چکیده
یکی از مهمترین اولویت های کلیدی برنامه ریزی کشورها در مسیر دستیابی به رشد
اقتصادی بلند مدت و پایدار ،بازارهای مالی مناسب می باشد .طبق ادبیات اقتصادی ،وجود
بازارهای مالی کارا می تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد.
همچنین ارزیابی متغیر بیمه که می تواند با وجود بازارهای مالی مناسب اثر مستقیم و
غیر مستقیمی بررشد اقتصادی کشورها داشته باشد ،از اهمیت باالیی برخوردار است.
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی بیمه و ساختار نظام مالی چهل کشور منتخب با استفاده
از داده های تابلویی برای دوره زمانی  2000تا  2012می باشد .طبق نتایج بدست آمده
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در این تحقیق متغیرهای نشان دهنده ساختار نظام مالی در برخی موارد اثر معنادار و در

گشتاورهای تعمیم یافته

برخی از گروه کشورها اثر بی معنی بر رشد اقتصادی دارند .به عالوه شاخص توسعه
مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته دارد؛ اما این اثر ناچیز و غیر قابل
مالحظه می باشد .همچنین این متغیر در کشورهای منطقه منا نیز تاثیر منفی بر رشد
اقتصادی دارد .همچنین اندازه ضریب اثرگذاری متغیرهای ساختار مالی در گروههای
مختلف متفاوت است .عالوه بر آن ،یافته های تحقیق نشان داد که متغیر نسبت حق بیمه
به تولید ناخالص داخلی تنها برای گروه کشورهای پیشرفته دارای تاثیر مثبت و معنادار
بر رشد اقتصادی می باشد .در صورتیکه همین متغیر برای گروه کشورهای امریکایی
تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داردJEL : G00, G10 , G24.

محمد نصر اصفهانی
عضو هیات علمی گروه اقتصاد و بانکداری
اسالمی ،دانشکده اقتصاد ،دانشگاه خوارزمی،
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ساختار مالی ،رشد اقتصادی  ،روش رگرسیون داده های تابلویی پویا  ،روش
تخمین گشتاورهای تعمیم یافته ( ، )GMMنسبت حق بیمه به تولید ناخالص
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تیمور محمدی
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atmahmadi@gmail.com

مقدمه
بی شک در روزگار ما بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی بر بلندای آرمان ها و
اهداف دولت ها و ملت ها قرار گرفته است  .امروز عمده مردم کشورها  ،کارگزاران
اقتصادی و دولت ها به این نتیجه رسیده اند که رشد  ،حداقل ،شرط الزم بهبود سطح
زندگی است .صرفنظر از مجادالت بی پایان  ،کم فایده و بعضا گمراه کنندهای که در اصلی
و فرعی کردن رشد یا توسعه در دهه های گذشته جریان داشته است ،اقتصاددانان با
تاکید بر اهمیت رشد اقتصادی درصدد یافتن راهها  ،دالیل  ،عوامل و علل رشد قابل قبول
یا بیشتر و باالتر و سریعتر در رویارویی با رشد کمتر ،پایین تر و کند تر یا غیر قابل
پذیرش در کشورهای مختلف بوده اند .هر چند توجه به این موضوع سابقه ای به قدمت
اقتصاد مدرن دارد ،اما روشن است که تالش جدی و دقیق اقتصاددانان جهت یافتن عوامل
موثر بر رشد اقتصادی مسبوق به مدل سازی و الگو پردازی ایشان و عمدتا و با روندی
رو به تزاید محصول نیمه دوم قرن گذشته تا امروز می باشد .در میان متغیر هایی که
دست داشتن آنها در رشد اقتصادی مشترکا مورد توجه صاحبنظران رشد اقتصادی و
اقتصاد مالی قرار گرفته است  ،نظام مالی و توسعه مالی و ذیل آنها  ،عناصر اصلی و
فرعی نظام مالی  ،ساختار نظام مالی  ،نقش و کارکرد آن و ساختار و متغیرها و
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پارامترهایش می باشد .حفظ و بسط و گسترش بازارهای مالی کارآمد و کارآ به یکی از مهمترین اولویت های کلیدی در برنامه ریزی
جوامع در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار تبدیل شده است (پاگانو  ،)1993( 1آلفارو و دیگران ،)2004( 2آزمن -ساینی
و دیگران ( ،3 )2010آدو و دیگران  ،)2013( 4انگر و دیگران  ،)2014( 5بابیتسیدزه و الکوپتا  )2016( 6و بین فانتا و ماکینا ، ))2016( 7لکن
به ندرت به نقش متقابل و طرفینی رشد اقتصادی و بیمه (نظام تامین اطمینان ) پرداخته شده است .
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار مال ی با تاکید بر بازار تامین اطمینان ( بیمه ) ورشد اقتصادی کشورهای منتخب جهان با
استفاده از روش داده های تابلویی پویا می باشد .در راستای انجام این پژوهش ،فرضیاتی به شرح ذیل مد نظر نویسندگان این مقاله است
که ارزیابی آنها با اخذ نتایج این پژوهش مشخص خواهد شد: .
فرضیه صفر اول :واقعیات تجربی اثر ساختار نظام مالی بر بخش واقعی اقتصاد را تایید می کند.
فرضیه صفر دوم :اثر ساختار نظام مالی بر بخش واقعی اقتصاد در کشورهای مختلف ،متفاوت می باشد .
اثرات ساختار نظام مالی بر بخش واقعی اقتصاد در کشورهای مختلف با توجه به ویژ گی های ذیل  ،متفاوت است :
الف  .نرخ رشد اقتصادی بلند مدت .
ب .نظام حقوقی و قوانین ومقررات موضوعه و عرف (اندازه بازار غیر رسمی ) در بازار مالی(پول و سرمایه و تامین اطمینان).
ج .نگرش ارزشی – هنجاری حاکم (دین و مذهب).
د .درجه مکمل بودن بازارهای مالی و نظام بانکی هر نظام مالی .
واقعیات تجربی اثر ویژگی های الف  ،ب و ج را برساختار نظام مالی ایران توجیه وتایید می کند.
با توچه به مطالب فوق ،ساختار این پژوهش در ادامه مشتمل بر مبانی نظری موضوع  ،مطالعات پیشین داخلی و خارجی مورد ،
معرفی داده ها و مدل تخمین وسپس برآورد مدل و در انتها نتیجه گیری و پیشنهادات خواهد بود.

 . 1مبانی نظری
. 1.1انواع بازارهای مالی
رشد بخش واقعی اقتصاد 8بدون سرمایهگذاری ،نیروی انسانی و توسعة بازار مالی ممکن نیست .نقش بازار مالی در توسعة بخش
واقعی اقتصاد را اقتصاددانان بسیاری همچون هاندرونیس و دیگران  )2005(9در یونان ،بن ناصر و دیگران  )2014( 10در کشورهای منا،
کومال آگبلور و دیگران  )2014( 11در افریقا و باسو  )2016( 12در هند ،از زوایای مختلف و با شدت تأکید متفاوت بررسی کردهاند.
بازارهای مالی با توجه به عوامل گوناگونی مانند میزان بدهی  ،سررسید  ،زمان انتشار  ،ساختار  ،زمان انجام و تحقق معامله  ،تعیین
کنندگی قیمت  ،تابعیت خریداران و فروشندگان و گسترة فعالیت نهادهای مالی طبقهبندی می شوند  .گسترة فعالیت نهادهای مالی؛ از نظر
گسترة فعالیت نهادهای مالی ،بازارهای مالی را میتوان به سه گروه عمدة بازار پول 13،بازار سرمایه 14و بازار تأمین اطمینان  15تقسیم
کرد.
بازار پول به معنی محدود کلمه ،بازاری است که در آن پساندازکنندگان ،بنگاه های اقتصادی و نهادهای مالی فعال در این بازار برای
کوتاه مدت با یکدیگر مبادلة مالی انجام میدهند؛ یعنی پساندازکنندگان یا خانوارها با خرید انواع ابزار مالی یا اوراق بهادار کوتاهمدت رایج
در بازار پول با هدف ایجاد بازدهی یا کسب سود بیشتر ،پس اندازهای خود را در اختیار نهادهای مالی فعال در بازار پول قرار میدهند.
این نهادها نیز با سرمایه گذاری مستقیم این وجوه در داراییهای مالی یا فیزیکی برای کوتاه مدت ،کمتر از یک سال ،یا از طریق اعطای وام
و تسهیالت با بهره به بنگاههای اقتصادی به صورت کوتاه مدت ،بازدهی یا سودی را کسب می کنند؛ سپس بخشی از سود یا بازدهی حاصل
را طبق ویژگی های قید شده در ابزارهای مالی مبادله شده به پسانداز کنندگان میپردازد .عمدهترین نهادهای مالی فعال در بازار پول
عبارتاند از :بانکهای تجاری ،بانکهای تخصصی 16،بانکهای پسانداز 17،بانکهای وام و پسانداز 18،تعاونی یا اتحادیههای اعتباری19،
شرکتهای تأمین مالی 20 ،صندوق های بازنشتگی و نهادهای مالی غیربانکی عمومی و تخصصی.
بازار سرمایه بازاری است که در آن پسانداز کنندگان ،بنگاه های اقتصادی و سایر نهادهای مالی فعال در این بازار برای بلندمدت با
یکدیگر مبادلة مالی انجام میدهند؛ یعنی پس اندازکنندگان با خرید انواع ابزار مالی یا اوراق بهادار بلندمدت رایج در بازار سرمایه با هدف
کسب سود بیشتر و سرمایهگذاری مالی اقدام به مبادله می کنند .از طرف دیگر ،بنگاههای اقتصادی نیز با هدف تأمین مالی خود (عالوه بر
تأمین مالی از بازار پول) اوراق بهادار مورد تقاضا در این بازارها را منتشر میکنند و به پساندازکنندگان میفروشند .عمدهترین نهادهای
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مالی فعال در بازار سرمایه عبارتاند از :شرکتهای کارگزاری ،معامله گران ،مشاوران سرمایهگذاری ،شرکتهای سرمایهگذاری،
بازارسازان 21،مؤسات سرمایه گذاری با خدمات مدیریت سبد سرمایهگذاری ،شرکتهای رتبهبندی22.
بازار تأمین اطمینان بازاری است که در آن پس اندازکنندگان و نهادهای مالی فعال در این بازار با یکدیگر مبادلة مالی انجام میدهند؛
یعنی سرمایهگذاران ،پساندازکنندگان یا خانوارها با خرید انواع ابزار مالی یا اوراق بهادار رایج در بازار تأمین اطمینان با اهدافی مانند
کاهش ریسک ،ایجاد بازدهی یا کسب سود بیشتر ،یا هر دو ،پس اندازهای خود را در اختیار نهادهای مالی فعال در بازار تأمین اطمینان
قرار میدهند .این نهادها نیز با سرمایه گذاری مستقیم این وجوه در ابزارهای مالی یا داراییهای فیزیک ،بازده یا سود کسب میکنند.در
صورت بروز ریسک ،خسارات به سرمایه گذار یا خانوارها را طبق ویژگی های قیدشده در ابزارهای مالی جبران میکنند .در صورتی که
ابزار مالی از نوع سرمایه گذاری یا سودآور باشد ،بخشی از سود یا بازده حاصل را طبق ویژگیهای قیدشده در ابزارهای مالی به
سرمایهگذاران یا پسانداز کنندگان میپردازند .عمده ترین نهادهای مالی فعال در بازار تأمین اطمینان عبارتاند از :شرکتهای بیمة عمر23،
صندوقهای بازنشستگی 24،شرکتهای بیمة اموال و حوادث ،نهادهای مالی خریدار دیون و اسناد دریافتی ،نهادهای مالی تأمین راهبردهای
تقلیل و توزیع ریسک ،مشاوران مالی و سرمایهگذاری ،شرکتهای سرمایه گذاری با بازدة ثابت و نسبی.در این تقسیمبندی ،بازار مالی
جامعه از سه بازار پول ،سرمایه و تأمین اطمینان تشکیل میشود .در این طبقه بندی ،نمادهای بازار پول ،بانک ،بازار سرمایه ،بورس و
بازار تأمین اطمینان ،بیمه هستند .شکل 1انواع بازارهای مالی براساس گسترة فعالیت نهادهای مالی را نمایش میدهد.

شکل .1انواع بازارهای مالی بر حسب گسترة فعالیت نهادهای مالی
منبع :نویسندگان مقاله

. 2 .1نقش بیمه در رشد اقتصادی
پس از توضیح پیرامون بازارهای مالی ،نقش بیمه در رشد اقتصادی با تاکید برارتباط این سه بازار مالی مورد توجه قرار خواهدگرفت.
شرکت های بیمه یکی از مهمترین بخشهای یک نظام مالی پیشرفته هستند .مهدوی کلیشمی و ماجد ( )1390تاکید می کنند که در
بسیاری از تحقیقات کاربردی به رابطه ی یک به یک بین بیمه  ،توسعه و رشد اقتصادی با ضرایب معنادار باال دست یافته شده است .در
نظریه مراحل توسعه یافتگی ریبزینسکی ( )1985نیز تأکید می شود که در مرحله سوم و توسعه یافته ترین مرحله بازار مالی ،عالوه بر
بازارهای پول و سرمایه ،بازار سومی تحت عنوان «بازار تأمین اطمینان» نیز نقشی کلیدی در مدیریت ریسک ایفا می کند .شاه آبادی و
همکاران ( )1397می نویسند «صنعت بیمه به عنوان ابزار انتقال ریسک و پرداخت خسارت موجب تأمین آتیه و اطمینان افراد و درنقش
نهاد سرمایه گذار ،موجب تجمیع منابع پس اندازی و تخصیص بهینه آن به نیازهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورها می شود».
بنابراین در تحلیل ساختار بازار سرمایه بایستی به نقش و سهم بیمه ها در این بازار توجه ویژه داشت .ساختار مالی در تعریف سنتی
شاخصی از درجه ابتناء نظام مالی به بازار سهام است و بر سه شاخص ساختار مالی که عبارت اند ازشاخص های اندازه نسبی  ،فعالیت
و کارآیی بازار سرمایه یک کشور در مقایسه با بخش بانکی همان کشور .اندازه بیشتر شاخص ،نشان دهنده بازار پایه بودن نظام مالی
است  .متغیر ساختار مالی منعکس کننده میانگین متحرک متوسط سه متغیر  :ساختار – اندازه  ،ساختار – فعالیت و ساختار – کارآیی
است.
مطالعات گسترده و عمیق تر در خصوص نظام مالی و تحوالت اقتصادی منطقه ای و جهانی و همچنین مباحث مربوط به نظام مالی
و ساختار آن ما را به تعریف جدیدی از ساختار مالی بشرح زیر رهنمون گردید .در این تعریف ساختار نظام مالی عبارت است از نحوه
و چگونگی چیدمان و ترکیب اجزاء نظام مالی (بازار سرمایه  ،بازار پول و بازار تامین اطمینان ) در نظام اقتصاد ملی  ،منطقه ای و بین
المللی .لذا در این تحقیق به بررسی نقش و جایگاه بیمه در ساختار مالی اقتصاد  40کشور نمونه پرداخته ایم .
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 . 2پیشینه پژوهش
. . 1. 2پیشینه خارجی
تاکنون مطالعات زیادی درخصوص بیمه و رشد اقتصادی انجام شده است .اغلب مطالعات انجام شده بانک را به عنوان مؤسسه
مالی و در برخی از آنها  ،ترکیباتی از بانک ،بازار سهام ،بازار اوراق قرضه و بازار بیمه را به عنوان مؤسسات مالی در نظر گرفته و به
نتایج متفاوتی در خصوص رابطه بیمه و رشد اقتصادی دست یافتند  .در ادامه به برخی از مطالعاتی که بازار بیمه را که نشان دهنده
وضعیت بازار تامین اطمینان و پوشش مخاطره ) (HMاست  ،برای تبیین رابطه بین بیمه و رشد اقتصادی بر حسب توالی تاریخی آنها
خواهیم پرداخت .
اوترویل )1996( 25اهمیت بیم ه در کشورهای در حال توسعه را مورد بررسی قرارداده و یک تحلیل مقطعی از حق بیمههای اموال و
مسئولیت برای سالهای  1983 -1984میالدی را برای  45کشور در حال توسعه انجام داده است .وی تخمین متغیرهای حق بیمههای
اموال و مسئولیت را با توجه به متغیر وابسته تولید ناخالص داخلی را انجام داده و به این نتیجه رسیده است که رابطه بین حق بیمه
دریافتی و تولید ناخالص داخلی مثبت و دارای کشش درآمدی بزرگتر از واحد است .بینستوک ،دیکنسون و خاجاریا )1988( 26در مقالهای
تحت عنوان «تجزیه و تحلیل بینالمللی رابطه بین بیمه مسئولیت با درآمد» رابطه بین مسئولیت و درآمد را با بهرهگیری از حق بیمههای
مسئولیت بر روی تولید ناخالص داخلی ،رشد درآمد و نرخ بهره برای  50کشور در حال توسعه و توسعهیافته برای دوره زمانی -1981
 1970میالدی ،بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند که رابطه بین بیمه مسئولیت و تولید ناخالص داخلی مثبت و دارای کشش درآمدی
بزرگتر از واحد است و حق بیمه ها با نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی همبستگی دارد ،میل نهایی به بیمه کردن (در بلندمدت و کوتاهمدت)
با افزایش درآمد سرانه افزایش پیدا میکند .هالسبور )1999 ( 27با مطالعهی بیمه در اروپا نتیجه می گبرد که اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد
به مقدار رو به رشد داراییها و رقابت بین بخش های مالی بستگی دارد .همچنین بر نقش برجسته بیمه در بخش خدمات تأکید نموده و از
بخش بیمه به عنوان یک عامل تعیین کننده در رشد اقتصادی یاد می کند .در حالی که جمعیت پا به سن می گذارد و نظام بازنشستگی از نظام
نقدی به نظام مستمری حرکت می کند .این امر باعث رشد بیمه شده و از طریق افزایش پساندازهای بلندمدت ،توسعه بازار سرمایه را
تسهیل می کند .وی تعامل بین بیمه و رشد اقتصادی را دو طرفه میبیند .وارد و زربروگ )2000( 28در مقالهای تحت عنوان «آیا بیمه رشد
اقتصادی را حمایت میکند؟» برای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( )OECDیک تحلیل علیت گرنجری بین حق
بیمههای کل و تولید ناخالص داخلی در طول دوره زمانی  1961تا  1996انجام دادهاند .میتوان گفت مطالعه وارد و زوربرگ نخستین کاری
است که به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و بیمه به طور خاص پرداخته است ،اما نتایج آنها شواهد اندکی از اثرگذاری بیمه روی رشد
اقتصادی را نشان می داد .آنها نتیجه گرفتند که در برخی از کشورها ،توسعه بیمه ،رشد اقتصادی را حمایت می کند و در دیگر کشورها این
رابطه معکوس است .برای دو کشور کانادا و ژاپن رابطه علیت از توسعه بازار بیمه به رشد تولید ناخالص داخلی و برای بریتانیا و ایتالیا
یک این رابطه دوطرفه است .نتایج برای سایر کشورها نشاندهنده این بود که هیچ گونه رابطه علی بین بیمه و رشد اقتصادی وجود ندارد.
نتایج مدل تصحیح خ طا هم مشابه رابطه علیت بود با این تفاوت که عالوه بر کشورهای گفته شده ،کشورهای فرانسه و استرالیا هم به
گروه کشورهایی که شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین بیمه و تولید ناخالص داخلی را نشان میدهند ،اضافه میشود .کاتاالن ،ایمپاویدو
و موازالم ،)2000( 29به تحلیل علیت گرنجر 30در مورد داراییهای بیمه برای  14کشور عضو  OECDو  5کشور در حال توسعه در طی
دوره 1975تا  1997میالدی در مقایسه با رشد  GDPپرداختند .طبق تحلیل آنها ،ذخایر قراردادی بازاری، 31کل سرمایه 32و ارزش
دادوستدی 33در اغلب کشورها ارتباط دارند .همبستگی بین  MCو صندوقهای بازنشستگی رابطههایی مشابه با ارتباط آن با ذخایر
قراردادی را نشان میدهد ،اما رابطه صندوقهای بازنشستگی و  ،VTرابطهای پیچیده است .در تحلیل کاتاالن و همکارانش 9 ،کشور
 OECDاز بیمه عمر حمایت می کنند .شواهد مربوط به ارتباط بیمه عمر با  VTدر کشورهای  OECDقوی نیست ،در حالی که برای اغلب
کشورهای غیرعضو  OECDاست رابطهگری را نشان میدهند .تأثیر کسبوکار بیمه غیرزندگی تقریباً مشابه با تأثیر کسبوکار زندگی
برای  MCولی برای  VTارتباط کمتری را نشان میدهد .وب ،گریس و اسکیپر  )2002( 34با استفاده از مدل سولو -سوان یک تحلیل
مقطعی و سری زمانی را برای بررسی رابطه بین ضریب نفوذ بیمه ،حق بیمه سرانه و درصد بیمه عمر در پسانداز خصوصی و در تولید
ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته و نرخ بهره واقعی ،نوسان نرخ تورم و سایر متغیرهای توضیحی انجام داده اند .آنها شواهدی قوی
مبنی بر معنی داری تولید ناخالص داخلی و حق بیمه و تورم بدست آوردند .مطالعه دیگری توسط آنها برای  55کشور طی دوره -1996
 1980صورت گرفت که طی آن اثر بانک و بیمه را روی رشد اقتصادی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بیمه و بانک بر رشد
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اقتصادی تأثیر دارند و اثر مشترک این دو روی رشد اقتصادی بیشتر است.همچنین یافتههای آنها نشان میدهند که واسطهگری مالی
اهمیت بسزایی دارد .در هنگام تقسیم واسطه گری مالی به سه بخش ،بخش بانکداری و زندگی همچنان برای رشد  GDPمهم هستند ،در
حالی که بیمههای ا موال و مسئولیت اهمیت خود را از دست میدهند .عالوه بر آن نتایج نشان میدهند که ترکیبی از بانکداری و بیمه،
قویترین تأثیر را بر رشد دارد .تان خای بون )2004( 35با مطالعه اقتصاد سنگاپور مؤسسات مالی را به بانک ،بیمه و بازار سرمایه تقسیم
کرده و نتیجه گرفت که  :بانک از «نظریههای تعقیب تقاضا» ،بازار سرمایه در کوتاهمدت از «نظریههای تعقیب تقاضا» و در بلندمدت از
«نظریههای رهبری عرضه» ،و بیمه از «نظریههای رهبری عرضه» پیروی می کند .به عبارت دیگر در خصوص بیمه ،رابطه علی از بیمه بر
رشد اقتصادی برقرار است .همچنین وی در مطالعه دیگری در سال  2005میالدی ،به بررسی نقش حمایت از رشد بانکهای تجاری و
بازارهای سهام بر بخش بیمه پرداخت .یافتههای این نویسنده نشانگر رابطه کوتاهمدت و بلندمدت وامهای بانکی با  GDPو یک رابطه دو
سویه بین تشکیل سرمایه و وامهاست .به نظر میرسد که رشد  GDPموجب ارتقای ارزش کل بازار سرمایه در کوتاهمدت شده و بر
ارزش کل بازار سرمایه شرکت در زمان تشکیل سرمایه در بلندمدت به طور چشمگیری مؤثر است .مجموع ذخایر بیمه بر رشد  GDPبر
تشکیل سرمایه در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر گذارند.
کوگلر )2005( 36رابطه بلندمدت و علیت گرنجری را بین حق بیمهها و رشد اقتصادی برای دوره  1966تا  2003میالدی ،در مورد
کشور انگلستان ،بررسی کرده است .آزمون هم انباشتگی یوهانسون ،رابطه بلندمدتی بین بیمه و رشد اقتصادی را نشان داد ،آزمون علیت
نشان دهنده علیت بلندمدت از بیمه به رشد اقتصادی در مورد بیشتر بازارهای بیمه (به جز بیمه زیان احتیاطی) را نشان میداد .علیت
کوتاهمدت از بیمه های زندگی ،مسئولیت و زیان احتیاطی به رشد وجود دارد و این نوع بیمه سبب رشد در بلندمدت نمیشود .وی در
مقالهای دیگر تحت عنوان «آیا بیمه رشد اقتصادی را حمایت میکند؟» برای کشور انگلستان نتیجه گرفت که بیمههای عمر هم در بلندمدت
رشد اقتصادی را حمایت میکنند ،هم در کوتاه مدت .در حالی که رشد اقتصادی نه در بلندمدت بیمههای عمر را حمایت میکند ،نه در
کوتاهمدت.
آدامز )2005( 37در مطالعه خود رابطه علّی بین بانک ،بیمه و رشد اقتصادی را در سوئد با استفاده از دادههای سری زمانی 1830
تا  1998به روش آزمون های همگرائی و انگل و گرنجر بررسی نمود .نتایج نشان میدهد که در قرن نوزدهم توسعه بانک ،رشد اقتصادی
را حمایت می کند در حالی که توسعه بیمه رشد اقتصادی را حمایت نمیکند .همچنین در قرن بیستم علیت گرنجری معکوس بود .یعنی در
این قرن رابطه علّی از بیمه به رشد اقتصادی حاکم است.
هایس و سومگی  ) 2007( 38در مطالعه خود به بررسی رابطه رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی با توسعه بیمه برای
کشورهای اتحادیه اروپا میپردازند .آنها از دادههای سری زمانی 1980تا  2005میالدی با کمک پانل دیتا و تابع گاب داگالس به این نتیجه
رسیدند که بین بیمه عمر و رشد اقتصادی ربطه مثبتی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا برقرار است .به عالوه یافتههای آنها روی اثر
نرخ بهره حقیقی و سطح توسعه اقتصادی در رابطه رشد -بیمه تأکید میکند .ایلهان وهمکاران )2011( 39با استفاده از اطالعات  29کشور
طی سالهای  2008 -1999میالدی به بررسی نقش بیمه در رشد اقتصادی پرداختهاند .به این منظور با به کارگیری مدل رشد اقتصادی
اثر متغیرهای نرخ رشد اشتغال ،نرخ افزایش حق بیمههای پرداختی و د رجه باز بودن اقتصاد (حاصل جمع صادرات و واردات بر تولید
ناخالص داخلی) را بر نرخ رشد اقتصادی سرانه کشورهای تحت بررسی با استفاده از روش مقطعی محاسبه نمودهاند .نتایج حاکی از
ارتباط مثبت بین بیمه و رشد اقتصادی می باشند .در تحقیقی ،پراکاش پرادهان و دیگران  )2014( 40به بررسی رابطه میان توسعه بخش
بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای عضو گروه  20طی سال های  2012-1980میالدی با استفاده از بردار خودرگرسیون پانل دیتا
پرداختند .یافته های تحقیق آنها نشان داد که رابطه تعادلی بلند مدت میان توسعه بخش بیمه ،توسعه بخش بانکی و رشد اقتصادی این
کشورها وجود دارد .همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد که هر دو متغیر رشد اقتصادی و توسعه بخش بانکی منتج به توسعه
بخش بیمه می شوند .لطیف الحسن و فیادور  ) 2014( 41در مطالعه خود ،رابطه میان بیمه و رشد اقتصادی را در کشور غنا با استفاده از
رویکرد خودهمبستگی در طی سال های  1990الی  2010میالدی مورد سنجش قرار داده اند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که رابطه بلندمدت
مثبتی میان نفوذ بیمه و رشد اقتصادی وجود دارد .همچنین رابطه علی یک طرفه از نفوذ بیمه ،نفوذ بیمه زندگی و غیره به سمت رشد
اقتصادی وجود دارد .اوالاینگبو و آکینلو  )2016( 42در پژوهشی به بررسی اثرات پویای نفوذ بیمه بر رشد اقتصادی هشت کشور افریقایی
طی بازه زمانی  2013-1970میالدی با استفاده از رویکرد بیزین  TVR-VARپرداخته اند .نتایج بدست آمده از تحقیق آنها نشان از وجود
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رابطه مثبت میان این دو متغیر در کشور مصر ،رابطه منفی کوتاه مدت و مثبت کوتاه مدت برای کنیا ،افریقای جنوبی و ماریتوس داشت.
در مقابل ،رابطه منفی میان این دو متغیر برای کشورهای الجرایز ،نیجریه ،تونس و زیمباوه مشاهده گردید.

. . 2 .2پیشینه داخلی
درخصوص بیمه و رشد اقتصادی مطالعات اندکی درداخل کشور انجام شده است .اغلب مطالعات انجام شده بانک را به عنوان
مؤسسه مالی و در برخی از آنها  ،ترکیباتی از بانک ،بازار سهام ،بازار اوراق قرضه و بازار بیمه را به عنوان مؤسسات مالی در نظر گرفته
و به نتایج متفاوتی د ر خصوص رابطه بیمه و رشد اقتصادی دست یافته اند  .در ادامه به دلیل ضرورت رعایت اختصار صرفا به برخی از
مطالعاتی که بازار بیمه را که نشان دهنده وضعیت بازار تامین اطمینان و پوشش مخاطره ) (HMاست  ،برای تبیین رابطه این بیمه و رشد
اقتصادی بر حسب توالی تاریخی آنها خواهیم پرداخت .
احمدوند ( ) 1381نتیجه می گیرد که صنعت بیمه یکی از نهادهای مهم مالی است که عالوه بر تأمین امنیت فعالیتهای اقتصادی از
طریق ارائه خدمات بیمهای و پوشش ریسک فعالیت های اقتصادی ،منابع مالی را برای بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و طرحهای سرمایه-
گذاری در بخشهای تولیدی نیز فراهم می کند .همچنین وی نشان داد که نقش صنعت بیمه در تولید ناخالص داخلی و میزان مشارکت
شرکت های بیمه در بازارهای مالی در دوره زمانی  1375تا  1378بسیار ناچیز بوده است .جعفری صمیمی و کاردگر( )1385به بررسی
رابطه علّی میان بیمه و رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی  1341تا  1383پرداختند .آنان بیان کردند که سه نظریه در رابطه با توسعه
بیمه و رشد اقتصادی وجود دارد .دسته اول نظریه های رهبری عرضه هستند که رابطه علیت از بیمه به رشد اقتصادی را تأیید میکنند.
دسته دوم نظریههای تعقیب تقاضا می باشند که تأییدکننده رابطه علیت از رشد اقتصادی به بیمه است .دسته سوم نیز نظریه لوکاس43
است که توسعه بیمه در ایجاد رشد اقتصادی مهم نیست .این محققان برای تعیین مدل از آزمونهای مختلف علیت و مدل خودتوضیحبرداری
استفاده کردند .نتایج تحقیق آنان رابطه علّی از بیمه عمر به رشد اقتصادی را تأیید میکند ،اما این رابطه از بیمههای غیرزندگی به رشد
اقتصادی تأیید نمیشود .جهانگرد( )1390در مقاله ای تحت عنوان « بیمه و رشد اقتصادی در ایران» با تمرکز بر مدل رشد اقتصادی و
مدل فرضیه حذف ،به بررسی آزمون علیت رابطه رشد اقتصادی و رشد بیمه و همچنین نقش و اهمیت بخش بیمه در اقتصاد ایران پرداخته
است .برای این منظور ،در مدل رشد اقتصادی موردنظر ازدادههای دوره زمانی ( )1386-1346و آزمون رابطه علیت تودا ویاموتا استفاده
شده و برای روش داده -ستانده از دادههای جداول داده -ستانده سالهای  1365و  1380که در قالب  18بخش تجمیع شده است ،استفاده
گردیده است .بر اساس نتایج به دست آمده ،رابطه حق بیمه در ایران با رشد اقتصادی رابطه یک طرفه و از سوی حق بیمه به سمت رشد
اقتصادی بوده که این رابطه ناشی از حق بیمههای غیرزندگی است  .در خصوص بیمههای زندگی ،رابطه ی بین رشد اقتصادی و رشد
بیمههای زندگی قابل تأیید نمیباشد .از منظر اهمیت بخش بیمه در اقتصاد ایران مطابق نتایج به دست آمده از جدول سالهای 1365و
1380و در اثر حذف بخش بیمه نتایج حاکی از کلیدی نبودن این بخش در اقتصاد ایران است .اما با توجه به نتایج این بخش میتوان اذعان
داشت که در سال  1380در اثر حذف بخش بیمه ،نسبت به سال  1365درصد بیشتری از تولید در اقتصاد از دست میرود .صفری و
همکاران ( )1390در مقاله ای تحت عنوان «تحلیل ارتباط گسترس صنعت بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب
(الجزایر ،اندونزی ،مالزی ،پاکستان ،ترکیه ،فیلیپین ،مصر و هند) و مقایسه آن با ایران طی دوره 2009-1976میالدی ،با به کارگیری روش
داده های تابلویی به بررسی رابطه میان توسعه بخش بیمه و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب طی دوره  2009-1976پرداخته
اند .براساس نتایج حاصله رابطه معنادار و مثبتی بین متغیرهای پژوهش و رشد اقتصادی برقرار است و با افزایش یک درصدی ضریب
نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) رشد اقتصادی در کشورهای مورد نظر  0/003درصد افزایش یافته است ،به عبارتی
توسعه بیمه یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی این کشورها طی دوره بررسی بوده است .با آزمون فرضیه فوق در چارچوب مدل
معرفی شده مالحظه گردید ،افزایش یک درصدی ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) نیز باعث افزایش 0/003
درصدی در رشد اقتصادی شده است به عبارتی توسعه بیمه یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی این کشورها طی دوره بررسی بوده
است .همچنین ضرایب متغیرهای مدل برای تک تک کشورها نیز محاسبه گردید و مشاهده شد ضریب نفوذ بیمه برای کشور ایران0/008
است که در سطح اعتماد  90درصد نشان می دهد با افزایش یک درصدی در ضریب نفوذ بیمه رشد اقتصادی در ایران 0/008درصد
افزایش یافته است .امیر میرزایی و همکاران ( )1393در مقاله ایی تحت عنوان «اثر شاخص های مهم بیمه ای بر رشد اقتصادی در کشورهای
عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش » GMMبه بررسی تأثیر دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه به عنوان دو
شاخص مهم بیمه ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی  1990تا  2009پرداخته اند .مهم ترین چهارچوب
مفهومی که در این پژوهش دنبال شده این است که بیمه با نقشی که در انتقال و کاهش ریسک ایفا می کند ،می تواند منجر به تخصیص
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بهینه منابع شود و از این رو رشد اقتصادی را بهبود بخشد؟نتایج حاصل از برازش مدل در دوره  1990تا  2009حاکی از این است که
ضریب نفوذ بیمه تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک دارد .اما شواهد مبنی بر ارتباط مثبت بین این دو
متغیر بسیار کم رنگ است .همچنین مشاهده گردید که هیچ ارتباط معناداری بین متغیر حق بیمه سرانه و رشد اقتصادی در کشورهای
عضو اوپک مشاهده نمی شود.

 . 3روش پژوهش
در این پژوهش ،جهت تبیین مدل ،از تئوری رشد نئوکالسیک که در سال  1956میالدی توسط سولو  44ارایه شد ،بهره می جوییم.
سولو در این مدل ،از فناوری تولید تک بخشی که در آن تولید ،یک کاالی همگن است که می تواند مصرف یا سرمایه گذاری گردد .در این
تحقیق ،فرض می نماییم که اقتصاد بسته است .در یک اقتصاد بسته بدون هزینه های عمومی ،تمام تولید به مصرف یا سرمایه گذاری
خانوارها به صورت ذیل اختصاص می یابد:

)Y(t) = C(t) + I(t

() 1

با کسر ) C(tاز هر دو طرف معادله ( ،)1خواهیم داشت:

)S(t) = Y(t) – C(t) = I(t

() 2

مقدار پس انداز شده = مقدار سرمایه گذاری شده
با در نظر گرفتن برابری مقدار پس انداز و سرمایه گذاری یک خانوار ،می توان به این نتیجه رسید که نرخ پس انداز نیز برابر با نرخ
سرمایه گذاری می باشد .به بیان دیگر ،نرخ پس انداز در یک اقتصاد بسته ،بخشی از تولید ناخالص داخلی در آن اقتصاد بسته است که
اختصاص به سرمایه گذاری دارد .تابع تولید کاب – داگالس که می تواند در یک اقتصاد واقعی برقرار باشد به صورت ذیل خواهد بود:

Yt = Ktα (At Lt)1-α

0<α<1

() 3

تابع تولید کاب – داگالس می تواند به صورت زیر مقدار تولید ناخالص داخلی سرانه را نشان دهد:

yt = At ktα

() 4

وضعیت تعادل پایدار معادله ( )4به صورت ذیل قابل استخراج می باشد:

()5

𝟏
𝜶𝟏−

)

𝒔
𝜹𝒈𝑨 +𝒈𝑳 +

با جایگزینی معادله ( )5در معادله ( )4خواهیم داشت:

()6

∗

𝒕𝜺 𝒍𝒏(𝒈𝑨 + 𝒈𝑳 + 𝜹) +

∝

∝𝟏−

(= 𝒌

𝒍𝒏 𝒔𝒕 −

∝
∝𝟏−

𝒍𝒏 𝒚𝒕 = 𝒍𝒏 𝑨𝟎 + 𝒈𝑨 +

که در معادله فوق lnyt ،رشد سرانه تولید ناخالص داخلی lnA0+gA ،رشد فناوری و عوامل دیگر همچون ساختار و توسعه مالی
 ،تورم و غیره است lns .نرخ پس انداز است که در پروکسی بیمه می باشد .به طور معمول ،حق بیمه جمع شده توسط شرکت های بیمه
گر به عنوان پس انداز در بازار سرمایه یا بانک یا دیگر دارایی های دارای بهره سرمایه گذاری می شود .این میزان پس انداز ،سپس تحت
عنوان تسهیالت اعطالیی به سرمایه گذاران جهت انجام سرمایه گذاری های متنوع که منجر به رشد اقتصادی می شود ،ارایه می شود..
بنابراین می توان به صورت تئوریک بیان داشت که حق بیمه (در تحقیق از پروکسی نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی استفاده شده
است) اثر مستقیمی نمی تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد ،بل که به صورت تسهیالت به سرمایه گذاران اقتصادی اعطا شده که منجر به
رشد اقتصادی می شوند Ln(gA + gL +δ) .رشد فناوری ،ساختار نظام مالی ،توسعه مالی،اقتصاد غیر رسمی و استهالک است .همچنین
 ɛtشوک در یک کشور (فاورو  2000( 45میالدی)) می باشد.
معادله ( )6به صورت فرم اقتصادی سنجی ساده ذیل قابل نوشتن است:
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𝒕𝜺 𝒍𝒏 𝒚𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝒍𝒏 𝒔𝒕 + 𝜷𝟐 𝒍𝒏(𝒈𝑨 + 𝒈𝑳 + 𝜹) +

() 7

طبق نظر منکیو ،رومر و ویل  ،)1992( 46عبارت ( )gA + δبه صورت مستقیم قابل مشاهده نمی باشند ،از این رو ،در مدل خود
متغیرهای دیگر کنترل همچون تورم ،درجه باز بودن ،غیره که قابل دسترس بودند انتخاب نمودیم .در قسمت بعد مدل اقتصاد سنجی
استفاده شده در این تحقیق را بسط خواهیم داد.

 . 1 . 3تصریح الگو
در راستای تحقق اهداف تحقیق و آزمون فرضیات ،این مطالعه از روش اقتصادسنجی دادههای تابلویی برای دادههای مربوط به
چهل کشور منتخب دنیا طی دوره زمانی  2000تا  2012بهره میگیرد.
در این مقاله بر اساس چارچوب های نظری بیان شده در بخش قبل تحقیق ،ارتباط میان رشد اقتصادی ،بیمه و ساختار نظام مالی در
یک مدل دینامیک به صورت زیر تبیین شده است:

y i ,t   y i ,t 1  1FD i ,t   2 FS i ,t  3SE i ,t   4Insure i ,t x i,t 
1du1i ,t  2du 2i ,t  u it , i  1,2,..., N ;t  1,2,...,T

()8
که در آن

 yi ,tبیانگر متغیر وابسته یعنی رشد اقتصادی yi ,t 1 ،وقفه اول رشد اقتصادیFSi ,t ،

مالی (شاخص اندازه نسبی و شاخص فعالیت نسبی)،

Insure i ,t

FDi ,t

نشاندهنده شاخص توسعه مالی،

بیانگر شاخص ساختار نظام

SEi ,t

بیانگر اقتصاد غیررسمی،

x
نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی و  i ,tدستهای از متغیرهای کنترل را نشان میدهد .مجموعه متغیرهای کنترل در

این تحقیق شامل نرخ تورم ساالنه ،درجه باز بودن اقتصاد و نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی میباشند .همچنین

 du1i ,tو du2i ,t

بیانگر متغیرهای مجازی هستند که با توجه به اهداف تحقیق معرفی شدهاند.

du1i ,t

بیانگر دین و مذهب و

du2i ,t

بیانگر درجه مکمل بودن اقتصاد است.
الزم به ذکر است که چارچوب پویای مورد استفاده در این پژوهش از الگوهای ارائه شده در پژوهشهای کامینز و همکاران 47
( ،)2007گریس  ،)2010( 48کاندلون و همکاران  ،)2011( 49بیلیو و همکاران  ،)2012( 50وانگ و همکاران  )2017( 51و لی و همکاران 52
( )2018استخراج شده است.
کشورها در قالب چهار دسته کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)  53و قاره آفریقا ،کشورهای توسعه یافته ،اقتصادهای شرق
آسیا و نوظهور جنوب شرق آسیا و همچنین اقتصادهای آمریکای التین تقسیم بندی شدهاند .در جدول ( )1لیست کشورهای مورد مطالعه
از هر چهار گروه ارائه شده است.

جدول  .1چهل کشور مورد مطالعه تحقیق به تفکیک گروه
گروه

نام کشورها

کشورهای منطقه منا و آفریقا

ایران ،عربستان سعودی ،اردن ،کویت ،مراکش ،تونس ،مصر ،ترکیه،
نیجریه ،آفریقای جنوبی

کشورهای توسعه یافته

آمریکا ،انگلستان ،ایتالیا ،فرانسه ،اسپانیا ،فنالند ،بلژیک ،سوئد ،سوئیس،
آلمان ،هلند ،اتریش ،کانادا ،ژاپن

اقتصادهای شرق و نوظهور جنوب شرق آسیا

تایلند ،کره جنوبی ،چین ،سنگاپور ،بنگالدش ،فیلیپین ،مالزی ،اندونزی،
استرالیا ،هندوستان ،پاکستان،
آرژانتین ،برزیل ،شیلی ،مکزیک ،ونزوئال

اقتصادهای آمریکای التین
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دادههای مورد بررسی تحقیق مربوط به متغیرهای رشد اقتصادی ،نرخ تورم ساالنه ،اعتبارات فراهم شده برای بخش خصوصی به
صورت درصدی از  GDPبه عنوان شاخص توسعه مالی ،داده های مربوط به اقتصاد غیررسمی ،نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی،
مخارج مصرفی بخش دولتی به صورت درصدی از  ،GDPدرجه باز بودن اقتصاد (مجموع صادرات و واردات به صورت درصدی از
 )GDPو دو شاخص فعال بودن نسبی و اندازه نسبی بازار سرمایه و بانک ها که بیانگر ساختار نظام مالی هستند ،میباشند .شاخص فعال
بودن نسبی ،نسبت ارزش معامالت بازار سهام بر ارزش تسهیالت فراهم شده توسط بانکها برای بخش خصوصی بدست میآید .بدیهی
است هر چه اندازه این شاخص بزرگتر باشد ،بیانگر بازار محور بودن سیستم مالی خواهد بود .شاخص اندازه نسبی نیز از نسبت ارزش
سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار سهام بر ارزش تسهیالت فراهم شده توسط بانکها بدست میآید و اندازه بازار سرمایه را نسبت
به بخش بانکی اندازهگیری می کند .هر چه این شاخص بزرگتر باشد بیانگر اندازه نسبی بزرگتر بازار در سیستم مالی است و بنابراین بازار
محور بودن سیستم مالی را نشان خواهد داد.

 . 4نتایج پژوهش
 . 1 . 4آزمون ریشه واحد
قبل از برآورد مدل ابتدا مانایی متغیرهای تحقیق با بهرهگیری از آزمونهای ریشه واحد دادههای تابلویی مورد بررسی قرار میگیرد.
برای این منظور از آزمون لوین ،لین و چو ( )LLCبهره گرفته شده است .نتایج این آزمون در جدول ( )2گزارش شده است.

جدول  .2نتایج آزمون  LLCریشه واحد داده های تابلویی
متغیر

آماره LLC

آماره  PPفیشر

رشد اقتصادی

-5/17

120.163

()0/00

()0/00

مخارج مصرفی دولت
درجه باز بودن اقتصاد
نرخ تورم ساالنه
شاخص توسعه مالی
شاخص اندازه نسبی
شاخص فعالیت نسبی
شاخص اقتصاد غیررسمی
نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی

-6/40

86.134

()0/00

()0/00

-4/89

101.351

()0/00

()0/00

-8/79

103.643

()0/00

()0/00

-4/87

93.341

()0/00

()0/00

-4/77

89.904

()0/00

()0/00

-2/66

112.754

()0/00

()0/00

-12/34

88.934

()0/00

()0/00

-2/84

94.103

()0/002

()0/00

منبع :محاسبات تحقیق( ،اعداد داخل پرانتز سطح معناداری را نشان می دهند).

همچنانکه نتایج نشان میدهد ،بر پایه آزمون های ریشه واحد ،همگی متغیرها در سطح مانا هستند.

 . 2 . 4نتایج برآورد الگو
حال با بهره گیری از روش رگرسیون داده های تابلویی پویا و با استفاده از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMمدل
تحقیق به تفکیک هر کدام از چهار گروه کشورها مورد برازش قرار خواهد گرفت.
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در معادله ( )8دو متغیر مجازی نیز در نظر گرفته شده است .متغیر مجازی اول اثر نگرشهای ارزشی و هنجاری یعنی دین و مذهب
را بر ارتباط میان رشد اقتصادی و ساختار مالی مورد سنجش قرار میدهد .این متغیر مجازی به این ترتیب تعریف شده است که برای
کشورهای اسالمی مقدار یک و برای دیگر کشورها مقدار صفر اختیار مینماید .متغیر مجازی دوم نیز اثر درجه مکمل بودن بازار مالی و
نظام بانکی را در ساختار مالی بر ارتباط میان ساختار نظام مالی با رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد .این متغیر مجازی نیز به
این ترتیب تعریف شده است که برای کشورهایی که هر دو بخش نظام بانکی و بازارهای مالی شان به نسبت نزدیک به همدیگر فعال هستند
مقدار یک و برای سایر کشورها مقدار صفر اختیار مینماید .جدول ( )3نتایج برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم
یافته را ارائه میکند.ستون اول جدول ( ) 3بیانگر متغیرهای سمت راست مدل تحقیق یا متغیرهای توضیحی هستند که رشد اقتصادی را
تحت تاثیر قرار می دهند .این متغیرها شامل وقفه رشد اقتصادی ،مخارج مصرفی دولت ،نرخ تورم ،درجه باز بودن اقتصادی ،شاخص
توسعه ما لی ،شاخص اندازه نسبی ،شاخص فعالیت نسبی ،شاخص اقتصاد غیررسمی ،نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ،متغیر
مجازی اول (بیانگر دین و مذهب می باشد) و متغیر مجازی دوم (بیانگر درجه مکمل بودن اقتصاد است) میباشد .ستون دوم نتایج برآورد
مدل برای کشورهای توسعه یافته ،س تون سوم نتایج برآورد مدل برای کشورهای منتخب منا و قاره آفریقا ،ستون چهارم به ارائه نتایج
برآورد مدل رگرسیون تابلویی پویا برای کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا و پنجمین ستون به نتایج برآورد مدل تحقیق برای کشورهای
منتخب آمریکای التین اختصاص پیدا نموده است .همچنین سه ردیف انتهایی جدول نشان دهنده آماره سارگان و آمارههای  m1و m2
میباشند که در سطح معنیداری  5درصد ،هر سه موید ابزارهای مورد استفاده و نتایج برآورد پژوهش هستند .تذکر مهم در نتایج مربوط
به وقفه های اول و دوم متغیر وابسته ،عدم تامین شرط همگرایی با توجه به ضرایب برآورد شده و ماهیت معنیداری آنهاست.
جدول  . 3نتایج برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش تخمین GMM
متغیر
وقفه اول رشد اقتصادی
وقفه دوم رشد اقتصادی
مخارج دولت
درجه باز بودن
نرخ تورم ساالنه
شاخص توسعه مالی
شاخص فعالیت نسبی
شاخص اندازه نسبی

کشورهای توسعه یافته

کشورهای منا و آفریقا

کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا

کشورهای امریکای التین

- 0/41

0/03

- 0/27

- 0/05

() 0/ 00

() 0/ 67

() 0/ 002

() 0/ 63

- 0/ 3

- 0/21

- 0/23

() 0/ 00

() 0/ 01

() 0/ 002

- 0/ 9

0/ 079

- 1/42

- 3/07

() 0/ 00

() 0/ 77

() 0/ 00

() 0/ 000

0/08

0/05

- 0/ 013

0/04

() 0/ 00

() 0/ 35

() 0/ 08

() 0/ 74

-

0/79

- 0/ 1

0/02

- 0/34

() 0/ 00

() 0/ 26

() 0/ 81

() 0/ 003

- 0/ 023

- 0/ 1

0/02

0/05

() 0/ 002

() 0/ 08

() 0/ 34

() 0/ 58

0/46

0/73

0/41

2/31

() 0/ 03

() 0/ 42

() 0/ 42

() 0/ 66

5/69

1/5

2/16

- 2/37

() 0/ 00

() 0/ 25

() 0/ 00

() 0/ 12

- 0/19

0/ 008

0/08

- 0/47

() 0/ 06

() 0/ 94

() 0/ 19

() 0/ 07

نسبت حق بیمه به تولید

0/43

- 0/ 5

- 0/26

- 7/29

ناخالص داخلی

() 0/ 004

() 0/ 64

() 0/5

() 0/ 01

متغیر مجازی 1

-

16/ 7

- 4/79

() 0/ 42

() 0/ 03

شاخص اقتصاد غیررسمی

متغیر مجازی 2

-

2/74

- 0/39

5/32

29/04

() 0/ 03

() 0/ 89

() 0/ 02

() 0/ 001

9/15

- 9/39

18/90

55/71

() 0/ 02

() 0/ 65

() 0/ 000

() 0/ 001

ضریب تعیین

0/ 987

0/ 933

0/ 965

0/ 923

ضریب تعیین تعدیل شده

0/ 986

0/ 931

0/ 963

0/ 922

عرض از مبدا

آماره سارگان

44/65

57/76

53/71

48/84

() 0/ 76

() 0/ 83

() 0/ 83

() 0/ 39
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آماره m1
آماره m2

- 5.968590

- 5.125186

- 5.428196

- 5.126294

() 0.0000

() 0.0000

() 0.0000

() 0.0000

- 1.687300

0.176512

1.079686

1.089160

() 0.0915

() 0.8599

() 0.2803

() 0.2761

منبع :محاسبات تحقیق( ،اعداد داخل پرانتز سطح معناداری ضرایب را نشان می دهند).

 . 5ن تایج برای کشورهای منتخب توسعه یافته
همچنانکه ستون دوم از جدول ( )3نشان میدهد ،زمانی که مدل تحقیق برای داده های تابلویی از چهارده کشور منتخب توسعه یافته
برآورد می گردد ،شاخص توسعه مالی دارای تاثیر معنادار ،منفی و ناچیز بر رشد اقتصادی این کشورهاست .از طرفی هر دو متغیر اندازه
نسبی و فعالیت نسبی به عنوان متغیرهایی که ساختار مالی را نشان میدهند ،دارای تاثیر معنادار مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب
توسعه یافته هستند .لذا بازار محور بودن سیستم مالی رشد اقتصادی را برای کشورهای منتخب توسعه یافته به همراه داشته است.
همچنین با توجه به معناداری ضریب مثبت اثرگذاری متغیر مجازی دوم بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته میتوان گفت که
مکمل بودن نظام های مالی مبتنی بازار و بانک سبب تقویت رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته شده است .همچنین شاخص
اقتصاد غیررسمی دارای تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد .نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنیداری
در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دارد .بر پایه نتایج ارائه شده در ستون سوم از جدول ( ،)3متغیرهای مخارج مصرفی دولت ،درجه
باز بودن و تورم نیز اثرات معنادار و به ترتیب منفی ،مثبت و مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها دارند.
سازگاری تخمین زنندههای  GMMبه معتبر بودن ابزارها وابسته است .برای آزمون این موضوع آمارهی آرلونو و باند ،بلندل و
باند و آرلونو و باور قابل استفاده است .این آزمون برای بررسی اعتبار کل ابزارهای به کار رفته به سارگان معروف است .فرضیهی صفر
2
این آ زمون حاکی از اعتبار ابزارها یا به عبارتی عدم همبستگی اجزا اخالل با متغیرهای ابزاری است .آماره سارگان دارای توزیع  با

درجه آزادی  k  pبرخوردار است ،به طوری که  pتعداد پارامترهای برآورده شده و k

رتبه ابزاری را نشان میدهد .نتایج آزمون

سارگان داللت بر عدم رد فرضیه ی صفر و اعتبار متغیرهای ابزاری داشته است .نتایج آزمون سارگان داللت بر عدم همبستگی اجزا اخالل
با متغیرهای ابزاری دارد.

 . 1 . 5نتایج برای کشورهای منتخب حوزه منا و قاره آفریقا
نتایج برآورد مدل رگرسیون داده های تابلویی پویا برای ده کشور منتخب حوزه منا و قاره آفریقا در ستون سوم از جدول ()3
گزارش شده است .بر پایه این نتایج ،توسعه مالی اثر منفی و ناچیز بر رشد اقتصادی این کشورها دارد .این اثر در سطح اطمینان 90
درصد معنادار می باشد .متغیر فعالیت نسبی و اندازه نسبی تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی این کشورها ندارد .بر پایه نتایج ،مکمل بودن
بازار مالی و نظام بانکی و متغیرهای دین و مذهب در ساختار مالی کشورهای منتخب منطقه منا و قاره آفریقا تاثیر معناداری بر رشد
اقتصادی ندارد .شاخص اقتصاد غیررسمی و نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد ولی این اثر
معنادار نیست .نتایج همچنین نشان می دهد که هیچ یک از متغیرهای مخارج مصرفی دولت ،نرخ تورم ساالنه و درجه باز بودن اقتصاد
قدرت توضیح دهندگی رشد اقتصادی کشورهای منتخب حوزه منا و قاره آفریقا را ندارند .نتایج آزمون سارگان داللت بر اعتبار ابزارها
دارد.

 . 2 . 5نتایج برای کشورهای منتخب شرق و جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه
نتایج برآورد مدل برای یازده کشور منتخب حوزه شرق و جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه در ستون چهارم از جدول ( )3ارائه شده
است .بر پایه این نتایج ،متغیر شاخص توسعه مالی تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی این کشورها ندارد .همچنین متغیر فعالیت نسبی به
عنوان متغیر ساختار مالی نیز اثر معناداری بر رشد اقتصادی این کشورها ندارد .لذا به نظر می رسد که بازار محور بودن سیستم تامین
مالی ،متغیر تعیین کننده ای در رشد اقتصادی این کشورها نباشد .در مقابل متغیر اندازه نسبی دارای اثر معنادار و مثبت بر رشد اقتصادی
کشورهای مذکور می باشد .نکته قابل مالحظه در نتایج برازش مدل برای کشورهای منتخب شرق و جنوب شرق آ سیا و اقیانوسیه این
است که متغیر مجازی مذهب و هنجارهای ارزشی اثر معنادار منفی و متغیر مکمل بودن نظام های تامین مالی مبتنی بر بانک و بازار اثر
معنادار مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها دارد .همچنین نتایج نشان میدهد که تاثیر شاخص اقتصاد غیررسمی و نسبت حق بیمه به
تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی معنادار نیست .نتایج همچنین نشان میدهد که نرخ تورم اثر معناداری بر رشد اقتصادی این

13

نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا /سال هجدهم/پاییز 98
کشورها ندارد ولی تاثیر مخارج مصرفی دولت و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی این کشورها معنادار و منفی است .نتایج آزمون
سارگان داللت بر عدم همبستگی اجزا اخالل با متغیرهای ابزاری دارد.

 . 3 . 5نتایج برای کشورهای منتخب آمریکای التین
پنجمین و آخرین ستون از جدول ( ) 3به گزارش نتایج برآورد مدل تحقیق برای پنج اقتصاد منتخب حوزه آمریکای التین اختصاص
پیدا نموده است .همچنانکه در این نتایج مالحظه میگ ردد ،توسعه مالی تاثیر غیرمعنادار و مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب حوزه
آمریکای التین دارد .همچنین نتایج نشان می دهد که شاخص فعالیت نسبی تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب آمریکای
التین ندارد اما شاخص اندازه نسبی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد ،اما این اثر در سطح اطمینان  90درصد معنادار است .بر پایه نتایج
جدول ( ،) 3مکمل بودن بازار مالی و نظام بانکی اثر معنادار و مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب حوزه آمریکای التین دارد .همچنین
متغیر درجه باز بودن اقتصادی تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد .نرخ تورم ساالنه و مخارج دولتی تاثیر معنادار و منفی بر رشد
اقتصادی کشورهای منتخب حوزه آمریکای التین دارند .بر پایه نتایج شاخص اقتصاد غیررسمی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی در بین
کشورهای منتخب پنج گانه آمریکای التین دارد و این تاثیر در سطح اطمینان  90درصد معنادار است .همچنین نسبت حق بیمه به تولید
ناخالص داخلی تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد .نتایج آزمون سارگان داللت بر اعتبار ابزارها دارد.

نتیجه گیری
در این پژوهش با استفاده از داده های تابلویی برای داده مربوط به چهل کشور منتخب دنیا طی دوره زمانی  2000تا  2012میالدی،
ارتباط میان رشد اقتصادی و بیمه با لحاظ متغیرهای دیگری همچون ساختار نظام مالی را با بهره گیری از روش رگرسیون داده های
تابلویی پویا و با استفاده از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMمدل تحقیق به تفکیک چهار دسته کشورهای خاورمیانه و
شمال آفریقا (منا) و قاره آفریقا ،کشورهای توسعه یافته ،اقتصادهای شرق آسیا و نوظهور جنوب شرق آسیا و همچنین اقتصادهای
آمریکای التین مورد برازش قرار داده ایم  .مهمترین نتایج این پژوهش بدین شرح است :شاخص توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی
کشورهای پیشرفته دارد؛ اما این اثر ناچیز و غیر قابل مالحظه می باشد .همچنین این متغیر در کشورهای منطقه منا نیز تاثیر منفی بر رشد
اقتصادی دارد که این اثر در سطح  90درصد معنادار می باشد .شاخص اندازه نسبی که بیانگر یکی از شاخصهای ساختار و ساختار نظام
مالی است ،در گروه کشورهای پیشرفته و آسیایی دارای اثر معنادار و مثبت بر رشد اقتصادی میباشد .اما شاخص فعالیت نسبی تنها در
گروه کشورهای پیشرفته اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارد .لذا اثر ساختار نظام مالی بر بخش واقعی اقتصادهای مورد مطالعه
مورد پذیرش قرار می گیرد.نتایج برآورد مدل به تفکیک گروه کشورهای منتخب نشان میدهد که متغیرهای نشان دهنده ساختار نظام مالی
در برخی موارد اثر معنادار و در برخی از گروه کشورها اثر بی معنی بر رشد اقتصادی دارند .همچنین اندازه ضریب اثرگذاری متغیرهای
ساختار مالی در گروه های مختلف متفاوت است .بنابراین میتوان نتیج ه گرفت که اثر ساختار نظام مالی بر بخش واقعی اقتصاد در
کشورهای مختلف متفاوت است.
از جمله نتایج بدست آمده در این تحقیق متغیر نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی تنها برای گروه کشورهای پیشرفته دارای تاثیر
مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد  ،اما نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای منتخب حوزه منا و قاره آفریقا
تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد ولی این اثر معنادار نیست .همچنین نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای منتخب
شرق و جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه بر رشد اقتصادی معنادار نیست .در صورتیکه همین متغیر برای گروه کشورهای امریکایی تاثیر
منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.
از محدودیتهای این پژوهش ،سطح دسترسی به داده های مربوط به متغیرهای متنوع و گسترده پژوهش در خصوص کشورهای مختلف
در سال های اخیر است که با توجه به ماهیت مقایسهای این پژوهش ،از انجام مطالعه در یک دوره زمانی بزرگتر ،به نفع گستردگی
کشورهای مورد مطالعه ،صرفنظر شده است.
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منابع
 نقش صنعت بیمه در اقتصاد ملی و بازار سرمایه (بررسی تجربـه برخـی کـشورها. (1381) ، محمدرحیم،احمدوند
.67-96: 22، فـصلنامه پـژوهشهـا و سیاسـتهـای اقتـصادی. )وعملکرد ایران
 رشد اقتصادی را حمایت می کند؟ (تجزیه و تحلیل، آیا توسعه بیمه.)1385(  ابراهیم، احمد و کاردگر،جعفری صمیمی
.17-39 : ) 2 ( 6 ، پژوهشهای اقتصادی،)1382-1338 اقتصاد ایران
. 53 -79 : )59( 19 ،  پژوهش ها و سیاست های اقتصادی،  بیمه و رشد اقتصادی در ایران. )1390( جهانگرد
)تأثیر متقابل توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر ضریب نفوذ1397( . مرادی علی، احمدی معصومه،شاه آبادی ابوالفضل
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