesis
2. Demand-Following Hypothesis
3. Feedback Hypothesis
4. Neutrality Hypothesis
5. Sound Insurance Industry
6. Stakeholders
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اس

بیمه اثری بر ثروت کشور ندارد و برعکس (پرادهاا و

که توسعه در صنع

دیگران .)2017 ،همچنین فرضیههای مشابهی را برای رابطه فعالی

باازار بیماه باا

بخش بانکی میتوان ارائه کرد .فرضیه رهطری عرضه بیان مایکناد هماانطاور کاه
بخش بانکی پیچیدگیهایش را از طریاق خادمات ماالی و تطاابق باا تکنولاو ی،
فرایندها و سیبتمهای جدید افازایش مایدهاد ،توانااییش در فاراهمکاردن دیگار
خدمات مالی از قطی خدمات بیمهای برای بخش گبتردهتر از مرد بیشتر میشاود
و درواقع گبترش فعالی هاای باانکی منجار باه گباترش فعالیا هاای بیماهای
میگردد .در فرضیه پیروی تقاضا بیان میشود همانگونه که دستیابی صانع
به بخشهای گبتردهتر مرد با خدمات گبتردهتر در جه

بیماه

کاهش ریبمهای آن

افزایش مییابد ،تقاضا برای خدمات بانکی برای این بخاش از مارد نیاز افازایش
خواهد یاف

(ًرن  .1)2010 ،افزایش رقاب

از طریق صنع

در صنع

بیمه که بهصورت سانتی

بانکی خدمات ارائه میکنند ،منجار باه افازایش رقابا

به وسیله تطابق با تکنولو ی ،سیبتم و فرایندهای کااراتر در جها

بانامهاا

فاراهم کاردن

مقدار بهتر برای مشتریان شده اس  .فرضیه باازخوردی و خنثاایی نیاز دًلا
علی

دوطرفه و عد ارتطاو باین فعالیا

بار

باازار بیماهای باا بخاش باانکی دارناد

(پرادها و دیگران.)2017 ،
.2مروريبرمطالعاتصورتگرفته
باوجود اینکه مطالعات متعددی به بررسی ارتطااو توساعه بخاش باانکی باا رشاد
اقتصادی و ارتطاو فعالی
ارتطاو بین فعالی

بازار بیمه با رشد اقتصادی پرداختهاند ،ولی مطالعاتی که

بازار بیمه با بخش بانکی را ماورد بررسای قارار دادهاناد اناد

میباشند (جدو .)1

1. Lorent
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جدول  .١مطالعات مرتبط با فرضیههای رابطه توسعه بخش بانکي با رشد اقتصادی و فعالیت بازار بیمه با
رشد اقتصادی

رابطه توسعه بخش بانکي و رشد اقتصادی
فرضيه
رهبری
عرضه
پيروی تقاضا

مطالعات تأييد كننده آن
آنگ ( ،)2008بوجانيک ( ،)2012چياچی ( ،)2012منيا و ديگران ( ،)2014پرادهام و ديگران
1

(b2013؛ a2014؛ )2016 ،c2014
آنگ و مکكيبين ( ،)2007كار و ديگران ( ،)2011موخوپادهيا و ديگران ( ،)2011پرادهام و
2

بازخوردی

ديگران (b2013؛ a2014؛ )2016 ،c2014
اليوسفی ( ،)2002موخوپادهيا و ديگران ( ،)2011پرادهام و ديگران (a2013؛ a2014؛  )c2014و
ولد-رافائل ()2009

خنثايی

رهبری
عرضه
پيروی تقاضا
بازخوردی
خنثايی

3

اليوسفی ( ،)2002موخوپادهيا و ديگران ( )2011و پرادهام و ديگران (b2013؛ a2014؛ )c2014

4

رابطه فعالیت بازار بیمه و رشد اقتصادی
آدامز و ديگران ( ،)2009آرنا ( ،)2008آوارم و ديگران ( ،)2010بوون ( ،)2005چن و ديگران
( ،)2012گوآچن و وی ( ،)2012هايس و سومگی ( ،)2008هان و ديگران ( ،)2010لی و ديگران
5

( ،)2013پرادهام و ديگران ( )2017 ،2016 ،2015و وب و ديگران ()2005
بيناستوک و ديگران ( ،)1986گوآچن و وی ( ،)2012كوگلر و افقی ( ،)2005پرادهام و ديگران
6

( ،)b،2014پرادهام و ديگران ( )2015و وارد و زوربروئگ ()2000
گوآچن و وی ( ،)2012كوگلر و افقی ( ،)2005پرادهام و سايرين ( ،)2015وارد و زوربرونگ
()2000
گوآچن و وی ( )2012و پرادهام و سايرين ()2015
رابطه فعالیت بازار بیمه و توسعه بخش بانکي

رهبری
عرضه

پرادهام و ديگران ()2015

پيروی تقاضا

آدامز و ديگران ( ،)2009ليو و ديگران ()2014

7

1. Ang, Bojanic; Chaiechi; Menyah et al; Rudra P. Pradhan, Mak B. Arvin,
Sahar Bahmani, Sara E. Bennett, John H. Hall
2. Ang and McKibbin; Kar et al; Mukhopadhyay et al; Rudra P. Pradhan, Mak
B. Arvin, Sahar Bahmani, Sara E. Bennett, John H. Hall
3. Al-Yousif; Wolde-Rufael; Mukhopadhyay et al; Pradhan et al.
4. Al-Yousif; Mukhopadhyay et al; and Pradhan et al.
;5. Adams Et Al; Arena; Avram Et Al; Boon; Chen Et Al; Guochen And Wei
Haiss And Sumegi; Han Et Al; Lee Et Al; Pradhan Et Al; And Webb Et Al.
;6. Beenstock Et Al; Guochen And Wei; Kugler And Ofoghi ; Pradhan Et Al
Pradhan Et Al; And Ward And Zurbruegg.
7. Liu
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1

بازخوردی

ليو و لی ( ،)2014پرادهام و ديگران ()2015
-------

خنثايی

آنگ ( )2008در مطالعهای که برای کشور مالزی طی سا های  1960-2003انجاا
داده اس  ،رابطه یمطرفه از فعالی

رشاد اقتصاادی را از

بخش بانکی باه سام

طریق افزایش پسانداز و سارمایهگاذاری بخاش خصوصای نتیجاه گرفتاه اسا .
کورا  ،لونکار و پوپوسکی )2009( 2در مطالعه خود به بررسی ارتطاو بین توساعه
بازار بیمه و رشد اقتصادی در  10کشور عضو اتحادیه اروپا طی ساا هاای -2007
 1992پرداختهاند .نتایج آنها نشان میدهد که توسعه بازار بیمه بهصورت مثطا

و

معناداری رشد اقتصادی را متأثر میکند که این نتیجه برای بیمههای عمر ،غیرعمار
و ک بیمهها برقرار اس  .آدامز و دیگران ( )2009به بررسی ارتطااو باین وا هاای
بانمهای تجاری ،بیمه و رشد اقتصاادی در ساوئد باا اساتفاده از دادههاای ساری
زمانی  1830تا  1998پرداخته و علی

گرنجار باین آنهاا را ماورد بررسای قارار

دادهاند .نتایج آنها نشان میدهد که بیمه عل

گرنجر رشد اقتصاادی و وا باانکی

اس  .آنها نتیجه میگیرند که بیمه پیشنیاز مهم برای شتاب رشد اقتصادی بوده و
دارای دستاوردهای مهمی برای اقتصادهای درسا توسعه معاصر اس  .چانگ ،لای
و چانگ )2013( 3با توجه به دادههای مربوو به  10کشاور  OECDطای ساا هاای
 1979-2006به بررسی این موضوع پرداختهاند که آیاا فعالیا
اقتصادی را تقوی

میکند یا خیر .نتایج آنها نشان داده اس

از همه فعالی های بیمه به سم

باازار بیماه رشاد
که علی

یامطرفاه

رشد اقتصادی بارای کشاورهای فرانباه ،اپان،

هلند ،سوئیس و آمریکا وجود دارد و رشد اقتصادی عل

گرنجر فعالی های بیماه

در کانادا (برای بیمه عمر) ،ایتالیا (برای بیمههاای عمار و کا بیماههاا) و آمریکاا
(برای بیمههای غیر عمر و ک بیمهها) اس  .علی
بیمه عمر و رشد اقتصادی در آمریکا برقرار اس

گرنجار دوطرفاه باین فعالیا
و این در سالی اس

کاه علیتای

بین فعالی های بیمه و رشد اقتصادی در بلژیم (برای همه انواع بیماههاا) ،کاناادا
;1. Guan Chun Liu and Chien Chiang Lee
2. Lončar & Poposki
3. Changa, Lee and Chang
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(برای بیمههای غیر عمر و ک بیمهها) ،ایتالیا (برای بیمههای غیار عمار) و ساوئد
(برای بیمه عمر) مشاهده نشده اس  .نتایج مطالعه لیاو و دیگاران ( )2014علیا
یمطرفه از فعالی

بازارهای بیمه به سم

توسعه بخش بانکی را باین کشاورهای

عضو گروه  G7و طی دوره 1980تاا  2007نشاان داده اسا  .همچناین لیاو و لای
( )2014به بررسی ارتطاو فعالی های بیمه و اعتطارات بانکی در چین پرداختاهاناد.
نتایج آنها بیانکننده متغیربودن رابطه بین فعالی

باازار بیماه باا اعتطاارات باانکی

اس  .پرادها و دیگران ( )2014به بررسی ارتطاو بلندمادت باین بخاش باانکی و
رشد اقتصادی در  25کشور عضو گروه منطقهای آ.ساه.آن 1طای دوره1960-2012
پرداختهاند .آنها با استفاده از تحلی مؤلفههای اصلی ( 2)PCAبرای ایجاد شااخص
مناس

و مد  VARبرای بررسی علی

گرنجار ،وجاود رابطاه علیا

دوطرفاه و

یمطرفه بین توسعه بخش باانکی و رشاد اقتصاادی را مشااهده کاردهاناد .آنهاا
همچنین در ساا  2015در مطالعاهای کاه بارای  34کشاور عضاو  OECDو طای
سا های  1988-2012انجا دادهاند با توجه به شاخصهای مختلا

باازار بیماه،

فرضیه رهطری عرضه و بازخوردی را در مطالعه خود مورد تأییاد قارار مایدهناد.
همچنین در مطالعه دیگری در همان سا به بررسی ارتطاو بین توسعه بیمه و رشد
اقتصادی در  77کشور و طای ساا هاای  1994-2005پرداختاهاناد .آنهاا نتیجاه
گرفتهاند که توسعه بیمه بهطور مثطتی با رشد اقتصادی مرتطط اس

که ایان ارتطااو

در کشورهای درسا توسعه برای توسعه ک بیمه ،بیمههاای زنادگی و غیرزنادگی
بیشتر از کشورهای توسعهیافته باوده اسا  .آنهاا در ساا  2017نیاز در مطالعاه
دیگری به بررسی ارتطاو درونی 3بین بخش بانکی و صنع

بیمه بر رشد اقتصادی

کشورهای عضو گروه  G-20طی سا های  1980-2014پرداختهاند .آنها با استفاده
از مد  VARو علی
و صنع

گرنجر نشان دادهاند که در بلندمدت ،توسعه در بخش بانکی

بیمه دارای اثر معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اسا

در سالی اس

و ایان

که در کوتاهمدت ارتطاو درونای باین ساه عاما پیچیادهتار شاده
1. ASEAN
2. Principal Component Analysis
3. Inter-Linkages
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بهطوریکه رابطه مذکور در مراس مختل

توسعه کشورها ،متفاوت اس .

نظیفی ( )1383شاخص توسعه مالی را شاخص نبط

اعتطارات اعطاشاده باه

بخش خصوصی در نظر گرفته و به بررسی تأثیرات توسعه مالی بر رشد اقتصاادی
و بررسی کانا انتقا دهنده تأثیرات توسعه مالی بر رشد اقتصاادی طای ساا هاای
 1338-1381در ایران پرداخته اس  .نتیجه وی ساکی از اثر منفی شاخص ماذکور
بر رشد اقتصادی طی دوره مورد نظر اس
مالی ،ضع

مدیری

که دلی آن را نحوه آزادسازی بازارهای

نظا مالی و عد شک گیری بازار مالی منبجم و بهرهمناد از

مقررات که منجر به کاهش کارایی سرمایهگذاری از طریق تخصیص نابهیناه مناابع
شده اس  ،میداند.
کاردگر و جعفری صمیمی ( )1385در مقاله خود رابطه علّی بین توسعه بیمه و
رشد اقتصادی در اقتصاد ایران را در سا های  1341تا  1383از دیدگاه تجربی مورد
بررسی قرار دادهاند .آنها برای تعیین مد از آزماونهاای مختلا

علیا

و ماد

تصحیح خطا و مد خود توضیح برداری در همجمعای متغیرهاا اساتفاده کاردهاناد.
نتایج تحقیق آنها وجود رابطه علّی از بیمه و بیمههای زندگی به رشاد اقتصاادی را
تأیید ،اما

رابطه علّی از بیمههای غیرزنادگی باه رشاد اقتصاادی را تأییاد نمایکناد.

کمیجانی و نادعلی ( )1386نیز به بررسی ارتطاو میان تعمیق مالی (شااخص ماورد
استفاده سجم نقدینگی اس ) و رشد اقتصاادی طای دوره زماانی  1352-1384در
ایران پرداختهاند .نتایج آنها دًلا
اقتصادی در ایران و وجود علی

بار رابطاه مثطا

میاان تعمیاق ماالی و رشاد

گرنجری از طرف رشد اقتصادی به تعمیاق ماالی

دارد.
سلمانی و امیری ( )1388به بررسی تأثیر توسعه مالی (شاخص مورد اساتفاده
نبط

اعتطارات اعطایی به بخش خصوصی و تعهدات نقدی بوده اس ) بار رشاد

اقتصادی  125کشور درسا توسعه طی دوره زمانی  1960-2004پرداختهاند .نتاایج
آنها ساکی از تأثیر مثط

توسعه مالی بر رشد اقتصاادی کشاورهای درساا توساعه

که این نتایج نبط

به بازههای زمانی متفاوت ،دیگر متغیرهای مؤثر بار رشاد

اس

اقتصادی ،معیارهای جایگزین مختل

توسعه مالی و نمونههای آماری متفاوت مقاو
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اس  .جهانگرد ( )1390نیز در مطالعهای که برای دوره زماانی  1346-1386انجاا
داده اس  ،بیان میکند که بازار بیمه در اقتصاد ایران کلیدی نیبا ؛ باهطاوریکاه
هیچ رابطهای بین رشد اقتصادی و بیمههای زندگی در ایران وجاود نادارد (تأییاد
فرضیه خنثایی) و رابطه بیمههای غیرزندگی با رشد اقتصادی یمطرفه و از ساوی
بازار بیمه به سم

رشد اقتصادی اس

(تأییاد فرضایه رهطاری عرضاه) .سالمانی

( )1393نیز به اثر منفی گبترش نظا بانکی بر رشد اقتصادی در ایران دس

یافتاه

اس .
مااروری باار مطالعااات مختلاا

نشاااندهنااده آن اساا

کااه در مطالعااات

صورتگرفته برای کشور ایران ،نهتنها نطود مطالعه بین رابطه فعالی
بخش بانکی و همچنین بررسی رابطه همزمان فعالی

بازار بیماه باا

بازار بیماه ،بخاش باانکی و

رشد اقتصادی هبتیم ،بلکه در مطالعات خارجی نیز فاقد مطالعاات کاافی کاه باه
مطالعه ارتطاو همزمان فعالی
باشند ،صورت نگرفته اس

بازار بیمه ،بخش بانکی و رشاد اقتصاادی پرداختاه
(تنها مطالعه صاورتگرفتاه در ایان زمیناه پرادهاا و

دیگران ( )2017اس ).
هاوشاخصهايمورداستفاده
معرفیداده
.3


در این مطالعه به بررسی وجود رابطه کوتاهمادت و بلندمادت باین فعالیا

باازار

بیمه ،بخش بانکی و رشد اقتصادی طای دوره  1358-1394پرداختاه شاده اسا .
مرور مطالعات صورت گرفته بار باازار بیماه و بخاش باانکی نشاان مایدهاد کاه
این بازارها به کار گرفته میشاوند؛

شاخصهای متعددی بهعنوان جایگزین فعالی
1

بهطوریکه در بازار بیمه از دو شاخص تراکم (نبط

سق بیمه به ک جمعی

یاا

به تعطیری سق بیمه سرانه) و نفوذ( 2درصد سق بیمه به  )GDPبرای بیمههای عمار
و غیرعمر (برای مثا لی و دیگاران ( )2013و پرادهاا و دیگاران (،2016 ،2015
 )2017را بطینیااد) و در بخااش بااانکی از شاااخصهااای تعهادات نقاادی 3،دارایاای
1. Density
2. Penetration
3. Liquid Liabilities
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بانمها 1،نبط

سرمایه بانم بهک دارایی 2،اعتطاارات داخلای اعطاایی باه بخاش

خصوصی 3،اعتطارات داخلی فراهمشده توساط بخاش باانکی 4،اعتطاارات داخلای
فراهمشده توسط بخش مالی 5اساتفاده مایگاردد (باهعناوانمثاا هاافر 2013( 6و
 ،)2016مالیم و دیگران ،)2016( 7ترابلبی و چری  )2016( 8را بطینید) .به دلیا
متعدد بودن شاخصهای باً ،جایگزین فعالی

بازار بیمه را ساه سالا

شااخص

تراکم (( )IDجمع جطری لگاریتم شاخص تراکم بیمه عمر و غیرعمار) و شااخص
نفوذ (( )IPجمع جطری لگاریتم شاخص نفوذ بیماه عمار و غیرعمار) و همچناین
شاخص ترکیطی بازار بیمه ( )IMAکه ترکی

چهار شاخص فعالی

بازار بیمه اس

و با استفاده از رویکرد مؤلفههای اصلی ( )PCAایجاد گردیده ،در نظر گرفتاه شاده
اس  .برای نشاندادن فعالی

بخش بانکی ( )BMAهمانند برخی مطالعاات داخلای

از قطی نظیفی ( )1383متغیر لگاریتم اعتطارات اعطاشاده توساط بخاش باانکی باه
که به نظر میرسد نبط

به دیگر شاخصهایی

بخش خصوصی استفاده شده اس

که معرفی شد ،جایگزین مناس تری برای نشاندادن فعالی

بخش بانکی در ایاران

باشد (3).جایگزین رشد اقتصادی ( )GDPنیز متغیر رشد لگاریتم  GDPسرانه در نظار
گرفته شده اس ).(4
.4تصریحمدل
در بررسی رابطه بین متغیرهاا ،سااًت مختلفای ممکان اسا
ساًت ممکن ،این اس

رخ دهاد .یکای از

که همه متغیرها با یمبار تفاض گیری مانا شده و رواباط

بلندمدت بین متغیرها نیاز وجاود داشاته باشاد .باه تعطیاری متغیرهاا باا یکادیگر
1. Bank Asset
2. Bank Capital to Assets Ratio
3. Domestic Credit to The Private Sector
4. Domestic Credit Provided by The Banking Sector
5. Domestic Credit Provided by Financial Sector
6. Hafer
7. Sushanta Mallick, Roman Matousek, Nickolaos G. Tzeremes,
8. Trabelsi M. and Cherif, M
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همانطاشته باشند که در بررسی رابطه بین دو شاخص فعالی
و فعالی

بخش بانکی ( )BSAو همچنین رابطه همزمان سه متغیار رشاد اقتصاادی

( ،)GDPبخش بانکی ( )BSAو فعالی
با این سال
سال

بازار بیماه ()IMA, ID

بازار بیمه (زمانی که شااخص آن  IDباشاد)

مواجه هبتیم .برای بررسی رواباط بلندمادت و کوتااهمادت در ایان

از مد تصحیح خطای برداری 1اساتفاده مایشاود کاه باهصاورت ماد 1

تصریح گردیده اس

(بهمنظور اجتنااب از طاوًنیشادن بحاا از تصاریح ماد

مربوو به  BSAبا  IDاجتناب شده اس ):

q

h

p

𝑡∆𝐺𝐷𝑃t = η1 + ∑ α1i ΔGDPt−i + ∑ β1i ΔBSAt−i + ∑ β2i ΔIMAt−i + 𝛿1 𝐸𝐶𝑇1𝑡−1 + 𝜀1

()1

i=1

i=1

i=1

h

q

p

𝑡∆𝐵𝑆𝐴t = η2 + ∑ α2i ΔBSAt−i + ∑ β1i ΔGDPt−i + ∑ β2i ΔIMAt−i + 𝛿2 𝐸𝐶𝑇2𝑡−1 + 𝜀2
i=1

i=1

q

h

i=1
p

𝑡∆𝐼𝑀𝐴t = η3 + ∑ α3i ΔIMAt−i + ∑ β1i ΔGDPt−i + ∑ β2i ΔBSAt−i + 𝛿3 𝐸𝐶𝑇3𝑡−1 + 𝜀3
i=1

i=1

بهطوریکه 𝑛  𝑡 = 1, … ,طو دوره مورد بررسی اسا

i=1

کاه در مطالعاه ساضار طای

سا های  1980-2016اس  ∆ .نشاندهناده تفاضا مرتطاه نخبا  p ،و  qتعاداد
وقفههای بهینه و  ECTعطارت تصحیح خطا اس

که از معادله همانطاشته باه دسا

میآید 𝜀𝑖𝑡 .برای  3و 2و i 1و  2و  i1و  i1مطین خطای تصادفی اس

که بهصاورت

نرما و مبتق با میانگین صفر و واریانس همبان توزیاع شاده اسا
مربوو به رابطه  IDو

BSA

نیز بدین شک تصریح میشوند) .سالا

(معاادًت
دیگار زماانی

رخ میدهد که متغیرها در سطح مانا نطوده و همه آنها با یمبار تفاض گیاری ماناا
شدهاند ،ولی با اینوجود رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود نادارد کاه در بررسای
رابطه فعالی

بازار بیمه (زمانی که شاخص آن  IPاس ) باا فعالیا

( )BSAو همچنین فعالی

بخاش باانکی

همزمان سه متغیر رشد اقتصاادی ( ،)GDPفعالیا

بیمه ( )IMAو بخش بانکی ( )BSAبا این سال

مواجه هباتیم .در ایان سالا

باازار
دو

روش برای بررسی رابطه بین متغیرها مورد اساتفاده قارار گرفتاه اسا  .در روش
نخب

بهجای اینکه خود متغیرها در ماد  VARقارار داده شاوند ،تفاضا مرتطاه
)1. Vector Error Correction Model (VECM
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نخب
مد
علی

آنها که مانا میباشند؛ قرار داده میشوند که اصط سا به مد شک گرفتاه
VAR

اضلی گفته میشاود .از ماد  VARتفاضالی در جها

گرنجری و استخراج تجزیه واریانس که باهناوعی علیا

نمونه میباشند (بروکز )2014 1،استفاده میشود ولی به عل

بررسای رابطاه
گرنجار خاارج از

آنکه باهجاای رابطاه

سطح متغیرها از تفاض آنها استفاده میکند ،نتایج قاب قطولی برای بررسی رابطاه
نمیدهد).(5

بین متغیرها به دس

روش دیگر استفاده از رویکرد تودا -یاماموتو اس  .تودا -یاماموتو یم روش
ساده بهصورت تخمین یم ماد  VARتعادی یافتاه بارای بررسای رابطاه علیا
گرنجری پیشنهاد دادهاند .آنها استدً میکنند که این روش در شارایط وجاود و
عد وجود رابطه همجمعی بین متغیرها معتطر اس  .در این روش ابتدا باید تعاداد
وقفههای بهینه ( )kمد  VARو درجه مانایی مااکزیمم (  )𝑑maxمتغیرهاا را تعیاین
کرد و پسازآن باید یم مد  VARبا تعداد وقفه (  )𝑘 + 𝑑maxتشکی داد که الطتاه
فرایند انتخاب وقفه ،زمانی معتطر خواهد بود کاه 𝑥𝑎𝑚𝑑 ≥ 𝑘 باشاد .بارای بررسای
معناداری ضرای

مد ها از آماره والد که دارای توزیع  χ2مجانطی باا درجاه آزادی

برابر با تعداد محدودی های فرضیه صفر اس  ،استفاده خواهد شد که ایان آمااره
صرفنظر از اینکه متغیرهای مد مانا از هر درجهای ،همجماع یاا غیار هامجماع
باشند ،معتطر هبتند .همانگونه که زاپاتا و رامطالدی )1997( 2بیان میکنناد ،مزیا
این رویکرد آن اس

که ما را از لزو اط عداشتن از ویژگیهای همجمعی سیبتم

بینیاز کرده و فقط اط ع از رتطه مد  VARو درجه همگرایای مااکزیمم متغیرهاا
برای انجا این آزمون کفای

میکند .درواقع این رویکرد زمانی که متغیرهاا ناماناا

بوده و مد نیز همانطاشته نطاشد محقق را قادر به بررسی رابطه علی

میکند.

مد  2فر ماتریبی رویکرد تودا -یاماموتو را در سالتی که رابطه ساه متغیار
 IMA ،GDPو  BSAبررسی میشوند را نشان داده اسا
طوًنیشدن بحا از تصریح مد فعالی

(باهمنظاور جلاوگیری از

باازار بیماه (زماانی کاه شااخص آن

IP

1. Brooks
2. Zapata and Rambaldi
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اس ) با فعالی
()2

بخش بانکی ( )BSAدر ذی خودداری شده اس ):

𝑘μ12k (𝐿) μ13k (𝐿) 𝐺𝐷𝑃𝑡−
ξ1t
] μ22k (𝐿) μ23k (𝐿)] [ IMAt−k ] + [ξ2t
ξ3t
μ32k (𝐿) μ33k (𝐿) BSAt−k

q+𝑑max μ
λ1
𝑡𝑃𝐷𝐺
)𝐿( 11k
)𝐿( [ IMAt ] = [λ2 ] + ∑ [μ21k
BSAt
λ3
k=1
)𝐿( μ31k

در رابطه باً ،وقفه بهینه بر اساس قاعده مطر شده تعیاین شاده اسا
ًز به ذکر اس

( 𝐱𝐚𝐦𝒅.)q+

که انتخاب طو وقفه در فرایند تخمین مد های باً مهم اسا ،

بهطوریکه نتایج آزمونها به ساختار وقفه سباس اس  .در ایان مطالعاه ،سااختار
وقفه با استفاده از مقدار معیار اط عاتی شاوآرتز -بیازین ( )SBCو سناان -کاوئین
( )HQCانتخاب شده اس

که الطته به عل

کمبودن تعداد مشاهدات تأکید بر نتیجه

معیار اط عاتی شوآرتز -بیزین ( )SBCاس  .بهمنظور بررسی مانایی متغیرها نیاز از
آزمونهای دیکیفولر تعمیمیافته ( )ADFو فیلیاپس و پارون ( )PPاساتفاده و بارای
بررسی همانطاشتگی و تعداد بردارهای انطاشتهکننده نیز از آزمون جوهانبن اساتفاده
شده اس  (6).نتایج تخمین مد در این قبام
پرداخته و سپس در بخشهای مختل

ابتادا باه بررسای ماناایی متغیرهاا

رابطه بین فعالی

بازار بیماه ()IP ،ID ،IMA

و بخش بانکی ( )BMAو پسازآن به بررسی رابطه همزمان بین  BMA ،IMAو رشد
اقتصادی ( )GDPپرداخته خواهد شد.
.1-4بررسیماناییمتغیرها 

بهمنظور بررسای ماناایی متغیرهاا از دو روش دیکایفاولر تعمایم یافتاه ( )ADFو
فیلیپس و پرون ( )PPاستفاده شاده اسا
گردیده اس  .نتایج هر دو روش دًل

کاه نتاایج آنهاا در جادو  2گازارش
بر آن دارد که متغیرهای ماذکور در ساطح

اطمینان  95درصد با یمبار تفاض گیری مانا شدهاند و درواقع

) I(1میباشند.

جدول  .2نتایج بررسي مانایي متغیرها

بررسي در تفاضل مرتبه اول

بررسي در سطح

P.P

ADF

P.P

ADF

0/0026
0/0031
0/0000
0/00
0/00

0/0071
0/0028
0/0000
0/00
0/00

0/8990
0/9271
0/8449
0/98
0/09

0/9240
0/9712
0/7981
0/96
0/11

منطع :نتایج تحقیق

متغیر
GDP
BMA
IMA
ID
IP
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بررسیرابطهبینفعالیتبازاربیمه()IP،ID ،IMAوبخشبانکی( )BMA
.2-4


نتایج بررسی مانایی ارائهشده در جدو  2دًل
استفاده در این قبم

بار آن دارد کاه متغیرهاای ماورد

) I(1میباشند و بنابراین قادر به بررسی رواباط بلندمادت و

کوتاهمدت خواهیم شد .بهمنظور بررسی وجود و تعداد روابط بلندمدت از آزماون
همانطاشتگی جوهانبن استفاده شده اس

که در ایان راساتا بار اسااس معیارهاای

اط عاتی سنان -کوئین و شوآرتز -بیزین وقفه بهینه  2تعیین شده اس  .نتاایج دو
آزمون اثر و سداکثر مقدار ویژه در جدو  3برای بررسی رابطاه بخاش باانکی باا
شاخصهای مختل

فعالی

بازار بیمه ارائه شده اس .

جدول  .٣نتایج آزمون اثر و حداكثر مقدار ویژه برای بررسي رابطه فعالیت بخش بانکي با فعالیت بازار بیمه

شاخص فعالیت بازار بیمه:
احتمال

مقدار
بحرانی
15/49
3/84

0/44
0/72

14/26
3/84

0/03
0/84
0/01
0/84

15/49
3/84
14/26
3/84

0/01
0/93
0/00
0/93

15/49
3/84
14/26
3/84

0/59
0/72

آماره اثر
7/47
0/12

مقادير
ويژه
0/19
0/003

IP

فرضيه صفر

نوع آزمون

r=0

اثر
r

≤1

r=0

0/19
7/35
≤1r
0/003
0/12
شاخص فعالیت بازار بیمهID :
r=0
0/39
16/84
≤1r
0/001
0/04
r=0
0/39
16/80
≤1r
0/001
0/04
شاخص فعالیت بازار بیمهIMA :
r=0
0/41
18/74
≤1r
0/000
0/00
r=0
0/41
18/73
≤1r
0/000
0/00

حداكثر مقدار ويژه

اثر
حداكثر مقدار ويژه

اثر
حداكثر مقدار ويژه

منطع :نتایج تحقیق

با توجه به نتایج جدو و بر اساس هار دو شااخص اثار و ساداکثر مقادار ویاژه
مشخص اس

که با در نظر گرفتن شاخص تمرکز ( )IPبهعنوان شااخص فعالیا

بازار بیمه ،هیچگونه رابطه بلندمدتی بین فعالی

بازار بیمه و فعالی

وجود ندارد ،بنابراین با استفاده از روش تودا-یاماموتو به بررسی علی

بخاش باانکی
بین این دو
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(جدو .)4

متغیر پرداخته شده اس

جدول  .4نتایج آزمون علیت تودایاماموتو بین  IPو BMA

احتمال پذیرش فرضیه صفر

فرضیه

0/01
0/23

∗

IP → BMA
BMA → IP

* جه علی را نشان میدهد
منطع :نتایج تحقیق

با توجه به جدو باً ،نتیجه آزمون علی
فعالی

بازار بیمه ( )IPبه سم

تاودا-یامااموتو بیاانگر رابطاه علیا

بخش بانکی ( )BSAاس

از

و درواقع فرضیه پیاروی

تقاضا پذیرفته میشود .در توجیه این نتیجه میتوان به دو نکته اشاره کرد .در ایران
صنع

بیمه ،بخش زیادی از خدمات خود و گاردشهاای ماالی مرباوو باه ایان

خدمات را از طریق صنع

بانکی ارائه میدهد که درواقاع گباترش فعالیا هاای

بازار بیمه منجر به توسعه بخش بانکی میشود .درواقع گبترش فعالی
منجر به افزایش رقاب

بانمهاا در جها

کبا

بازار بیماه

ساود بیشاتر ایجادشاده توساط
ایجادشده ،ناگزیر به تطابق

فعالی های بیمهای میگردد ،لذا بخش بانکی در رقاب

با تکنولو ی ،سیبتم و فرایندهای کاراتر برای جذب مشاتریانش اسا  .نکتاه دو
بخاش

که در رابطه با نتیجه ساضر و با توجه به نوع شاخص انتخابی برای فعالی

بانکی (اعتطارات اعطاشده توسط بخش بانکی به بخش خصوصی) توجیه دقیقتری
را برای نتیجه باً بیان میکند مربوو به کاهش ریبم شکب
اقتصادی افراد جامعه با توجه باه گباترش فعالیا

مربوو باه فعالیا

بیماهای اسا  .ایجااد چناین

شرایطی منجر به شک گیری اطمینان خاطر باًتری برای بخش باانکی در راساتای
ارائه وا و اعتطار به بخش خصوصی میگردد و درواقع گبترش فعالی
منجر به توسعه فعالی

بازار بیمه

بخش بانکی میشود.

همچنین با توجه به جدو شماره  3مشاخص اسا

کاه باا در نظار گارفتن

شاخص تراکم ( )IDو شاخص ترکیطی ک ( )IMAبهعنوان شاخص فعالیا

باازار

بیمه ،یم رابطه بلندمدت بین فعالی

بازار بیمه و بخش بانکی وجود دارد که ایان

رابطه زمانی که نرما سازی برسبا

متغیار  BMAصاورت مایگیارد ،منجار باه
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معناداری مد تصحیح خطا ( )ECMمیشود که در این سالا  ،رواباط بلندمادت
ذی را داریم:
𝐷𝐼 𝐵𝑀𝐴 = 1.6 + 0.56
1′

)(−10.01

BMA = 1.70 + 0.55 IMA
2′

)(−9.410

رابطه ´ 1بیان میکند که در بلندمدت یم درصاد افازایش در فعالیا
منجر به  0/56درصد افزایش در فعالی

باازار بیماه
تصاحیح

بخش بانکی مایشاود .ضاری

خطای مرباوو باا ایان رابطاه در ماد تصاحیح خطاای´ 3برابار باا منفای 0/26

بهدس آمده اس
اساس آزمون نبط

که ع وهبر منفیبودن ،بین مقدار صفر و یم نیز قرار دارد و بار
درستنمایی 1معنادار اس

و بیان میکناد کاه در هار دوره باه

میزان  0/26از انحراف ایجادشده در رابطه بلندمدت سذف میشاود (عادد داخا
پرانتز آماره  χ2آزمون نبط
3′

درستنمایی اس ).

) 𝐷(𝐵𝑀𝐴) = −0.26(𝐵𝑀𝐴(−1) − 0.56𝐼𝐷(−1) − 1.59

)(8.32
+0.02D(BMA(−1)) + 0.06D(ID(−1)) + 0.06

رابطه 𝟐′نیز بیان میکند که در بلندمدت یم درصد افزایش در فعالیا
منجر به  0/550افزایش در فعالی

بخش بانکی میشود .ضاری

باازار بیماه

تصاحیح خطاای

مربوو با این رابطه در مد تصحیح خطای  𝟑′′برابر باا منفای  0/25باهدسا آماده
اس
نبط

که ع وهبر منفی بودن ،بین مقدار صفر و یم نیز قرار دارد و بر اساس آزمون
درس نمایی معنادار اس

و بیان میکناد کاه در هار دوره باه میازان 0/25

درصد از انحراف ایجادشده در رابطه بلندمدت سذف میشود:
3′

) 𝐷(𝐵𝑀𝐴) = −0.25(𝐵𝑀𝐴(−1) − 0.55𝐼𝑀𝐴(−1) − 1.93
)(9.39

1. LR Test
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+0.2D(BMA(−1)) + 0.05D(I𝑀𝐴(−1)) + 0.02

همزمانبینفعالیتبازاربیمه،بخشبانکیورشداقتصادي
بررسیرابطه 
.3-4

( )GDP

در این قبم

به بررسی رابطه همزمان بین فعالی

و  )IMAبا فعالی

بخش باانکی ( )BMAو رشاد اقتصاادی ( )GDPپرداختاه شاده

اس  .مانایی متغیرها در جدو  2ارائه شده اس
و بنابراین جه

بازار بیمه (شاخصهای

IP ،ID

و مطین ) I(1بودن متغیرهاا اسا

بررسی روابط بلندمدت بین متغیرها اقدا شده اس  .وقفاه بهیناه

برای ساًت مختل

بر اساس معیارهای معرفیشده برابر با  2تعیین شده اسا .

)(7

نتایج دو آزمون اثر و سداکثر مقدار ویژه در جدو  5گزارش شده اس .
جدول  .٥نتایج آزمون اثر و حداكثر مقدار ویژه برای بررسي رابطه فعالیت بخش بانکي ،فعالیت بازار بیمه و
رشد اقتصادی

شاخص فعالیت بازار بیمه:
احتمال
0/04
0/60
0/02
0/60

مقدار بحرانی
24/27
12/84
17/26
4/12

0/12
0/26
0/23
0/19

29/79
15/84
21/13
3/84

0/10
0/26
0/20
0/85

29/79
15/49
21/13
3/84

IP

فرضيه صفر

مقادير ويژه
آماره اثر
0
/
45
24/93
r=0
≤1r
0/11
4/74
0/4519
20/35
r=0
≤1r
0/01
0/60
شاخص فعالیت بازار بیمهID :
0/30
26/14
r=0
≤1r
0/26
10/49
0
/
39
15/80
r=0
≤1r
0/001
0/03
شاخص فعالیت بازار بیمهIMA :
0/39
26/74
r=0
≤1r
0/26
10/27
0/39
16/40
r=0
≤1r
0/001
0/03

نوع آزمون
اثر
حداكثر مقدار ويژه

اثر
حداكثر مقدار ويژه

اثر
حداكثر مقدار ويژه

منطع :نتایج تحقیق

با توجه به نتایج جدو  5مشخص میشود که در سطح اطمینان  95درصد تنها در
سالتی که متغیر جایگزین فعالی

بازار بیمه ،شاخص تمرکاز ( )IPتعریا

گاردد،

رابطه بلندمدت وجود دارد و در دیگار سااًت هایچگوناه رابطاه بلندمادتی باین
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بازار بیمه ،بخش بانکی و رشد اقتصادی وجاود نادارد (8).در ایان بخاش،

فعالی

ابتدا به بررسی رابطه بین متغیرها با استفاده از رابطه علی
شده اس  .در جدو  6رابطه علیا

تودا -یاماموتو پرداختاه

تاوادا-یامااموتو باین متغیرهاای  BMA ،IDو

 GDPارائه شده اس  .وقفه بهینه با توجه بهقاعده مطر شاده برابار  2تعیاین شاده
اس .
جدول  .6نتایج آزمون علیت تودایاماموتو بین  BMA ،IDو GDP

احتمال پذیرش فرضیهی صفر

فرضیه
∗

0/99
0/94
0/99
0/05
0/77
0/16
0/22
0/55
0/34

BMA → GDP
ID → GDP
ID, BMA →GDP
ID → BMA
GDP → BMA
GDP, ID → BMA
BMA → ID
GDP → ID
GDP, BMA →ID

* جه علی را نشان میدهد
منطع :نتایج تحقیق

با توجه به جدو باً مشخص اس

که تنها رابطه علی

از سام

فعالیا

باازار

بخش بانکی ( )BSAوجود دارد و فرضیه پیروی تقاضاا

بیمه ( )IDبه سم

فعالی

در ارتطاو با فعالی

بازار بیمه با بخش بانکی پذیرفته میشود (مشابه نتیجه بررسی

رابطه دو متغیر  IPبا  )BSAو در دیگر فرضیههای مورد بررسی ،هیچ رابطاه علیتای
بین متغیرها وجود ندارد و در تمامی موارد فرضیه خنثایی پذیرفته میگردد.
نتایج استفاده از روش علی

تودا -یامااموتو نیاز بارای بررسای رواباط باین

متغیرهای  BMA ،IMAو  GDPدر جدو  7گزارش شده اس .
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جدول  .7نتایج آزمون علیت تودایاماموتو بین  BMA ،IMAو GDP

فرضیه

احتمال پذیرش فرضیه صفر

∗

0/95
0/99
0/99
0/83

GDP→ BMA

0/04

IMA → BMA

0/14
0/22
0/56
0/34

IMA, GDP→BMA

BMA → GDP
IMA → GDP
BMA, IMA→ GDP

GDP→ IMA
BMA → IMA
BMA, GDP→IMA

*جه علی را نشان میدهد
منطع :نتایج تحقیق

با توجه به نتایج جدو باً نیز مشخص اس
فعالی

بخش بانکی اس

که فعالی

بازار بیماه ( )IMAعلیا

و درواقع فرضیه پیروی تقاضا بین فعالی

باازار بیماه و

بخش بانکی پذیرفته میشوند و در بررسای رابطاه باین متغیرهاا فرضایه خنثاایی
پذیرفته میشود.
بازار بیماه ( ،)IPبخاش باانکی

نتایج بررسی رابطه بلندمدت هم زمان فعالی

( )BMAو رشد اقتصادی ( )GDPدر مد  4′نشان داده شده اس  .در بررسای ایان
رابطه نیز وقفه بهینه برابر با  2تعیین شده اس .
4′

)(9

)𝐺𝐷𝑃 = −2.39 − 0.50𝐼𝑃(−1) + 0.65𝐵𝑀𝐴(−1
)(2.06

4′′

)(1.51

)D(GDP) = −0.62(GDP(−1) + .05IP(−1) − 0.69BMA(−1
)+ 2.39
)(7.32
))+0.18D(GDP(−1)) + 1.74D(IP(−1)) + 0.88D(BMA(−1
− 0.16
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همانطور که در معادله باً مشخص اس
اقتصادی صورت گرفته اس
اس

نرما سازی بر مطنای متغیر لگاریتم رشد

که دلی آن معنادارشدن ضری

ماد تصاحیح خطاا

(ماد ´´ )4کاه بیاانگر تعادی 62

که مقدار آن برابار باا منفای  0/62اسا

درصدی هرگونه انحراف از مبیر بلندمدت در هر سا اس  .همچنین در ماد ´4
نکته قاب توجه این اس
نشده اس

که رابطه بین فعالی

بازار بیمه با رشد اقتصاادی معناادار

و درواقع وجود رابطه معنادار بین ایان دو متغیار در بلندمادت وجاود

ندارد.
گیريوپیشنهادها 

نتیجه

اهمی

رو به رشد صنع

بیمه باا

بیمه انجا مطالعاتی که به بررسی رابطه فعالی

دیگر بخشها و فعالی های اقتصادی میپردازناد را ضاروری جلاوه مایدهاد .باا
مروری بر مطالعات داخلی صورتگرفته در اقتصاد ایاران مشاخص مایشاود کاه
رابطه فعالی

بازار بیمه با بخش بانکی و همچنین رابطه همزمان فعالی

بازار بیمه،

بخش بانکی و رشد اقتصادی با یکدیگر مورد مطالعه قرار نگرفتاه اسا  .بناابراین
در مطالعه ساضر باه بررسای رابطاههاای ماذکور طای دوره زماانی 1358-1394
پرداخته شده اس  .با توجه به تعدد شاخصهای جایگزین فعالی

بخش بیماه ،از

سه شاخص تراکم (( )IDجمع جطری لگاریتم شاخص تراکم بیمه عمر و غیرعمار)
و شاخص نفوذ (( )IPجمع جطری لگاریتم شاخص نفوذ بیمه عمار و غیرعمار) و
همچنین شاخص ترکیطی بازار بیمه (( )IMAترکی

چهاار شااخص فعالیا

باازار

بیمه و با استفاده از روش تحلی مؤلفاههاای اصالی ( )PCAاساتفاده شاده اسا .
همچنین متغیر لگاریتم اعتطارات اعطاشده توسط بخش بانکی به بخاش خصوصای
بهعنوان جایگزین فعالی

بخش بانکی ( )BMAو متغیر رشاد لگااریتم  GDPسارانه

بهعنوان جایگزین رشد اقتصادی استفاده شوند .در راستای بررسای رابطاه فعالیا
بازار بیمه با بخش بانکی ،با توجه به شاخص جایگزین فعالی

باازار بیماه نتاایج

متفاوتی بهدس آمده اس ؛ بهطوریکه اگر شاخص  IPدر نظر گرفته شود به دلیا
عد اثطات وجود رابطه بلندمدت بهوسیله روش جوهانبن ،با اساتفاده از رویکارد
تودا -یاماموتو به بررسی رابطه علی

پرداخته شده اس  .نتیجه آن ساکی از وجود

98

راهبرد اقتصادی ♦ سال پنجم ♦ شماره شانزده ♦ بهار ١٣٩٥

بازار بیمه به سم

بخش بانکی و پاذیرش فرضایه پیاروی

رابطه علی

از فعالی

تقاضا اس  .این نتیجه همانند زمانی اس

که رابطه سه متغیار  BMA ،IDو  GDPو

همچنین سه متغیر

 BMA ،IMAوGDP

با یکدیگر مورد ارزیابی قرار مایگیارد (کاه

در این سال ها نیز به عل

عد وجود رابطه بلندمادت ،از روش تاودا -یامااموتو

بهمنظور بررسی رابطه علی

پرداخته شده اس ) که در این موارد نیاز فقاط رابطاه

از  IDو  IMAبه سم

مشاهده شد .درواقع میتوان بیان کرد که بادون

علی

BMA

توجه به نوع شاخص جایگزین فعالی
بیمه به سم

بازار بیمه ،رابطاه علیا

از فعالیا

باازار

بخش بانکی وجود دارد و درواقع فرضیه پیروی تقاضا در این رابطه

مورد تأیید قرار گرفته اس  .دلی آن را مایتاوان در دو رابطاه مباتقیم گباترش
بخاش باانکی و رابطاه غیرمباتقیم افازایش

فعالی

بازار بیمه با افازایش فعالیا

فعالی

بازار بیمه با کاهش ریبم فعالی های اقتصاادی ازیامطارف و از طارف

دیگر رابطه کاهش ریبم فعالی های اقتصاادی باا افازایش تمایا بانامهاا باه
گبترش وا و اعتطار اشاره کرد .در خصوص شااخصهاای  IDو  IMAو بررسای
رابطه آنها با فعالی

بخش بانکی وجاود یام رابطاه بلندمادت باهوسایله روش

جوهانبن تعیین و پسازآن مد تصحیح خطای بارداری ( )VECMبارای بررسای
پویاییهای کوتاه مدت بین متغیرها و تعیین ضری
رابطه  IDبا  BMAضری
نیز ضری

تصحیح خطا تصریح شد که در

تصحیح خطا برابر با منفی  0/26و در

رابطه IMAبااBMA

تصحیح خطا برابر با منفی  0/25تعیین گردید .در بررسی رابطه همزمان

سه متغیر  IMA ،IPو  ،BMAوجود رابطه بلندمدت بین متغیرها اثطات (الطته ضاری
متغیر  IPدر رابطه بلندمدت معنادار نطوده اسا ) و پاس از بارآورد ماد تصاحیح
خطا ،ضری

تصحیح خطا برابر با منفی  0/ 62به دس

در سا های گذشته شاهد گبترش فعالی

بازار بیمه باه دلیا اجطااریشادن

بیمه شخص ثالا و همچنین افزایش آگاهی مارد نباط
مختل

هبتیم و دستیابی صنع

خدمات خود در جه

آمد.
باه مزایاای بیماههاای

بیمه به بخشهای گبتردهتر ،مرد را با گبترش

کاهش ریبمها سوق داده اس  .از آنجاییکه باازار بیماه

بهصورت سنتی از طریق صنع

بانکی خدمات ارائه میکند ،بنابراین تقاضاا بارای
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خدمات بانکی برای این بخش از مرد نیز افزایش یافته اس
صنع

بیمه ،منجر به افزایش رقاب

و افزایش رقابا

در

بانمهاا و گباترش فعالیا هاای آنهاا کاه

مهمترین آن تخصیص منابع از طریق وا دهی میباشد ،نیز شده اس .
با توجه به نتایج مذکور به نظر میرسد کاه گباترش روزافازون باازار بیماه
ع وه بر اینکه در رقاب
میتواند در جه
فعالی

با گبترش سریع آن در عرصاه جهاانی ضاروری اسا ،

بهطود مبائ بخش بانکی نیز کممکننده باشاد .همچناین ورود

بیمهها درخصوص تضمین سودهای علیالحباب بانامهاا و بازپرداخا

وا های افراد نه منجر به توسعه فعالی

بانمها و کاهش استما ورشکبتگی آنها

میشود .بنابراین ،در راستای گبترش فعالیا

باازار بیماه و مناافع ناشای از ایان

گبترش ،پیشنهاد میگردد که ال ) زمیناههاای قاانونی بارای سمایا
فعالی
نبط

شرک های بیمه و گبترش رقاب
به زمینههای فعالی

و تباهی

بین آنها ایجاد شود؛ ب) آگاهی مارد

شارک هاای بیماه از طریاق تطلیغاات در رساانههاای

عمومی افزایش داده شود که این منجر به گباترش فرهناگ بیماه در جامعاه نیاز
میگردد؛ ج) آگاهی و اطمینان خاطر مرد نبط

به قاب اطمینان بودن شرک هاای

بیمه خصوصی و پایینبودن استما ورشکبتگی آنها که در خصوص فعالی های
بلندمدت شرک های بیمه از قطی بیمههای عمر و سرمایهگذاری افازایش یاباد؛ د)
ایجاد مشوقهایی از قطی ایجاد قرعهکشی و پرداخ

جایزه برای بیماهگاذارها در

راستای توسعه بیمههای اختیاری که هنوز در جامعه جایگااه واقعای خاود را پیادا
نکردهاند ،نیز میتواند به گبترش فرهنگ خرید بیمههاای مختلا
بیمه کمم کند.

و روناق باازار
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نوشتها 


پی
 .1دلی به کارگیری این وا ه به ماهی بازارهایی از قطی باازار بیماه برمایگاردد کاه در
اص  ،اطمینان خاطری در مقاب ساواد غیرقابا پایشبینای در اقتصااد ایجااد
کردهاند.
 .2از سا  1970تا  2014نزدیم به  11985ب ی ططیعای همانناد سای  ،طوفاان ،زلزلاه،
سونامی ،لغزش زمین ،اپیدمی و دیگر ب یا منجر به زیاان اقتصاادی  2/8تریلیاون
دًری (بر سب دًر ثاب ساا  2005آمریکاا) شاده اسا ( ESCAP-United
.)Nations, 2015

 .3دو شاخص نقدینگی و دارایی بانمها نیز مورد بررسی جزئی قرار گرفتهاند کاه نتاایج
قاب قطولی را نشان ندادناد و باه هماین دلیا از ارائاه نتاایج باهکاارگیری آنهاا
خودداری شده اس .
ً .4ز به ذکر اس با وجود اینکه دادههای مربوو به فعالی های بیمهای در سای بیماه
مرکزی موجود میباشند ولی به خاطر یکبانشدن ساا پایاه و واساد دادههاای
مورد استفاده ،آنها از بانم جهانی ( ) World Development Indicatorsو سای
زیگماااا ( Sigma/ Economic Research & Consulting, Switzerland,
 )Www.Sigma-Explorer.Comاستخراج شده اس .
 .5به دلی عد استفاده از این رویکرد و جلوگیری از طوًنیشدن بحا از تصریح ماد
در این رویکرد خودداری شده اس .
 .6به منظور بررسی فقدان همطباتگی ساریالی ،همباانی واریاانس و نرماا باودن جاز
اخ ها به ترتی از آزمونهای  ARCH-LM ،LMو جا بارا استفاده شده اس
که نتایج آنها به دلی تاأمین فارو بااً و جلاوگیری از طاوًنیشادن مطالا
گزارش نشده اس .
 .7در بررسی رابطه BMA ،IDو GDPبر اساس شاخص سنان کوئین ،وقفه بهینه عادد 2
و بر اساس شاخص اکائیم عدد 3تعیین شده اس که با توجه به کامباودن دوره
مورد بررسی مطنای تصمیمگیری معیار سنان کوئین قرار داده شد.
 .8برای اطمینان از نتایج مذکور از دو نر افزار  Eviewsو  Stataاستفاده شده اس کاه در
هر دو نر افزار نتیجه مذکور تایید گردید .همچنین عا وهبار روش جوهانبان از
روش  ARDLنیز برای بررسی وجود رابطه بلندمادت اساتفاده شاد کاه بااوجود
ایراداتی که به این روش برای مطالعه ساضر وجود دارد ،ولی این روش نیز عاد
وجود رابطه بلندمدت بین سه متغیر مذکور را تأیید کرده اس .
 .9وقفه بهینه بر مطنای معیار  HQبرابر با  2و بر اساس معیار  SBCبرابر با یم تعیین شده
اس که مطنای تصمیمگیری معیار  HQقرار گرفته اس .
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