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و رشو    یبخو  بوان    موه  یبواابر ب  تیو فعال  نوع  رببهوه    هیفرض یحاضر به بررس  در مقاله

 یاموان  یسور  یهوا  هربستا با بستفاده با دبد نیپردبخته ش ه بست. در ب ربنیدر ب یبقتصاد

و  طور   کیو با یو بخ  بوان   مهیباابر ب تیفعال نیب  رببهه یبه بررس 1358-1394 دوره 

پردبخته ش ه بسوت.   گریبا طر  د یو رش  بقتصاد یبخ  بان  مه یامان باابر ب هم  رببهه

( کوه تعسو    IMA) یبی( و شاخص ترکIP(  نفعذ )IDتربکم ) یها منظعر با شاخص نیب 

بواابر   تیو فعال نیگزیعنعبن جا ش ه بست به جادی( بPCA) یبصل یها مؤلفه لیتحل  ردیرو

عنعبن  ( بهBMA) یبان  بخ تعس   یو شاخص بعتباربت بعهاش ه به بخ  خصعص مهیب

 یرشو  بقتصواد   نیگزیعنوعبن جوا   سربنه به GDPو با رش   یبخ  بان  تیفعال نیگزیجا

 نیبو   رببهوه  یمنظعر بررسو  به زین VECMو م ل  امامعتعیتعدب  ردیبستفاده ش ه بست. رو

بسوت کوه بواوجعد     نیو ب  کنن ه انیب ت یعل یبررس جیبه کار گرفته ش ه بست. نتا رهایمتغ

با  تیو جهت عل یول مه یباابر ب تیفعال نیگزیبر بساس نع  شاخص جا جینتا ش ن فاوتمت

 تیفعال نیب بلن م ت  وجعد رببهه نیبست. همچن یبه سمت بخ  بان  مهیباابر ب تیفعال

 ش ه بست.  یتائ یبا رش  بقتصاد یبخ  بان  تیو فعال یبخ  بان  مه یباابر ب

 امامعتعیتعدب تی  علVECMروش جعهانسن  م ل  كلیدي:هايواژه

 JEL: C32  E44  G21  G22يبند طبقه
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مقدمه

معماوً  برسبا     یماال   که توسعه شود یروشن م یمال  توسعه یاتبر ادب یبا نگاه
 هاای  یاربخش از ز یعیوسا  یا  آن و ط یهاا  بخش ی ترک ی،بخش مال یکل  اندازه
دد متعا  یها را در مواجهه با الزامات کارگزاران اقتصااد  آن یکه اثربخش آن  یانفراد

)پرادهاا  و دیگاران،    شاود  یما  یا  تعر کند، یم یینثروتشان تع یشافزا یدر راستا
 ی،)شاام  بانام مرکاز    یرا در باازار پاول   یبخش ماال  های یربخش. اگر ز1(2017
)شاام    یهواسطه(، بازار سرما یو دیگر مؤسبات پول یو بازرگان یتجار یها بانم

و  یماه باازار ب  هاای  یا  )شام  فعال )1((ینانبازار بورس و اوراق بهادار( و بازار اطم
  گرفته در رابطاه باا ارتطااو توساعه     بر مطالعات صورت یبا مرور یمده ی( جایرهغ
مطالعاات   یشترکه ب شود یمشخص م یاقتصاد یرهایها و متغ با دیگر شاخص یمال

باازار   یا  اسا  کاه اهم   یدر ساال  یناس . ا یهو بازار سرما یمتمرکز بر بازار پول
رو باه   یا  اهم یدارا ی،همانند دیگر خدمات ماال  یزن یمهبازار ب ی فعال و یناناطم
 کاه  یطاور  اس ، باه  یبخش مال یکل  از توسعه ناپذیر ییعنوان بخش جدا به یرشد
اند کاه   از خود نشان داده یریرشد چشمگ یمهب یگذشته بازارها  به سه دهه یمنزد
، 2باوده اسا  )آرناا    یصانعت  یاز کشاورها  یشاتر نوظهاور ب  یرشد در بازارها ینا

 یعیسوانح طط یهعل یکردن پوشش فراهم یمهبازار ب ییابتدا یها از نقش یکی(. 2008
و  یعای طط یاای گذشاته ب    نامطمئن اس . در طاو  چهاار دهاه    یاقتصاد یطو مح
مختل   یها بر بخش یرانگریاثرات مخرب و و یدارا یآشفته اقتصاد جهان یطمح

                                                                                                                                              

1. Rudra P. Pradhan, & et al 

2. Arena 
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مختلا    یهاا  را در کشاور  یباوده و رشاد اقتصااد    یبخش بانک  ازجمله یاقتصاد
و  یعای طط یایاس  که با ب  ییازجمله کشورها یزن یران) ا )2(اس .( ردهک ی تضع
 یعای طط یایب  که ییمواجه اس  و از آنجا یدشد یاقتصاد های ینانینااطم ینهمچن
ج و خارو  یدامکانات تول ی،انبان های ییمهم، توانا های یرساخ ز یبه نابود ی تما
 یری دارناد، لاذا ماد    تصاادی ساازنده و اق  یها از ت ش یدیکل های گذاری یهسرما
 هاای  ی و نقش فعال یاقتصاد جهان های ینانیو نااطم یعیطط یایمرتطط با ب  یبمر

کاه   یراستا، انجا  مطالعات ین. در اکند یم یداپ ی اهم یبمر یری در مد یمهبازار ب
. یابد یبپردازند، ضرورت م یمهبازار ب های ی فعال  عوام  مرتطط با توسعه یبه بررس

که از لحاظ نظری وجود  دهد ینشان م ینهزم ینگرفته در ا مطالعات صورت سیبرر
باا رشاد    یمهبازار ب ی،با بخش بانک یمهبازار ب های ی فعال ینب یهدوسو یا یم  رابطه
مطار  شاده کاه در مطالعاات      یصااد با رشد اقت یبخش بانک ینو همچن یاقتصاد
باازار   ی مورد آزمون قرار گرفته اس . با توجه به نقش مهم فعال یزمتعدد ن یتجرب
کاه   یو عد  وجود مطالعات کااف  یها با رشد اقتصاد آن  و رابطه یبخش بانک یمه،ب

به مقاله  ینپرداخته باشند، لذا در ا یراندر اقتصاد ا یکدیگرها با  آن  رابطه یبه بررس
اناد.   نشاده  یبررسا  یاران که تاکنون در اقتصااد ا  یمهبت ای یهدو فرض یدنطا  بررس

  یهو فرضا  یو بخش باانک  یمهبازار ب ی فعال  رابطه ینخب  مربوو به بررس  یهفرض
و رشاد   یبخاش باانک   یماه، باازار ب  یا  زمان فعال هم  رابطه یمربوو به بررس یگرد

 ینظر یبر مطان یمقاله مرور یراستا، در بخش بعد یناس . در ا یراندر ا یاقتصاد
 یناه زم یان گرفته در ا صورت یتجرب تبر مطالعا یازآن مرور داش  و پس یمخواه

ماورد اساتفاده    یهاا  هاا و شااخص   داده یباه معرفا   3ارائه خواهد شد. در بخاش  
 ینبه تخم یزبعدی ن یها مد  ارائه شده اس . بخش یحتصر 4پرداخته و در بخش 

 .اختصاص داده شده اس  ها یشنهادو پ گیری یجهنت یج،نتا  ارائه مد  و

مبانینظري.1

مطانی نظری مرتطط با بررسی ارتطاو فعالی  بازار بیمه باا رشاد اقتصاادی، فعالیا      
چوب بررسای  بازار بیمه با بخش بانکی و بخش بانکی با رشاد اقتصاادی در چاار   
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گیارد   جای مای  4خنثایی و 3، بازخوردی2، پیروی تقاضا1رهطری عرضه  چهار فرضیه
و رشاد اقتصاادی شاک      یتوساعه ماال  ارتطااو   هاا نیاز در اصا  از    که این فرضیه

 .اند گرفته
رهطری عرضه بیان   بخش بانکی و رشد اقتصادی، فرضیه  بین توسعه  در رابطه

گذارد کاه عطارتناد    طریق بر رشد اقتصادی اثر می بخش بانکی از دو  کند توسعه می
وری نهاایی   ال ( افزایش کارایی انطاش  سرمایه و باه دنطاا  آن افازایش بهاره     :از

  گاذاری. فرضایه   انداز و بنابراین افزایش نرخ سرمایه سرمایه و ب( افزایش نرخ پس
ت باانکی  کند که با گبترش اقتصاد، تقاضاا بارای خادما    پیروی تقاضا نیز بیان می

دیدگاه بازخوردی   گردد. در فرضیه ابد و منجر به رشد این خدمات میی افزایش می
و تقوی   متأثربخش بانکی و رشد اقتصادی یکدیگر را   د که توسعهشو نیز بیان می

بخاش    خنثایی دًل  بر آن دارد که توسعه  کنند و این در سالی اس  که فرضیه می
های ماذکور درخصاوص    فرضیه یگر مبتق  هبتند.بانکی و رشد اقتصادی از یکد

رهطاری    فرضایه  کاه  یطور بهند. شو بازار بیمه و رشد اقتصادی نیز مطر  می  توسعه
  کند که صانع  بیماه   بازار بیمه با رشد اقتصادی بیان می  عرضه برای ارتطاو توسعه

د و ایان  ساز کلیدی در اقتصاد را قادر به مدیری  بهتر ریبم می 6های ذینفع 5قوی
  کند. در فرضایه  کاراتر از منابع در رشد اقتصادی نقش مثط  ایفا می  توانایی استفاده

شود که افزایش ثروت اقتصاد منجر به افزایش تقاضای بیشاتر   پیروی تقاضا بیان می
گاردد کاه در گباترش عماق و وساع        تری از قطی  بیمه می برای خدمات پیچیده

کناد. همچناین فرضایه دیادگاه باازخوردی       ا مای خدمات بیمه در اقتصاد نقش ایف
صنع  بیمه و رشد اقتصادی بر یکدیگر اثار دارناد و     دًل  بر آن دارد که توسعه

خنثایی نیاز بیاانگر ایان      کنند و این در سالی اس  که فرضیه یکدیگر را تقوی  می

                                                                                                                                              

1. Supply-Leading Hypothesis 
2. Demand-Following Hypothesis 
3. Feedback Hypothesis 
4. Neutrality Hypothesis 
5. Sound Insurance Industry 
6. Stakeholders 
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 )پرادهاا  و  اس  که توسعه در صنع  بیمه اثری بر ثروت کشور ندارد و برعکس
های مشابهی را برای رابطه فعالی  باازار بیماه باا     همچنین فرضیه (.2017، یگراند

کاه   طاور  هماان کناد   رهطری عرضه بیان مای   فرضیه توان ارائه کرد. بخش بانکی می
هایش را از طریاق خادمات ماالی و تطاابق باا تکنولاو ی،        بخش بانکی پیچیدگی

ر دیگا کاردن   اییش در فاراهم دهاد، توانا   های جدید افازایش مای   ها و سیبتم فرایند
شاود   تر از مرد  بیشتر می ای برای بخش گبترده خدمات مالی از قطی  خدمات بیمه

ای  هاای بیماه   هاای باانکی منجار باه گباترش فعالیا        گبترش فعالی  درواقعو 
صانع  بیماه   دستیابی که  گونه همانشود  پیروی تقاضا بیان می  گردد. در فرضیه می

 آن های تر در جه  کاهش ریبم مرد  با خدمات گبترده تر های گبترده به بخش
ابد، تقاضا برای خدمات بانکی برای این بخاش از مارد  نیاز افازایش     ی افزایش می

سانتی   صورت به. افزایش رقاب  در صنع  بیمه که 1(2010خواهد یاف  )ًرن ، 
ا ها  کنند، منجار باه افازایش رقابا  بانام      ارائه می خدماتاز طریق صنع  بانکی 

تطابق با تکنولو ی، سیبتم و فرایندهای کااراتر در جها  فاراهم کاردن       یلهوس به
مقدار بهتر برای مشتریان شده اس . فرضیه باازخوردی و خنثاایی نیاز دًلا  بار      

 ای باا بخاش باانکی دارناد     و عد  ارتطاو باین فعالیا  باازار بیماه     دوطرفهعلی  
 (.2017ن، دیگرا )پرادها  و

 اتصورتگرفتهمروريبرمطالع.2

اینکه مطالعات متعددی به بررسی ارتطااو توساعه بخاش باانکی باا رشاد        باوجود
ولی مطالعاتی که  ،اند اقتصادی و ارتطاو فعالی  بازار بیمه با رشد اقتصادی پرداخته

اناد اناد     ارتطاو بین فعالی  بازار بیمه با بخش بانکی را ماورد بررسای قارار داده   
 (.1 باشند )جدو  می

 

 

 

                                                                                                                                              

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

 رشد اقتصادی

 بخش بانکي و رشد اقتصادی  توسعه  رابطه

 آن  كننده يدأيتمطالعات  فرضيه
رهبری 
 عرضه

 نديگرارادهام و (، پ2014ن )ديگرا(، منيا و 2012(، چياچی )2012(، بوجانيک )2008آنگ )

(2013b 2014؛a 2014؛c ،2016)1 

(، پرادهام و 2011) نديگرا(، موخوپادهيا و 2011) نديگرا(، كار و 2007كيبين ) آنگ و مک پيروی تقاضا

 2(2014c ،2016؛ 2014a؛ 2013b) نديگرا

( و 2014c؛ 2014a؛ 2013a) نديگرا(، پرادهام و 2011) نديگرا(، موخوپادهيا و 2002اليوسفی ) بازخوردی

 3(2009رافائل )-ولد

 4(2014c؛ 2014a؛ 2013b) نديگرا( و پرادهام و 2011) نديگرا(، موخوپادهيا و 2002اليوسفی ) خنثايی

 فعالیت بازار بیمه و رشد اقتصادی  رابطه

رهبری 
 عرضه

 نديگرا(، چن و 2005(، بوون )2010) نديگرا(، آوارم و 2008(، آرنا )2009) نديگراآدامز و 
ن ديگرا(، لی و 2010) نديگرا(، هان و 2008(، هايس و سومگی )2012(، گوآچن و وی )2012)

 5(2005) نديگرا( و وب و 2017، 2016، 2015) نديگرا(، پرادهام و 2013)

 پيروی تقاضا
ن ديگرا(، پرادهام و 2005(، كوگلر و افقی )2012(، گوآچن و وی )1986) نديگرااستوک و  بين

(2014،b پرادهام و ،)6(2000( و وارد و زوربروئگ )2015) نديگرا 

 بازخوردی
(، وارد و زوربرونگ 2015(، پرادهام و سايرين )2005(، كوگلر و افقی )2012گوآچن و وی )

(2000) 
 (2015( و پرادهام و سايرين )2012گوآچن و وی ) خنثايی

 فعالیت بازار بیمه و توسعه بخش بانکي  رابطه
رهبری 
 عرضه

 (2015) نديگراپرادهام و 

 7(2014) نديگرا (، ليو و2009) نديگراآدامز و  پيروی تقاضا
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 (2015) ديگران(، پرادهام و 2014) 1ليو و لی بازخوردی

 ------- خنثايی

انجاا    1960-2003های  سا ای که برای کشور مالزی طی  ( در مطالعه2008آنگ )
لی  بخش بانکی باه سام  رشاد اقتصاادی را از     طرفه از فعا یم  رابطه ،داده اس 

گاذاری بخاش خصوصای نتیجاه گرفتاه اسا .        انداز و سارمایه  طریق افزایش پس
  به بررسی ارتطاو بین توساعه خود   در مطالعه( 2009) 2کورا ، لونکار و پوپوسکی

-2007هاای   ساا  طی  اروپا  کشور عضو اتحادیه 10بازار بیمه و رشد اقتصادی در 
مثطا  و   صورت بهبازار بیمه   دهد که توسعه نشان می ها آناند. نتایج  ختهپردا 1992

های عمر، غیرعمار   کند که این نتیجه برای بیمه می متأثرمعناداری رشد اقتصادی را 
هاای   ( به بررسی ارتطااو باین وا   2009) دیگران. آدامز و اس ها برقرار  و ک  بیمه

هاای ساری    ر ساوئد باا اساتفاده از داده   های تجاری، بیمه و رشد اقتصاادی د  بانم
را ماورد بررسای قارار     هاا  آنو علی  گرنجار باین     پرداخته 1998تا  1830 یزمان
دهد که بیمه عل  گرنجر رشد اقتصاادی و وا  باانکی    نشان می ها آناند. نتایج  داده
نیاز مهم برای شتاب رشد اقتصادی بوده و  گیرند که بیمه پیش نتیجه می ها آن. اس 

چانگ، لای   .اس معاصر   توسعه درسا دارای دستاوردهای مهمی برای اقتصادهای 
 یهاا  طای ساا    OECDکشاور   10های مربوو به  با توجه به داده (2013) 3و چانگ
اند که آیاا فعالیا  باازار بیماه رشاد       به بررسی این موضوع پرداخته 2006-1979

 طرفاه  یام داده اس  که علی   نشان ها آنکند یا خیر. نتایج  اقتصادی را تقوی  می
های بیمه به سم  رشد اقتصادی بارای کشاورهای فرانباه،  اپان،      فعالی   از همه

های بیماه   هلند، سوئیس و آمریکا وجود دارد و رشد اقتصادی عل  گرنجر فعالی 
هاا( و آمریکاا    هاای عمار و کا  بیماه     عمر(، ایتالیا )برای بیمه  در کانادا )برای بیمه

باین فعالیا     دوطرفاه . علی  گرنجار  اس ها(  عمر و ک  بیمه های غیر )برای بیمه
و این در سالی اس  کاه علیتای    اس عمر و رشد اقتصادی در آمریکا برقرار   بیمه

هاا(، کاناادا    انواع بیماه   های بیمه و رشد اقتصادی در بلژیم )برای همه بین فعالی 
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های غیار عمار( و ساوئد     برای بیمهها(، ایتالیا ) های غیر عمر و ک  بیمه )برای بیمه
( علیا   2014) دیگاران لیاو و    نتایج مطالعهعمر( مشاهده نشده اس .   )برای بیمه

 یکشاورها بخش بانکی را باین    طرفه از فعالی  بازارهای بیمه به سم  توسعه یم
نشاان داده اسا . همچناین لیاو و لای       2007تاا   1980 و طی دوره G7 عضو گروه

اناد.   های بیمه و اعتطارات بانکی در چین پرداختاه  ارتطاو فعالی ( به بررسی 2014)
بین فعالی  باازار بیماه باا اعتطاارات باانکی        بودن رابطه متغیر  کننده یانب ها آننتایج 
به بررسی ارتطاو بلندمادت باین بخاش باانکی و      (2014) دیگرانپرادها  و  اس .

 1960-2012 طای دوره  1.آنای آ.ساه  کشور عضو گروه منطقه 25در رشد اقتصادی 
برای ایجاد شااخص   2(PCAاصلی ) های مؤلفهبا استفاده از تحلی   ها آناند.  پرداخته

و  دوطرفاه علیا     برای بررسی علی  گرنجار، وجاود رابطاه    VARمناس  و مد  
 هاا  آن اناد.  بخش باانکی و رشاد اقتصاادی را مشااهده کارده       بین توسعه طرفه یم

و طای   OECDعضاو  کشاور   34 یبارا ی کاه   ا مطالعاه در  2015ساا   همچنین در 
های مختلا  باازار بیماه،     اند با توجه به شاخص انجا  داده 1988-2012های  سا 

دهناد.   ییاد قارار مای   تأخود مورد   رهطری عرضه و بازخوردی را در مطالعه  فرضیه
د بیمه و رش  به بررسی ارتطاو بین توسعه دیگری در همان سا   همچنین در مطالعه

نتیجاه   هاا  آناناد.   پرداختاه  1994-2005 هاای  ساا  کشور و طای   77در اقتصادی 
صادی مرتطط اس  که ایان ارتطااو   مثطتی با رشد اقت طور بهبیمه   اند که توسعه گرفته
 غیرزنادگی هاای زنادگی و    ک  بیمه، بیمه  برای توسعه توسعه درسا کشورهای در 

  نیاز در مطالعاه   2017ساا   در  هاا  نآیافته باوده اسا .    بیشتر از کشورهای توسعه
بین بخش بانکی و صنع  بیمه بر رشد اقتصادی  3دیگری به بررسی ارتطاو درونی

با استفاده  ها آناند.  پرداخته 1980-2014های  سا طی  G-20 عضو گروه یکشورها
، توسعه در بخش بانکی بلندمدتاند که در  و علی  گرنجر نشان داده VARمد  از 

و ایان   اسا   عضومه دارای اثر معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای و صنع  بی
ده شا تار   مدت ارتطاو درونای باین ساه عاما  پیچیاده      در سالی اس  که در کوتاه
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 .اس متفاوت   مذکور در مراس  مختل  توسعه کشورها،  که رابطه یطور به
شاده باه    مالی را شاخص نبط  اعتطارات اعطا  ( شاخص توسعه1383نظیفی )

مالی بر رشد اقتصاادی    یرات توسعهتأثبخش خصوصی در نظر گرفته و به بررسی 
 یهاا  مالی بر رشد اقتصاادی طای ساا      یرات توسعهتأث دهنده انتقا   و بررسی کانا 

وی ساکی از اثر منفی شاخص ماذکور    نتیجه ایران پرداخته اس . در 1381-1338
آزادسازی بازارهای     آن را نحوهکه دلی اس مورد نظر   دورهبر رشد اقتصادی طی 

مناد از   گیری بازار مالی منبجم و بهره مالی، ضع  مدیری  نظا  مالی و عد  شک 
گذاری از طریق تخصیص نابهیناه مناابع    مقررات که منجر به کاهش کارایی سرمایه

 داند. می ،ه اس شد
 و بیمه  توسعه بین علّی رابطه خود مقاله ( در1385صمیمی ) جعفری و کاردگر

 مورد تجربی دیدگاه از 1383تا  1341 یها سا  در را ایران در اقتصاد اقتصادی رشد

 ماد   و علیا   هاای مختلا    آزماون  از مد  تعیین ها برای اند. آن بررسی قرار داده

اناد.   کارده  اساتفاده  متغیرهاا  یجمعا  هم در برداری توضیح خود مد  و خطا تصحیح
 را اقتصاادی  رشاد  به زندگی های بیمه و بیمه از لّیع رابطه وجود ها آن تحقیق نتایج
 .کناد  نمای  تأییاد  را اقتصاادی  رشاد  باه  غیرزنادگی  های بیمه از علّی اما رابطه تأیید،

( نیز به بررسی ارتطاو میان تعمیق مالی )شااخص ماورد   1386کمیجانی و نادعلی )
در  1352-1384دوره زماانی  استفاده سجم نقدینگی اس ( و رشد اقتصاادی طای   

مثطا  میاان تعمیاق ماالی و رشاد        ها دًلا  بار رابطاه    اند. نتایج آن ایران پرداخته
اقتصادی در ایران و وجود علی  گرنجری از طرف رشد اقتصادی به تعمیاق ماالی   

 دارد. 
شاخص مورد اساتفاده  )مالی   ( به بررسی تأثیر توسعه1388سلمانی و امیری )

و تعهدات نقدی بوده اس ( بار رشاد   نبط  اعتطارات اعطایی به بخش خصوصی 
اند. نتاایج   پرداخته 1960-2004 یزمان  توسعه طی دوره کشور درسا  125 یاقتصاد
 توساعه  درساا   کشاورهای  اقتصاادی  رشد بر مالی  توسعه مثط  تأثیر ساکی از ها آن

 رشاد  مؤثر بار  متغیرهای ردیگ متفاوت، زمانی های بازه به نبط  اس  که این نتایج

مقاو   آماری متفاوت های نمونه و مالی توسعه مختل  جایگزین معیارهای ی،اقتصاد
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 انجاا   1346-1386زماانی    ای که برای دوره ( نیز در مطالعه1390اس . جهانگرد )
 کاه  یطاور  باه  ؛یبا  نکند که بازار بیمه در اقتصاد ایران کلیدی  بیان می ،داده اس 
 ییاد تأزندگی در ایران وجاود نادارد )   های  ای بین رشد اقتصادی و بیمه هیچ رابطه
و از ساوی   طرفه یمبا رشد اقتصادی  یرزندگیغهای  بیمه  خنثایی( و رابطه  فرضیه

رهطاری عرضاه(. سالمانی      فرضایه  ییاد تأ) اس بازار بیمه به سم  رشد اقتصادی 
( نیز به اثر منفی گبترش نظا  بانکی بر رشد اقتصادی در ایران دس  یافتاه  1393)

 اس .

آن اساا  کااه در مطالعااات    دهنااده نشااان مختلاا روری باار مطالعااات ماا
بازار بیماه باا    فعالی    بین رابطه  مطالعه نطود تنها نهگرفته برای کشور ایران،  صورت

زمان فعالی  بازار بیماه، بخاش باانکی و     هم  بخش بانکی و همچنین بررسی رابطه
د مطالعاات کاافی کاه باه     بلکه در مطالعات خارجی نیز فاق ،یمهبترشد اقتصادی 

بخش بانکی و رشاد اقتصاادی پرداختاه     ،زمان فعالی  بازار بیمه ارتطاو هم  مطالعه
ه در ایان زمیناه پرادهاا  و    گرفتا  صاورت   صورت نگرفته اس  )تنها مطالعه ،باشند
 اس (. (2017) دیگران

 هايمورداستفادههاوشاخصمعرفیداده.3

مادت و بلندمادت باین فعالیا  باازار       کوتاه  ابطهدر این مطالعه به بررسی وجود ر
پرداختاه شاده اسا .     1358-1394  بیمه، بخش بانکی و رشد اقتصادی طای دوره 

دهاد کاه    گرفته بار باازار بیماه و بخاش باانکی نشاان مای        مرور مطالعات صورت
؛ شاوند  جایگزین فعالی  این بازارها به کار گرفته می عنوان بههای متعددی  شاخص

جمعی  یاا  )نبط  سق بیمه به ک   1در بازار بیمه از دو شاخص تراکم که یطور به
های عمار   ( برای بیمهGDP)درصد سق بیمه به  2سرانه( و نفوذ  به تعطیری سق بیمه

، 2016، 2015) دیگاران ( و پرادهاا  و  2013) دیگاران و غیرعمر )برای مثا  لی و 
دارایاای  3،دات نقاادیهااای تعهاا ( را بطینیااد( و در بخااش بااانکی از شاااخص2017
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اعطاایی باه بخاش     اعتطاارات داخلای   2،دارایی ک  بهبانم   نبط  سرمایه 1،ها بانم
اعتطاارات داخلای    4،شده توساط بخاش باانکی    اعتطارات داخلی فراهم 3،خصوصی
و  2013) 6هاافر  مثاا   عناوان  باه گاردد )  اساتفاده مای   5توسط بخش مالی شده فراهم
( را بطینید(. به دلیا   2016) 8ترابلبی و چری (، 2016) 7دیگران(، مالیم و 2016

، جایگزین فعالی  بازار بیمه را ساه سالا  شااخص    باًهای  شاخص متعدد بودن
عمر و غیرعمار( و شااخص     جمع جطری لگاریتم شاخص تراکم بیمه)( IDتراکم )
عمار و غیرعمار( و همچناین      ( )جمع جطری لگاریتم شاخص نفوذ بیماه IPنفوذ )

 اس ( که ترکی  چهار شاخص فعالی  بازار بیمه IMAبازار بیمه ) شاخص ترکیطی
شاده  ( ایجاد گردیده، در نظر گرفتاه  PCAاصلی ) یها مؤلفهو با استفاده از رویکرد 

( همانند برخی مطالعاات داخلای   BMAدادن فعالی  بخش بانکی ) اس . برای نشان
وساط بخاش باانکی باه     ت اعطاشاده ( متغیر لگاریتم اعتطارات 1383از قطی  نظیفی )

هایی  ر شاخصدیگرسد نبط  به  بخش خصوصی استفاده شده اس  که به نظر می
دادن فعالی  بخش بانکی در ایاران   تری برای نشان جایگزین مناس  ،دشکه معرفی 

سرانه در نظار   GDP( نیز متغیر رشد لگاریتم GDPجایگزین رشد اقتصادی ) )3(.باشد
 .)4(ده اس گرفته ش

 مدلتصریح.4

سااًت مختلفای ممکان اسا  رخ دهاد. یکای از        ،بین متغیرهاا   در بررسی رابطه
گیری مانا شده و رواباط   تفاض  بار یمساًت ممکن، این اس  که همه متغیرها با 

باه تعطیاری متغیرهاا باا یکادیگر       .بلندمدت بین متغیرها نیاز وجاود داشاته باشاد    
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( ,ID IMA)اخص فعالی  بازار بیماه  بین دو ش  که در بررسی رابطه انطاشته باشند هم
سه متغیار رشاد اقتصاادی     زمان هم  ( و همچنین رابطهBSAو فعالی  بخش بانکی )

(GDP( بخش بانکی ،)BSA و فعالی  بازار بیمه )(  زمانی که شااخص آنID   )باشاد
مادت در ایان    برای بررسی رواباط بلندمادت و کوتااه    .یمهبتبا این سال  مواجه 

 1ماد    صاورت  باه شاود کاه    اساتفاده مای   1یح خطای برداریتصح سال  از مد 
شادن بحاا از تصاریح ماد       اجتنااب از طاوًنی   منظور بهتصریح گردیده اس  )

 اجتناب شده اس (: IDبا  BSAمربوو به 

 ∆𝐺𝐷𝑃t = η1 + ∑ α1iΔGDPt−i

p

i=1

+ ∑ β1iΔBSAt−i

q

i=1

+ ∑ β2iΔIMAt−i

h

i=1

+ 𝛿1𝐸𝐶𝑇1𝑡−1 + 휀1𝑡  

(1) 
∆𝐵𝑆𝐴t = η2 + ∑ α2iΔBSAt−i

p

i=1

+ ∑ β1iΔGDPt−i

q

i=1

+ ∑ β2iΔIMAt−i

h

i=1

+ 𝛿2𝐸𝐶𝑇2𝑡−1 + 휀2𝑡      

 
∆𝐼𝑀𝐴t = η3 + ∑ α3iΔIMAt−i

p

i=1

+ ∑ β1iΔGDPt−i

q

i=1

+ ∑ β2iΔBSAt−i

h

i=1

+ 𝛿3𝐸𝐶𝑇3𝑡−1 + 휀3𝑡           

𝑡 که یطور به = 1, … , 𝑛 طای  ساضار    مورد بررسی اسا  کاه در مطالعاه     طو  دوره
تعاداد    qو p، نخبا    تفاضا  مرتطاه    دهناده  نشان ∆ .اس  1980-2016 های سا 
 باه دسا    انطاشته هم  که از معادله اس عطارت تصحیح خطا  ECTهای بهینه و  وقفه
 صاورت  بهخطای تصادفی اس  که  مطین 1i و 1iو  2 و  1iو 2و 3برای   휀𝑖𝑡آید.  می

نرما  و مبتق  با میانگین صفر و واریانس همبان توزیاع شاده اسا  )معاادًت     
سالا  دیگار زماانی    شوند(.  ک  تصریح میبدین شنیز BSA  و ID  مربوو به رابطه

گیاری ماناا    تفاض  بار یم با ها آن  دهد که متغیرها در سطح مانا نطوده و همه رخ می
بلندمدت بین متغیرها وجود نادارد کاه در بررسای      رابطه وجود نیا باولی  ،اند شده
( باا فعالیا  بخاش باانکی     اس  IPفعالی  بازار بیمه )زمانی که شاخص آن   رابطه
(BSA  و همچنین فعالی )زمان هم  ( سه متغیر رشد اقتصاادیGDP   فعالیا  باازار ،)

. در ایان سالا  دو   یمهبات ( با این سال  مواجه BSAش بانکی )( و بخIMAبیمه )
روش برای بررسی رابطه بین متغیرها مورد اساتفاده قارار گرفتاه اسا . در روش     

مرتطاه  قارار داده شاوند، تفاضا      VARاینکه خود متغیرها در ماد    یجا به نخب 

                                                                                                                                              

1. Vector Error Correction Model (VECM) 
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گرفتاه     شک به مد اصط سا شوند که  قرار داده می ؛باشند که مانا می ها آن نخب 
  تفاضالی در جها  بررسای رابطاه      VARاز ماد  . شاود  اضلی گفته می VAR مد  

علیا  گرنجار خاارج از     یناوع  باه علی  گرنجری و استخراج تجزیه واریانس که 
  رابطاه  یجاا  باه شود ولی به عل  آنکه  ( استفاده می2014 1،باشند )بروکز نمونه می

  نتایج قاب  قطولی برای بررسی رابطاه  ،کند استفاده می ها آنسطح متغیرها از تفاض  
 .)5(دهد نمی به دس بین متغیرها 

یاماموتو یم روش  -ماموتو اس . تودایا -روش دیگر استفاده از رویکرد تودا
علیا     یافتاه بارای بررسای رابطاه     تعادی   VARتخمین یم ماد    صورت بهساده 

و   ین روش در شارایط وجاود  کنند که ا می استدً  ها آناند.  گرنجری پیشنهاد داده
اس . در این روش ابتدا باید تعاداد  بین متغیرها معتطر  یجمع هم  عد  وجود رابطه

متغیرهاا را تعیاین    (𝑑maxمااکزیمم ) مانایی   و درجه VAR( مد  k)   های بهینه وقفه
𝑘)  با تعداد وقفه VARباید یم مد   ازآن پسکرد و  + 𝑑max تشکی  داد که الطتاه ) 

𝑘فرایند انتخاب وقفه، زمانی معتطر خواهد بود کاه   ≥ 𝑑𝑚𝑎𝑥     باشاد. بارای بررسای
مجانطی باا درجاه آزادی    χ2والد که دارای توزیع   ها از آماره معناداری ضرای  مد 
استفاده خواهد شد که ایان آمااره    ،اس صفر   های فرضیه برابر با تعداد محدودی 

 جماع  هام یاا غیار    جماع  همای،  مد  مانا از هر درجهاز اینکه متغیرهای  نظر صرف
کنناد، مزیا     ( بیان می1997) 2که زاپاتا و رامطالدی گونه همان. هبتندمعتطر  ،باشند

ی سیبتم جمع همهای  داشتن از ویژگی این رویکرد آن اس  که ما را از لزو  اط ع
اکزیمم متغیرهاا  همگرایای ما    و درجه VARمد    نیاز کرده و فقط اط ع از رتطه بی

این رویکرد زمانی که متغیرهاا ناماناا    درواقع .کند برای انجا  این آزمون کفای  می
 کند. علی  می  انطاشته نطاشد محقق را قادر به بررسی رابطه بوده و مد  نیز هم

 ریا متغساه    یاماموتو را در سالتی که رابطه -فر  ماتریبی رویکرد تودا 2مد  
GDP ،IMA  وBSA جلاوگیری از   منظاور  باه شوند را نشان داده اسا  )  ی میبررس
 IPشدن بحا از تصریح مد  فعالی  باازار بیماه )زماانی کاه شااخص آن       طوًنی

                                                                                                                                              

1. Brooks 

2. Zapata and Rambaldi 



 ١٣٩٥بهار  ♦شماره شانزده  ♦سال پنجم  ♦ راهبرد اقتصادی     90

 ( در ذی  خودداری شده اس (:BSA( با فعالی  بخش بانکی )اس 

(2) [

𝐺𝐷𝑃𝑡

IMAt

BSAt

] = [

λ1

λ2

λ3

] + ∑ [

μ11k(𝐿) μ12k(𝐿) μ13k(𝐿)

μ21k(𝐿) μ22k(𝐿) μ23k(𝐿)

μ31k(𝐿) μ32k(𝐿) μ33k(𝐿)
]

q+𝑑max

k=1

[

𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑘

IMAt−k

BSAt−k

] + [

ξ1t

ξ2t

ξ3t

] 

(. 𝒅𝐦𝐚𝐱+q) تعیاین شاده اسا     شده مطر   بر اساس قاعدهبهینه   باً، وقفه  در رابطه
 ،اسا  مهم  باًهای  یند تخمین مد اذکر اس  که انتخاب طو  وقفه در فر ًز  به

ها به ساختار وقفه سباس اس . در ایان مطالعاه، سااختار     نتایج آزمون که یطور به
کاوئین   -ناان س( و SBCبیازین )  -وقفه با استفاده از مقدار معیار اط عاتی شاوآرتز 

(HQC انتخاب )بر نتیجه دیتأکن تعداد مشاهدات بود ده اس  که الطته به عل  کمش  
بررسی مانایی متغیرها نیاز از   منظور به ( اس .SBCبیزین ) -معیار اط عاتی شوآرتز

بارای   ( اساتفاده و PP( و فیلیاپس و پارون )  ADFیافته ) فولر تعمیم های دیکی آزمون
فاده کننده نیز از آزمون جوهانبن اسات  ی و تعداد بردارهای انطاشتهانطاشتگ همبررسی 

ماناایی متغیرهاا    در این قبام  ابتادا باه بررسای     نتایج تخمین مد  )6(.شده اس 
(  IMA،ID ،IPبین فعالی  بازار بیماه )   رابطه های مختل  پرداخته و سپس در بخش

و رشد  IMA ،BMAزمان بین  هم  رابطهبه بررسی ازآن  ( و پسBMAو بخش بانکی )
 ( پرداخته خواهد شد.GDPاقتصادی )

بررسیماناییمتغیرها.4-1

( و ADFفاولر تعمایم یافتاه )    بررسای ماناایی متغیرهاا از دو روش دیکای     منظور به
گازارش   2 در جادو   هاا  آن( استفاده شاده اسا  کاه نتاایج     PPفیلیپس و پرون )

گردیده اس . نتایج هر دو روش دًل  بر آن دارد که متغیرهای ماذکور در ساطح   
 .باشند می I(1) درواقعاند و  مانا شده گیری اض تفبار  درصد با یم 95اطمینان 

 سي مانایي متغیرهانتایج برر. 2جدول 

 متغیر بررسي در سطح بررسي در تفاضل مرتبه اول
P.P ADF P.P ADF 
0026/0 0071/0 8990/0 9240/0 GDP 

0031/0 0028/0 9271/0 9712/0 BMA 
0000/0 0000/0 8449/0 7981/0 IMA 

00/0 00/0 98/0 96/0 ID 

00/0 00/0 09/0 11/0 IP 

 منطع: نتایج تحقیق
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(BMA)بخشبانکی(وIMA،ID ،IPبیمه)بینفعالیتبازاربررسیرابطه.4-2

دًل  بار آن دارد کاه متغیرهاای ماورد      2جدو  شده در  نتایج بررسی مانایی ارائه
رواباط بلندمادت و   باشند و بنابراین قادر به بررسی  می I(1)استفاده در این قبم  

بررسی وجود و تعداد روابط بلندمدت از آزماون   منظور بهمدت خواهیم شد.  کوتاه
ده اس  که در ایان راساتا بار اسااس معیارهاای      شجوهانبن استفاده  انطاشتگی هم

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

 ی  بازار بیمه ارائه شده اس .های مختل  فعال شاخص

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

 IPشاخص فعالیت بازار بیمه: 

مقدار  احتمال
 بحرانی

قادير م اثر   آماره
 ويژه

 نوع آزمون صفر  فرضيه

59/0 49/15 47/7 19/0 r=0 اثر 

72/0 84/3 12/0 003/0  
 r 

≤ 1 
44/0 26/14 35/7 19/0 r=0 حداكثر مقدار ويژه 

72/0 84/3 12/0 003/0 r ≤ 1 

 IDشاخص فعالیت بازار بیمه: 

03/0 49/15 84/16 39/0 r=0 اثر 

84/0 84/3 04/0 001/0 r ≤ 1 

01/0 26/14 80/16 39/0 r=0 حداكثر مقدار ويژه 

84/0 84/3 04/0 001/0 r ≤ 1 

 IMAشاخص فعالیت بازار بیمه: 
01/0 49/15 74/18 41/0 r=0 اثر 

93/0 84/3 00/0 000/0 r ≤ 1 
00/0 26/14 73/18 41/0 r=0 حداكثر مقدار ويژه 

93/0 84/3 00/0 000/0 r ≤ 1 

 منطع: نتایج تحقیق

توجه به نتایج جدو  و بر اساس هار دو شااخص اثار و ساداکثر مقادار ویاژه        با
شااخص فعالیا     عنوان به( IPمشخص اس  که با در نظر گرفتن شاخص تمرکز )

بلندمدتی بین فعالی  بازار بیمه و فعالی  بخاش باانکی     رابطه گونه هیچبازار بیمه، 
موتو به بررسی علی  بین این دو یاما-روش تودا بنابراین با استفاده از ،وجود ندارد
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 (.4 شده اس  )جدو متغیر پرداخته 

 BMAو  IPبین  تودایاماموتو علیت نتایج آزمون. 4جدول 

 فرضیه صفر  احتمال پذیرش فرضیه

01/0 IP →∗BMA 

23/0 BMA → IP 

 دهد * جه  علی  را نشان می
 منطع: نتایج تحقیق

علیا  از    یامااموتو بیاانگر رابطاه   -علی  تاودا آزمون   ، نتیجهباًبا توجه به جدو  
پیاروی    فرضیه درواقعو  اس ( BSA( به سم  بخش بانکی )IPفعالی  بازار بیمه )
توان به دو نکته اشاره کرد. در ایران  . در توجیه این نتیجه میشود تقاضا پذیرفته می

هاای ماالی مرباوو باه ایان       صنع  بیمه، بخش زیادی از خدمات خود و گاردش 
هاای   دهد که درواقاع گباترش فعالیا     خدمات را از طریق صنع  بانکی ارائه می

د. درواقع گبترش فعالی  بازار بیماه  شو بخش بانکی می  بازار بیمه منجر به توسعه
ده توساط  شا هاا در جها  کبا  ساود بیشاتر ایجاد      منجر به افزایش رقاب  بانم

شده، ناگزیر به تطابق    ایجادگردد، لذا بخش بانکی در رقاب ای می های بیمه فعالی 
دو    . نکتاه اسا  با تکنولو ی، سیبتم و فرایندهای کاراتر برای جذب مشاتریانش  

ساضر و با توجه به نوع شاخص انتخابی برای فعالی  بخاش    که در رابطه با نتیجه
تری  توسط بخش بانکی به بخش خصوصی( توجیه دقیق اعطاشدهبانکی )اعتطارات 
کند مربوو به کاهش ریبم شکب  مربوو باه فعالیا     بیان می باً  را برای نتیجه

ای اسا . ایجااد چناین     اقتصادی افراد جامعه با توجه باه گباترش فعالیا  بیماه    
گیری اطمینان خاطر باًتری برای بخش باانکی در راساتای    شرایطی منجر به شک 

  بازار بیمه گردد و درواقع گبترش فعالی وا  و اعتطار به بخش خصوصی می  ارائه
 د.شو فعالی  بخش بانکی می  منجر به توسعه

مشاخص اسا  کاه باا در نظار گارفتن        3  شمارههمچنین با توجه به جدو  
عنوان شاخص فعالیا  باازار    ( بهIMA( و شاخص ترکیطی ک  )IDشاخص تراکم )
بلندمدت بین فعالی  بازار بیمه و بخش بانکی وجود دارد که ایان    بیمه، یم رابطه

منجار باه    ،گیارد  صاورت مای   BMAسازی برسبا  متغیار    بطه زمانی که نرما را



 93بررسي رابطه فعالیت بازار بیمه، بخش بانکي و رشد اقتصادی در ایران     

سالا ، رواباط بلندمادت     شود که در این ( میECMمعناداری مد  تصحیح خطا )
 ذی  را داریم:

1′ 
𝐵𝑀𝐴 = 1.6 + 0.56 𝐼𝐷               

(−10.01) 
 

2′ 
BMA = 1.70 + 0.55 IMA                      

(−9.410)   
 ماه یب باازار   یا فعال در شیافازا  درصاد  می در بلندمدت که کند یم انیب 1´ رابطه
. ضاری  تصاحیح   دشاو  یما  یبانک بخش  یفعال در شیافزا درصد 56/0به  منجر

 26/0 یمنفا برابار باا    3´خطای مرباوو باا ایان رابطاه در ماد  تصاحیح خطاای       
نیز قرار دارد و بار  بودن، بین مقدار صفر و یم  بر منفی اس  که ع وه آمده دس  به

کناد کاه در هار دوره باه      معنادار اس  و بیان می 1اساس آزمون نبط  درستنمایی
 عادد داخا   د )شاو  بلندمدت سذف می  در رابطه جادشدهیااز انحراف  26/0میزان 
 اس (. ییدرستنما نبط  آزمون χ2 آماره پرانتز

3′ 𝐷(𝐵𝑀𝐴) = −0.26(𝐵𝑀𝐴(−1) − 0.56𝐼𝐷(−1) − 1.59 ) 
 (8.32) 

+0.02D(BMA(−1)) + 0.06D(ID(−1)) + 0.06                   
 ماه یب باازار   یا فعال در شیافزا درصد می در بلندمدت که کند یم انیبنیز  ′𝟐 رابطه
. ضاری  تصاحیح خطاای    دشو یم یبانک بخش  یفعال در شیافزا 550/0ه ب منجر

 آماده  دسا   باه  25/0 یمنفا بر باا  برا ′′𝟑مربوو با این رابطه در مد  تصحیح خطای
بودن، بین مقدار صفر و یم نیز قرار دارد و بر اساس آزمون  بر منفی اس  که ع وه
 25/0کناد کاه در هار دوره باه میازان       نمایی معنادار اس  و بیان می نبط  درس 

 د:شو بلندمدت سذف می  در رابطه جادشدهیااز انحراف درصد 
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                    

بینفعالیتبازاربیمه،بخشبانکیورشداقتصاديزمانهمبررسیرابطه.4-3

(GDP)

 ID ،IPهای  بازار بیمه )شاخص ی فعالبین  زمان هم  این قبم  به بررسی رابطهدر 
( پرداختاه شاده   GDP( و رشاد اقتصاادی )  BMAفعالی  بخش باانکی )  ( باIMAو 

بودن متغیرهاا اسا     I(1)ارائه شده اس  و مطین  2متغیرها در جدو   ماناییاس . 
بهیناه    و بنابراین جه  بررسی روابط بلندمدت بین متغیرها اقدا  شده اس . وقفاه 

 )7(.تعیین شده اسا   2با برابر  شده یمعرفبرای ساًت مختل  بر اساس معیارهای 
 شده اس . زارشگ 5 جدو  نتایج دو آزمون اثر و سداکثر مقدار ویژه در

بازار بیمه و  فعالیتفعالیت بخش بانکي،   ن اثر و حداكثر مقدار ویژه برای بررسي رابطهنتایج آزمو .٥جدول 

 رشد اقتصادی

 IPشاخص فعالیت بازار بیمه: 

 نوع آزمون صفر  فرضيه قادير ويژهم اثر  آماره مقدار بحرانی احتمال
04/0 27/24 93/24 45/0 r=0 

 اثر
60/0 84/12 74/4 11/0 r ≤ 1 
02/0 26/17 35/20 4519/0 r=0 

 حداكثر مقدار ويژه
60/0 12/4 60/0 01/0 r ≤ 1 

 IDشاخص فعالیت بازار بیمه: 

12/0 79/29 14/26 30/0 r=0 
 اثر

26/0 84/15 49/10 26/0 r ≤ 1 

23/0 13/21 80/15 39/0 r=0 
 حداكثر مقدار ويژه

19/0 84/3 03/0 001/0 r ≤ 1 

 IMAشاخص فعالیت بازار بیمه: 
10/0 79/29 74/26 39/0 r=0 

 اثر
26/0 49/15 27/10 26/0 r ≤ 1 
20/0 13/21 40/16 39/0 r=0 

 حداكثر مقدار ويژه
85/0 84/3 03/0 001/0 r ≤ 1 

 منطع: نتایج تحقیق

درصد تنها در  95 د که در سطح اطمینانشو می مشخص 5جدو  با توجه به نتایج 
( تعریا  گاردد،   IPتمرکاز ) سالتی که متغیر جایگزین فعالی  بازار بیمه، شاخص 

گوناه رابطاه بلندمادتی باین      ر سااًت هایچ  دیگا بلندمدت وجود دارد و در   رابطه
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8(.د نادارد فعالی  بازار بیمه، بخش بانکی و رشد اقتصادی وجاو 
در ایان بخاش،    )

یاماموتو پرداختاه   -علی  تودا  بین متغیرها با استفاده از رابطه  ابتدا به بررسی رابطه
 و ID، BMA یرهاا یمتغ باین یامااموتو  -علیا  تاوادا    رابطه 6جدو  در شده اس . 

GDP تعیاین شاده    2برابار   شاده  مطر   قاعده بهبهینه با توجه   اس . وقفه شده  ارائه
 .اس 

 GDPو  ID ،BMAبین  تودایاماموتو نتایج آزمون علیت .6 جدول

 فرضیه ی صفر احتمال پذیرش فرضیه

99/0 BMA →∗ GDP 

94/0 ID → GDP 

99/0 ID, BMA →GDP 

05/0 ID → BMA 

77/0 GDP → BMA 

16/0 GDP, ID → BMA 

22/0 BMA → ID 

55/0 GDP → ID 

34/0 GDP, BMA →ID 

 دهد ا نشان می* جه  علی  ر
 منطع: نتایج تحقیق

علی  از سام  فعالیا  باازار      تنها رابطهمشخص اس  که  باًبا توجه به جدو  
پیروی تقاضاا    ( وجود دارد و فرضیهBSA( به سم  فعالی  بخش بانکی )IDبیمه )

بررسی   شود )مشابه نتیجه در ارتطاو با فعالی  بازار بیمه با بخش بانکی پذیرفته می
علیتای    هیچ رابطاه  ،های مورد بررسی ر فرضیهدیگ( و در BSAبا  IPدو متغیر   هرابط

 گردد. خنثایی پذیرفته می  و در تمامی موارد فرضیها وجود ندارد بین متغیره
یامااموتو نیاز بارای بررسای رواباط باین        -نتایج استفاده از روش علی  تودا

 .شده اس  گزارش 7جدو  در  GDPو  IMA ،BMAمتغیرهای 
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 GDPو  IMA ،BMAبین  تودایاماموتو آزمون علیت نتایج .7 جدول

 فرضیه صفر  احتمال پذیرش فرضیه

95/0 BMA →∗GDP 

99/0 IMA → GDP 

99/0 IMA→  GDP  BMA, 

83/0 GDP→  BMA 

04/0 IMA →  BMA 

14/0 GDP→BMA  IMA, 

22/0 GDP→   IMA 

56/0 BMA →   IMA 

34/0 GDP→IMA BMA, 

 دهد *جه  علی  را نشان می
 منطع: نتایج تحقیق

( علیا   IMAنیز مشخص اس  که فعالی  بازار بیماه )  باًبا توجه به نتایج جدو  
پیروی تقاضا بین فعالی  باازار بیماه و     فرضیه درواقعو  اس فعالی  بخش بانکی 

یی خنثاا    باین متغیرهاا فرضایه     شوند و در بررسای رابطاه   بخش بانکی پذیرفته می
 شود. پذیرفته می

(، بخاش باانکی   IPفعالی  بازار بیماه )  زمان همبلندمدت   نتایج بررسی رابطه
(BMA( و رشد اقتصادی )GDP )نشان داده شده اس . در بررسای ایان    ′4مد  در

 )9(.تعیین شده اس  2بهینه برابر با   رابطه نیز وقفه

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

(1.51)            (2.06)                                            

4′′
 

 

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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شد سازی بر مطنای متغیر لگاریتم ر مشخص اس  نرما  باً  که در معادله طور همان
شدن ضری  ماد  تصاحیح خطاا     اقتصادی صورت گرفته اس  که دلی  آن معنادار

 62  یتعاد ( کاه بیاانگر   4´´)ماد   اسا   62/0 یمنفا اس  که مقدار آن برابار باا   
 4´اس . همچنین در ماد   سا  هرانحراف از مبیر بلندمدت در  هرگونهدرصدی 

ه با رشد اقتصاادی معناادار   بین فعالی  بازار بیم  این اس  که رابطه توجه قاب   نکته
معنادار بین ایان دو متغیار در بلندمادت وجاود       وجود رابطه درواقعنشده اس  و 

 ندارد.

هاگیريوپیشنهادنتیجه

فعالی  بیمه باا    رابطهبه بررسی اهمی  رو به رشد صنع  بیمه انجا  مطالعاتی که 
باا   دهاد.  لاوه مای  ضاروری ج را پردازناد   میهای اقتصادی  ها و فعالی  ر بخشدیگ

د کاه  شاو  گرفته در اقتصاد ایاران مشاخص مای    مروری بر مطالعات داخلی صورت
زمان فعالی  بازار بیمه،  هم  فعالی  بازار بیمه با بخش بانکی و همچنین رابطه  رابطه

بخش بانکی و رشد اقتصادی با یکدیگر مورد مطالعه قرار نگرفتاه اسا . بناابراین    
 1358-1394زماانی    هاای ماذکور طای دوره    ی رابطاه ساضر باه بررسا    در مطالعه
، از بیماه های جایگزین فعالی  بخش  شده اس . با توجه به تعدد شاخص پرداخته

عمار(   عمر و غیر  جمع جطری لگاریتم شاخص تراکم بیمه)( IDتراکم )سه شاخص 
عمار و غیرعمار( و     ( )جمع جطری لگاریتم شاخص نفوذ بیمهIPو شاخص نفوذ )

ترکی  چهاار شااخص فعالیا  باازار     )( IMAشاخص ترکیطی بازار بیمه )همچنین 
اسا .  ده شا ( اساتفاده  PCAی اصالی ) هاا  مؤلفاه بیمه و با استفاده از روش تحلی  
توسط بخش بانکی به بخاش خصوصای    اعطاشدههمچنین متغیر لگاریتم اعتطارات 

سارانه   GDP( و متغیر رشاد لگااریتم   BMAجایگزین فعالی  بخش بانکی ) عنوان به
فعالیا     ند. در راستای بررسای رابطاه  شوجایگزین رشد اقتصادی استفاده  عنوان به

بیماه نتاایج    بازار بیمه با بخش بانکی، با توجه به شاخص جایگزین فعالی  باازار 
در نظر گرفته شود به دلیا    IPشاخص که اگر  یطور به ؛اس  آمده دس  بهمتفاوتی 

روش جوهانبن، با اساتفاده از رویکارد     یلهوس به بلندمدت  عد  اثطات وجود رابطه
آن ساکی از وجود   نتیجه .علی  پرداخته شده اس   یاماموتو به بررسی رابطه -تودا
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پیاروی    علی  از فعالی  بازار بیمه به سم  بخش بانکی و پاذیرش فرضایه    رابطه
و  GDPو  ID ،BMA ریا متغسه   این نتیجه همانند زمانی اس  که رابطه .اس تقاضا 

)کاه  گیارد   با یکدیگر مورد ارزیابی قرار مای  GDP و IMA ،BMA ریمتغهمچنین سه 
یامااموتو   -بلندمادت، از روش تاودا    ها نیز به عل  عد  وجود رابطه در این سال 

  که در این موارد نیاز فقاط رابطاه    (علی  پرداخته شده اس   بررسی رابطه منظور به
توان بیان کرد که بادون   می درواقع .دش مشاهده BMA به سم  IMAو  IDعلی  از 

علیا  از فعالیا  باازار      توجه به نوع شاخص جایگزین فعالی  بازار بیمه، رابطاه 
پیروی تقاضا در این رابطه   فرضیه درواقعوجود دارد و بیمه به سم  بخش بانکی 

ترش مباتقیم گبا    تاوان در دو رابطاه   دلی  آن را مای  .یید قرار گرفته اس تأمورد 
یرمباتقیم افازایش   غ  فعالی  بازار بیمه با افازایش فعالیا  بخاش باانکی و رابطاه     

طارف و از طارف    یام ازهای اقتصاادی   فعالی  بازار بیمه با کاهش ریبم فعالی 
هاا باه    های اقتصاادی باا افازایش تمایا  بانام      کاهش ریبم فعالی   دیگر رابطه

و بررسای   IMAو  ID یهاا  شااخص  گبترش وا  و اعتطار اشاره کرد. در خصوص
روش   یلهوسا  باه بلندمادت    با فعالی  بخش بانکی وجاود یام رابطاه    ها آن  رابطه

( بارای بررسای   VECMمد  تصحیح خطای بارداری )  ازآن پسجوهانبن تعیین و 
مدت بین متغیرها و تعیین ضری  تصحیح خطا تصریح شد که در  های کوتاه پویایی
 BMA باا  IMA و در رابطه 26/0 یمنفبرابر با ضری  تصحیح خطا   BMAبا ID  رابطه

زمان  هم  تعیین گردید. در بررسی رابطه 25/0 یمنفنیز ضری  تصحیح خطا برابر با 
بلندمدت بین متغیرها اثطات )الطته ضاری     ، وجود رابطهBMAو  IP ،IMA ریمتغسه 
صاحیح  بلندمدت معنادار نطوده اسا ( و پاس از بارآورد ماد  ت      در رابطه IP ریمتغ

 به دس  آمد. 0/ 62 یمنفخطا، ضری  تصحیح خطا برابر با 
شادن   شاهد گبترش فعالی  بازار بیمه باه دلیا  اجطااری   های گذشته  در سا 

هاای   شخص ثالا و همچنین افزایش آگاهی مارد  نباط  باه مزایاای بیماه       بیمه
رش مرد  را با گبت ،تر های گبترده صنع  بیمه به بخشدستیابی یم و هبتمختل  

بیماه   باازار  که ییآنجا از .سوق داده اس  ها خدمات خود در جه  کاهش ریبم
کند، بنابراین تقاضاا بارای    سنتی از طریق صنع  بانکی خدمات ارائه می صورت به
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خدمات بانکی برای این بخش از مرد  نیز افزایش یافته اس  و افزایش رقابا  در  
کاه   هاا  آنهاای   گباترش فعالیا    هاا و  صنع  بیمه، منجر به افزایش رقاب  بانم

 ده اس .شنیز  ،باشد دهی می آن تخصیص منابع از طریق وا  ینتر مهم
بیماه   باازار  روزافازون رسد کاه گباترش    به نظر می مذکوربا توجه به نتایج 

 ،اسا  جهاانی ضاروری     بر اینکه در رقاب  با گبترش سریع آن در عرصاه   ع وه
باشاد. همچناین ورود    کننده نیز کممبانکی بخش   مبائ تواند در جه  بهطود  می

هاا و بازپرداخا     الحباب بانام  ها درخصوص تضمین سودهای علی فعالی  بیمه
 ها آنها و کاهش استما  ورشکبتگی  فعالی  بانم  منجر به توسعه  نههای افراد  وا 
در راستای گبترش فعالیا  باازار بیماه و مناافع ناشای از ایان        ،بنابراین. شود می
هاای قاانونی بارای سمایا  و تباهی        گردد که ال ( زمیناه  رش، پیشنهاد میگبت

ب( آگاهی مارد    شود؛ایجاد  ها آنهای بیمه و گبترش رقاب  بین  فعالی  شرک 
هاای   هاای بیماه از طریاق تطلیغاات در رساانه      های فعالی  شارک   نبط  به زمینه

در جامعاه نیاز     عمومی افزایش داده شود که این منجر به گباترش فرهناگ بیماه   
هاای   ینان بودن شرک اطم قاب ج( آگاهی و اطمینان خاطر مرد  نبط  به  ؛گردد می

های  که در خصوص فعالی  ها آنبودن استما  ورشکبتگی  بیمه خصوصی و پایین
د(  ؛گذاری افازایش یاباد   های عمر و سرمایه های بیمه از قطی  بیمه بلندمدت شرک 

گاذارها در   کشی و پرداخ  جایزه برای بیماه  اد قرعههایی از قطی  ایج ایجاد مشوق
های اختیاری که هنوز در جامعه جایگااه واقعای خاود را پیادا      بیمه  راستای توسعه

هاای مختلا  و روناق باازار      تواند به گبترش فرهنگ خرید بیمه نیز می ،اند نکرده
 .بیمه کمم کند
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هانوشتپی  
گاردد کاه در    دلی  به کارگیری این وا ه به ماهی  بازارهایی از قطی  باازار بیماه برمای    .1

بینای در اقتصااد ایجااد     اطمینان خاطری در مقاب  ساواد  غیرقابا  پایش    ،اص 
 اند. کرده

ب ی ططیعای همانناد سای ، طوفاان، زلزلاه،       11985نزدیم به  2014تا  1970از سا   .2
لیاون  یتر 8/2اقتصاادی   ر ب یا منجر به زیاان دیگسونامی، لغزش زمین، اپیدمی و 

 ESCAP-Unitedآمریکاا( شاده اسا  )    2005دًری )بر سب  دًر ثاب  ساا   

Nations, 2015.) 

اند کاه نتاایج    ها نیز مورد بررسی جزئی قرار گرفته دو شاخص نقدینگی و دارایی بانم .3
کاارگیری آنهاا    نتاایج باه    و باه هماین دلیا  از ارائاه     قاب  قطولی را نشان ندادناد 

 .خودداری شده اس 
  ای در سای  بیماه  های بیمه های مربوو به فعالی  اینکه داده با وجودز  به ذکر اس  ً .4

هاای   و واساد داده   شدن ساا  پایاه   باشند ولی به خاطر یکبان مرکزی موجود می
World Development Indicators) از بانم جهانی ها آنمورد استفاده، 

و سای   ( 
 ,Sigma/ Economic Research & Consulting, Switzerland) زیگماااا

Www.Sigma-Explorer.Com) . استخراج شده اس 

شدن بحا از تصریح ماد    به دلی  عد  استفاده از این رویکرد و جلوگیری از طوًنی .5
 .در این رویکرد خودداری شده اس 

باودن جاز     ن همطباتگی ساریالی، همباانی واریاانس و نرماا      به منظور بررسی فقدا .6
بارا استفاده شده اس   و جا  LM ،ARCH-LMهای  ها به ترتی  از آزمون اخ  

ً مین فارو   أکه نتایج آنها به دلی  تا  شادن مطالا     و جلاوگیری از طاوًنی   باا
 ارش نشده اس .زگ

 2بهینه عادد    وقفهین، نان کوئسبر اساس شاخص  GDPو ID ،BMA در بررسی رابطه .7
  باودن دوره  ده اس  که با توجه به کام شتعیین  3عددو بر اساس شاخص اکائیم 
 نان کوئین قرار داده شد.گیری معیار س مورد بررسی مطنای تصمیم

استفاده شده اس  کاه در   Stataو  Eviewsافزار  برای اطمینان از نتایج مذکور از دو نر  .8
بار روش جوهانبان از    تایید گردید. همچنین عا وه  مذکور  افزار نتیجه هر دو نر 
 بااوجود د کاه  شا بلندمادت اساتفاده     نیز برای بررسی وجود رابطه ARDLروش 

ولی این روش نیز عاد    ،ساضر وجود دارد  مطالعه برایایراداتی که به این روش 
 یید کرده اس .أمدت بین سه متغیر مذکور را ت بلند  وجود رابطه

برابر با یم تعیین شده  SBCو بر اساس معیار  2برابر با  HQبهینه بر مطنای معیار   وقفه .9
 .قرار گرفته اس  HQگیری معیار  اس  که مطنای تصمیم

http://www.sigma-explorer.com/
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