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اهمیت توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. بازارهای مالی، بازارهایی هستند که 

ترین  یکی از پرقدرت به عنوانشود و صنعت بیمه به لحاظ ماهیت خود  های مالی مبادله می ها دارایی در آن

است. در این مقاله سعی شده تا تأثیر متغیرهای بیمه، مانند بیمه عمر و بیمه شخص   هادهای مالی معرفی شدهن

 ناخالص تولید به خصوصی بخش به اعطایی اعتبارات ثالث و بیمه مازاد بر متغیرهای بازار مالی همچون نسبت

به تولید ناخالص داخلی را با استفاده از روش سری زمانی چند متغیره مورد بررسی قرار  M2و نسبت  داخلی

و پس از اطمینان از فراهم بودن  کردهگیرد. بدین منظور ابتدا ایستایی و سپس همگرایی متغیرها را بررسی 

رایا  در ایان روش    رهاای معیازمینه الزم به ادامه بررسی اثر متغیرهای بیمه بر متغیرهای مالی با استفاده از 

که ایستایی و همگرایی بین  دهد می. نتای  حاصل نشان ایم پرداختهمانند تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس 

عالوه بر اینکه اثار مببات متغیرهاای     VDو  IRFمتغیرهای الگو برقرار بوده و عالوه بر آن با استناد به دو معیار 

شده سهم متغیرهای بیمه در رفتار متغیرهای مالی نیز بررسی  است.مشاهده بیمه بر متغیرهای بازار مالی قابل 

 سهم بیمه شخص ثالث و مازاد بر متغیر مالی از سهم بیمه عمر بیشتر است. دهد میکه نشان  است

 .UVAR شخص ثالث، بیمه عمر، بیمه مالی، بازارهای: واژگان کلیدی
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 8 و 7 های شمارهنوزدهم  سال اقتصادی مجله 6

 

 مقدمه .1

 در ماالی  بازارهای چراکه ،است کشورها اقتصادی رشد در مهم عوامل از يكی مالی بازارهای توسعه

 باه  انادازها  پا   ايا   هادايت  باا  توانناد  مای  و باوده  عماده  نقا   دارای جامعاه  انادازهای  پا   جذب

 پاو   بازار دو از اقتصاد مالی بخ . شوند اقتصادی رشد باعث جامعه، کالن سطح در گذاری سرمايه

 اولیاه  علال  را سارمايه  باازار  بهباود  و يافتگی سازمان ،گیری شكل هیك . است شده تشكیل سرمايه و

 واحادهای  مادت  کوتااه  ماالی  نیازهاای  رفا   باه  عمدتاً پو  بازار. داند می انگلستان در صنعتی انقالب

 واحادهای  ماالی  بلندمادت  و مادت  میان نیازهای رف  به سرمايه بازار و بانكی نظام طريق از اقتصادی

 و رشاد  بار  کاه  دارد وجاود  عاواملی  حا  آنكه .پردازد می غیربانكی مالی نهادهای طريق از اقتصادی

 .شود بازارها اي  در افراد گذاری سرمايه در نوساناتی باعث است ممك  و بوده مؤثر بازارها توسعه

 مهام نهادهاای درنتیجه و انداز پ  مهم های کانا  از فعالیتشان ماهیت موجب به بیمه های شرکت

 طبیعای  باه طاور   کشور در گری بیمه های فعالیت و بیماه صنعت توسعه و رشد. هستند مالی محوری و

 امنیات  تاأمی   بار  عاالوه  بیمااه  های شرکت. است کشور اجتماعی و اقتصادی توسعه و رشد از تابعی

 شاده   انباشته مالی مناب  کارگیری به و مشارکت با ای بیمه خدمات ارائه طريق از اقتصادی های فعالیت

 بلندمدت های بیمه در خصوص به ها، خسارت پرداخت و بیمه حق دريافت زمانی فواصل در خود نزد

 از زياادی  شامار  ماالی  منااب   و شوند مالی بازارهای توسعه و رشد پويايی، تحرك، موجب توانند می

 و زاده حسا  ) آورناد  فراهم را تولیدی های بخ  در گذاری سرمايه های طرح و اقتصادی های فعالیت

 کشورهای در کشورهاست؛ اقتصادی توسعه ارکان تري  مهم از يكی بیمه صنعت (.1389 ،همكاران

 رونااد بااه توجااه باا . شااود ماای اسااتداده ريااس   مااديريت جهاات اباازاری بااه عناوان  بیمااه از مختلا  

 اساات  شدهآغاز و دنبا   جديت باا کشور در که بیمه صنعت ازجمله مالی نهادهای سازی خصوصی

 (.1389 ،زاده عبداهلل و میرجاللی) است گشته نمايان گذشته از بی  مالی بازارهای در آن جايگاه

 آنچه اما است شده پذيرفته مالی بازارهابازارهای در آن نق  و بیمه اهمیت امروزه تداسیر اي  با

 عملكارد  نحاوه  و مالی بازارهابازارهای تحلیل در متغیر عنوان به بیمه کردن وارد رسد می نظر به مهم

 تاأثیری  چاه  ماالی  بازارهاای  بر بیمه که شود می پرداخته موضوع اي  به پژوه  اي  در لذا. است آن

 ماالی  بازارهای تقويت برای مناسبی اقتصادی و سیاسی های توصیه تواند می موضوع اي  بررسی. دارد

 روش از اساتداده  باا  2016 تاا  2006 دوره طای  اياران  کشاور  هاای  داده منظاور  اي  برای. باشد داشته
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 UVAR   7تأثیر بیمه بر بازاهای مالی با استفاده از روش 

 

UVAR دوم بخا   در موضاوع  اهمیات  باا  آشنايی از پ  رو اي  از. است گرفته قرار استداده مورد 

 ماد   ارائاه  باه  ، در ايا  بخا   رويام  مای  پاژوه   روش تحقیق سراغ به سوم بخ  در نظری، مبانی

را بیاان خاواهیم    مربوطه سیاستی نكات و کرده نتايج وتحلیل تجزيه به اقدام آخر بخ  در و پرداخته

 کرد.

 مبانی نظری. 2

، تجهیاز و تخصای    بلندمدتالزم جهت قرار گرفت  در مسیر رشد و توسعه  های شرط پی يكی از 

 گاذاری  سارمايه بهینه مناب  در سطح جامعه و اقتصاد است که اي  امر بدون کم  بازارهاای ماالی و   

بازارهاای هار کشاور     تاري   اساسای كرد بازارهای مالی به عنوان يكای از  نخواهد بود. عمل پذير امكان

به عنوان  ها آنکه تحرك و رونق  ای گونه بهي  اقتصاد تأثیرگذار است،  های بخ بر ساير  شدت به

 (.1396 ،)فتاحی و همكاران شود میيكی از معیارهای سالمت و پويايی اقتصاد کشورها شناخته 

دو بازار پو  و سرمايه هستند يكی از چهار بازار اصلی در اقتصاد  دربرگیرندهمالی که  بازارهای

. تأمی  مناب  مالی دو بازار کار و بازار کااال و  دارندکه برای دولت اهمیت بسزايی  شوند میمحسوب 

 ماالی  باازار  وظیداه  بازارهاا  ايا   درموجود  های ريس خدمات و تأمی  مالی برای دولت و مديريت 

 به اهمیت اي . شده است تبديل دولت اقتصادی های سیاست تمشیت برای مهم موضوعی به که است

 بازارهاای  تنظایم  باه  توسعه حا  در و يافته توسعه کشورهای در مالی اخیر های بحران که است حدی

 هاای  شاوك و  هاا  بحاران در چناد ساا  اخیار مشاكل مرباوط باه گساترش        . شود می داده نسبت مالی

اقتصادی به موضوع اصلی اکثار کارهاای علمای در زمیناه اقتصااد و اماور ماالی تباديل شاده اسات.           

میالدی و پرهیز از تكرار  80و  70برای فرار از عواقب شكست دولت در دهه  يافته توسعهکشورهای 

 انااد آوردهبااه توسااعه اباازار تنظاایم بااازار مااالی روی     30و  20شكساات بااازار در اقتصاااد در دهااه   

 (.1986 ،1پرومورگوس)آس

 وجاوه،  جرياان  شاامل  کاه  اقتصااد  در ماالی  بخا   وظیداه  کاه  کرد بیان توان می کلی حالت در

 طار   باه  سارمايه  صاحبان و مالی اعتباری، مؤسسات کنندگان، انداز پ  ناحیه از سرمايه و اعتبارات

وظاي  اي  بخ  همگاام   ديگر از و است دولت يا و خدمات و کاال تولیدکنندگان ،گذاران سرمايه

                                                             
1. Aspromoutgos 
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 8 و 7 های شمارهنوزدهم  سال اقتصادی مجله 8

 

حرکت کردن با بخ  ديگر اقتصاد يعنی بخ  واقعی کاه نشاان دهناده جرياان کااال و خادمات از       

باه سامت تولیدکننادگان     کننادگان  مصار  و نیز نیروی انسانی از  کنندگان مصر تولیدکنندگان به 

توسا  افارادی   خواهد بود که پای  از ايا     سازی همگاماست. رشد و توسعه اقتصادی دستاورد اي  

چون اسمیت، اسپیزر، روسی  و شومپیتر نیز بیان شده است، اي  افراد معتقاد بودناد کاه تجهیاز منااب       

 (.1383 ،مالی به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی عمل خواهد کرد )عبده تبريزی

کاه نمااد باازار تاأمی       ای گوناه  بهبیمه هستند  های شرکتنهادهای مالی فعا  در بازار،  مؤثرتري 

سات کاه طای آن اشاخاص باا پرداخات وجاه، قاراردادی را منعقاد          ااطمینان، بیمه است. بیمه عملی 

در مخااطره افتاد، شارکت بیماه از      انحاا   ازکه در صورت گذاشت موضوع بیمه به نحاوی   کنند می

 عهده خسارت برآيد )فرهنگ دکتر معی (.

کاه   اناد  کرده( در مطالعات نظری خود بیان 2004) 3لوي ( و 2004) 2(، مرت  بودای1992) 1مرت 

و اعماا  کنتار     گیرنادگان  وام، تخصای  منااب ، کنتار     اناداز  پا  مالی از طريق تحرك  مؤسسات

مشارکتی، تسهیل در مديريت ريسا  و تساهیل در مباادالت کااال و خادمات از دو کاناا  انباشات        

 هاای  شرکت. همچنی  از ديدگاه عملكردی، ندکن میسرمايه و نوآوری فنی به رشد اقتصادی کم  

ند از دو کانا  انباشت سرمايه )فیزيكی و انسانی( و نوآوری فنی بر رشاد اقتصاادی تاأثیر    توان میبیمه 

 بگذارند.

بازار تأمی  اطمینان و بیمه به عنوان نماد اي  بازار، نقا  اساسای در جباران آثاار ماالی ناشای از       

شاامل   دهاد  مای خدماتی که بیمه به جامعه  تري  مهمحاد جامعه دارد، برای آ گذار بیمهتحقق ريس  

در  ماؤثر اقتصادی، کما    های فعالیت کارايیاقتصادی، افزاي   های فعالیتتأمی  امنیت مالی برای 

، تأمی  سرمايه برای درآمد بالقوه آينده و تاأمی  امنیات   گذار بیمه، افزاي  اعتبار ها هزينهتوزي  نسبی 

 .استمالی  های زياناقتصادی با جبران خسارت و  های فعالیتمالی برای 

 هاای  بیماه  گاروه  دو باه  محصاوالت  ايا  . دهند می ارائه را زيادی محصاوالت بیماه های شرکت

 نیاز  عماومی  بیماه  تحات عناوان   غیرزندگی های بیمه) شوند می تقسیم غیرزندگی های بیمهو  زنادگی

 بااه  معاای   مبلاا   يا   پرداخات  تضمی  معنی به خود عام شكل در زندگی بیماه(. شوند می شاناخته

                                                             
1. Merton 
2. Merton & Bodie 
3. Levine 
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 UVAR   9تأثیر بیمه بر بازاهای مالی با استفاده از روش 

 

 باه  معی  س  ي  از بیشاتر کاه است شدگانی بیمه به پرداخت يا شده بیمه مرگ دلیل به ند  ذی يا 

 و اماوا   بیماه  مانناد  شاود؛  می بیمه انواع ساير شامل غیرزندگی بیمه مقابل، در. دهند می ادامه زندگی

 (.1393 همكااران، و میرزايی... ) و دريايی بیمه موتاوری، نقلیاه وسايل بیمه مسئولیت،

 و مسااتقیم هرابطاا زناادگی هااای بیمااه گسااترش اقتصااادی توسااعه در زناادگی هااای بیمااه نقاا 

 از زناادگی هااای بیمااه ويااژه باه  و بیمااه توسااعه. دارد کشااوری هار  اقتصااادی توسااعه بااا انكارناپاذيری 

 ثباات  و اشخاص زندگی کیدیت زندگی بیمه. است امروز يافته توسعه و صنعتی جوام  های ضرورت

 کاه  هنگاامی . دهاد  می کاه  را دولت بودجه های محدوديت همچنی  و بخشد می بهبود را اجتماعی

. باشاند  داشاته  اقتصادی های فعالیت در بیشتری گذاری سرمايه توانند می افراد يابد، می کاه  ريس 

 باعااث  تواناد  مای  اسات،  برخاوردار  زياادی  اهمیات  از افاراد  بازنشساتگی  برناماه  در که زندگی بیمه

 در فعالیات  هاای  زمیناه  تاري   مهام  ازجملاه  اماروزه  زنادگی  هاای  شود. بیماه  اجتماعی امنیت افازاي 

 فاروش  باه  تاوان  مای  کشاورهاي   در .هساتند  توساعه  درحاا   و يافتاه  توساعه  کشورهای هبیم بازارهای

 تولید شاهد افزاي  و بهبود يافته درآمد توزي  زمان هم که پرداخت وسی  سطح در زندگی های بیمه

 زندگی آتی تأمی  اينكه يكی اند؛ اهمیت حائز جهت دو از ها بیمه اي  باشیم. اقتصادى رشد با داخل 

 نقا   و اهمیات . هاسات  آن انادازی  پا   نقاا   ديگاری  و دارناد   عهاده  بار  را خانوار يا جامعه افراد

شامار   باه  يافتاه  توساعه  جواما   تاأمی   و رفاه سنج  های شاخ  از که آنجاست تا زندگی های بیمه

 اعتمااد  و اطمیناان  باا  برخوردارناد،  تأمی  اي  از خود نیاز فراخور به آن افراد که کشورهايی. آيد می

 هاای  بیماه  از آنجاا کاه  . کنناد  مای  مشاارکت  خوي  جامعه گسترش و توسعه ريزی برنامه در بیشتری

 هاای  بیماه  در وياژه  باه ) انادازی  گاذاری پا    سارمايه  جنباه  و ريسا   انتقاا   نق  لحاظ به بازرگانی

 لاذا  شاود،  مای  محساوب  جامعاه  اقشار در فرهنگی توسعه و عمومی رفاه های سنجه از يكی ،(زندگی

 باا  و دارد وجاود  اجتمااعی  و اقتصاادی  های شاخ  و ای بیمه های شاخ  بی  مثبت همبستگی ي 

 بیماه  سايت) کرد خواهد پیدا ارتقا نیز ای بیمه های شاخ  کشور، هر پیشرفت و رشد مرتب افزاي 

 های بیمه در خسارت پرداخت و بیمه حق دريافت بی  زمانی وقده بودن تر طوالنی موجب به(. مرکزی

 باه . آورند می فراهم را بلندمدت و بیشتر گذاری سرمايه امكان ها، رشته اي  از دريافتی وجوه زندگی،

 دارای کاه  يافتاه  توساعه  کشااورهای  در بیمه های شرکت های فعالیت از بااليی بسیار سهم دلیل همی 

 و فعاا   مشاارکت  موجاب  امر اي  و است زندگی های بیمه باه مربوط ،هستند کارآمد و رقابتی بازار
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 هاای  بررسای . اسات  شاده  گذاری سرمايه برای وجوه تأمی  و سرمايه بازار در بیماه های شرکت وسی 

 ايا   گاذاری  سارمايه  میاازان  افاازاي   و بیمااه  صاانعت  پرتدوی رشد بی  که است داده نشان مختل 

 (.1387 احسانی، و فیض) دارد وجود معناداری رابطه سرمايه، بازار در صنعت

 شاخ   بیماه  حق نرخ تطابق عدم و اخیر های سا  در ديه نرخ خزنده و افزايشی روند به توجه با

 محصاوالت  پرتداوی  از بخا   ايا   بااالی  خسارت، حجام  ضريب درنتیجه و ريس  میازان با ثالث

 عمار  های بیمه. است کرده پررنگ بسیار تعهدات انجام در را بیمه شرکت مالی توانايی نق  ای، بیمه

 ،قالونادی ) هساتند  گاذاری  سارمايه  جهت مالی مهم ابزارهای از اندازی، پ  نق  لحاظ به( زندگی)

 هاا  آن بودن بلندمدت ماهیت و سو ي  از گزاران بیمه سپرده تجمی  و جذب باالی قابلیت که (1394

 .است گشته متغیر در مطالعه پی  رو به عنوان بیمه نوع دو اي  انتخاب باعث ديگر، سوی از

 محصاوالت  تاري   مهام  از ثالاث نیاز   شاخ   عالوه بر بیمه زندگی که توضایح داده شاد، بیمااه   

 را خاود محصاوالت گاران، بیمه که است ويترينی مانناد ثالاث شاخ  بیماه زيرا است؛ بیمه صنعت

 هار  به رشته اي  در بیمه های شرکت عملكرد. دهند می قرار مشتريان دياد معرض در آن شیشه پشات

 ايا   کاه  کرد بیان بتاوان شاايد و دهد می قرار تأثیر تحت را ای بیمه های رشته ساير باشد، که ای شیوه

 خساارات  پرداخت در رشته اي  باالی سهم به توجه با. است بیمه بازار به گران بیمه ورود کلید رشته

 شااخ   بیماه  رشاته  در ای عماده  هاای  زيان دچار خصوصی و دولتی بیمه های شرکت جانی، و مالی

 (.1389 علوی، و صحت) شوند می ثالاث

به دلیل و  استاز صنعت بیمه  بازار مالیتأثیرپذيری ز آنجا که هد  اصلی اي  مقاله چگونگی ا

تأمی  مالی است و بازار سرمايه در مقايساه باا    محور پو توسعه بازار  اينكه در بیشتر کشورهای درحا 

 تأثیربخشای نیست، تنها  مستثنادارد و کشور ايران نیز از اي  قاعده  تری رنگ کمبازار پو  نق  بسیار 

را به عنوان شاخصی از بازارهای مالی در نظار   اند شدهكی افراد جامعه که وارد سیستم بان انداز پ از 

 .گیريم می

بدان راه  انداز پ که قسمت اعظم  شود میبازار مالی به جايی گدته  درواق بايد توجه داشت که 

اي  نق  را  ها بان و تولید جريان خواهد يافت و در ايران  گذاری سرمايهو از آن به سمت  يابد می

و کارايی باشد يافته  طبیعی است که هر چه بازارهای مالی در ي  اقتصاد بیشتر توسعهبه عهده دارند. 

 ی بدان راه پیدا خواهند کرد.انداز پ بیشتری داشته باشند، بخ  بیشتری از مناب  
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 UVAR   11تأثیر بیمه بر بازاهای مالی با استفاده از روش 

 

از نسابت   (2009) 2ب  و دمیرگاك کانات  ( و2015) 1و چانگ مطالعه لی بر اساسدر اي  مقاله 

 3و ديگر نهادهای مالی به تولید ناخاال  داخلای   ها بان اعتبارات اعطايی به بخ  خصوصی توس  

ماالی  توسعه و عمق باازار   گیری اندازهشاخصی برای به عنوان  4به تولید ناخال  داخلی M2و نسبت 

مالی برابار باا    زاندا پ مالی به تولید ناخال  داخلی،  انداز پ نسبت  . در شاخ شده استاستداده 

ی تجاری و خصوصی استداده شاده  ها بان نزد  5دار مدتی و انداز پ ديداری،  های سپردهمجموع 

 است.

به عنوان عامل ماؤثر ديگار در باازار ماالی     نیز عالوه بر متغیرهای گدته شده، از نرخ بهره حقیقی 

اسامی منهاای نارخ تاورم ماورد       نرخ بهره حقیقی مورد انتظار برابر با نرخ بهره شده است کهاستداده 

باالتر بودن نرخ بهره حقیقی )مثبت( نسبت به حالتی که دولات باا اساتداده از اختیاارات      است.انتظار 

 اناداز  پ خود آن نرخ را بر خال  مكانیزم بازار کاه  داده است؛ از طريق بخ  مالی، نرخ باالتر 

که در شتاب دادن به نرخ رشد اقتصاد اهمیت فراوانای   آورد میرا به وجود  گذاری سرمايهو افزاي  

بار رشاد    ای بازدارناده دارند. در حالی که بخ  مالی محدود و نرخ بهره واقعی مندی يا کام، اثارات   

واقعای   هاای  دارايای ها باه شاكل   اناداز  پا  اقتصادی دارد. چنی  شارايطی ماردم را بارای نگهاداری     

 (.2002، 6)سوفانی کند میغیرمولد؛ نظیر خانه، طال و... ترغیب 

 تحقیق روش. 3

. ايم کرده استداده UVAR الگوی از عبارتی به و زمانی های سری متغیره چند الگوی از تحقیق اي  در

ماورد   يوهانسا   آزماون  از استداده با را ها آن بی  همگرايی سپ  و متغیرها ايستايی ابتدا منظور بدي 

 باازار  بار  بیماه  تاأثیر  بررسای  عبارتی به و الگو متغیرهای بی  رواب  بررسی برای. ايم داده قرار بررسی

 متغیرهای بی  پويايی بررسی جهت (VD) واريان  تجزيه و (IRF) آنی واکن  تاب  معیار دو از مالی

 .ايم کرده دوره درون مقادير بینی پی  به اقدام سرانجام و ايم کرده استداده الگو

                                                             
1. Le & Chang 
2. kunt-Demirguc & Beck 
3. Financial Saving/ GDP 
4. Domestic Credit/ GDP 
5. Sum of Demand, Time and Savings Deposits 
6. Soufani 
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 8 و 7 های شمارهنوزدهم  سال اقتصادی مجله 12

 

 دوره بارای  فصالی  صاورت  باه  پاژوه   اي  تسهیالت، اطالعات و آمار بودن محدود به توجه با

دو شااخ  بارای توساعه ماالی ماورد       کاه  است گرفته صورت ايران کشور در 2016 تا 2006 زمانی

و  هاا  بانا  استداده قرار گرفته است. شاخ  او  نسبت اعتبارات اعطايی به بخ  خصوصی توس  

. استبه تولید ناخال  داخلی  M2و شاخ  دوم نسبت  ديگر نهادهای مالی به تولید ناخال  داخلی

ب  و دمیرگاك ) اند شدهبیانگر عمق مالی و به عنوان شاخصی از توسعه مالی معرفی  ها شاخ اي  

ايران و بانا    اسالمی جمهوری مرکزی بیمه مرکزی، بان  سايت از اطالعات . اي (2009، 1کانت

 .است آمده دست به جهانی

 مشااهدات،  تعاداد  شاامل  پاژوه   متغیرهاای  توصایدی  آماار  و ها داده از کلی نمای ،(1) جدو 

 .است شده  ارائه پژوه  متغیرهای معیار انحرا  و میانگی  مقدار ها، داده حداکثر ها، داده حداقل

 توصیفی آمار .1 جدول

 ها حداکثر داده ها حداقل داده انحرا  معیار مقدار میانگی  نام متغیر

 GDP 1٫660413 1٫344086 0٫268741 4٫363764نسبت تسهیالت بخ  خصوصی به 

 GDP 1٫065749 0٫395119 0٫490584 2٫048734به  M2نسبت 

 2751096 288030٫435 767346٫014 1094552٫35 بیمه عمر

 17438300 2259201 4192487 6708466 بیمه شخ  ثالث و مازاد

 12260 9140٫8 1056٫179 10220٫93 نرخ ارز حقیقی

 132 132 132 132 تعداد مشاهدات

 پژوه  های يافته: مأخذ

 شاده   ارائاه ( 2) جادو   پژوه ، متغیرهای بی  پیرسون همبستگی میزان تعیی  منظور  به همچنی 

 .دارد وجود بااليی همبستگی متغیرها تمامی بی  که دهد می نشان( 2) جدو . است

 پژوهش متغیرهای بین پیرسون همبستگی ضریب .2 جدول

Rate Credit Excess Liability Life  

0٫96 0٫953 0٫947 0٫92 1 Life 
0٫933 0٫93 0٫91 1 0٫92 Liability 
0٫963 0٫905 1 0٫91 0٫947 Excess 

0٫934 1 0٫905 0٫93 0٫953 Credit 
 پژوه  های يافته: مأخذ

                                                             
1. kunt-Demirguc & Beck 
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 UVAR   13تأثیر بیمه بر بازاهای مالی با استفاده از روش 

 

 ایستایی. 3-1

 اسااس  آن بار  کاه  شود منجر نتايجی به تواند می رگرسیون الگوی ي  در ناايستا های داده از استداده

 بررسای  باه  اقادام  اسات  الزم رو  ايا   از. شناسایم  مای  کااذب  رگرسایون  الگاوی  را برآوردی الگوی

 ADF آماره بحرانی مقادير چون (3) جدو  مشاهدات اساس بر. کنیم الگوها اي  در متغیرها ايستايی

 اخاتال   اولای   بارای  را متغیرهاا  تماام  ،هساتند  اخاتال   اولای   برای %5 از کمتر متغیرها تمامی برای

 .دانیم می ايستا

 اول( مرتبه تفاضل) فولر دیکی آماره اساس بر الگو متغیرهای برای واحد ریشه آزمون نتای  .3جدول 

 يستايیاوضعیت  %(5آلدا مقدار بحرانی ) ADFآماره  متغیر

Credit 5٫197893- 0٫0003 ايستا 

Liability 5٫711108- 0٫0005 ايستا 

Excess 5٫049969- 0٫0024 ايستا 

Life 3٫59246- 0٫054 ايستا 

Rate 4٫525874- 0٫0072 ايستا 

 پژوه  های يافته: مأخذ

 الگو برآورد. 3-2

 Eviews 9 افازار  نارم  از اساتداده  باا  متغیرهاا  ايساتايی  بررسی از پ  نظر مورد الگوی برآورد منظور  به

 از پا   بعادی  مراحال  در آن از اساتداده  و حاصال  نتايج از اطمینان برای و کرده آن برآورد به اقدام

 .است شده اقدام الگو بهینه وقده تعیی  برایOLS  روش به الگو برآورد

 UVAR الگوی در بهینه وقفه تعیین. 3-3

 بار  دو وقداه  الگاو  ايا   در کاه  دهاد  می نشان نتايج. شود می تعیی  الگو بهینه وقده طو  مرحله اي  در

 تاا  اسات  الزم بعادی  مراحال  در رو  ايا   از. اسات  الگو بهینه وقده  HQ و LR, FPE معیارهای اساس

 .کنیم برآورد دو وقده با را الگو
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 8 و 7 های شمارهنوزدهم  سال اقتصادی مجله 14

 

 UVAR نتای  آزمون تعیین وقفه بهینه در الگوی .4جدول 

 
 پژوه  های يافته: مأخذ

 گرایی هم آزمون. 3-4

 ؛اناد  شاده  ايساتا  يا   ايساتايی  مرتباه  دارای الگاو  متغیرهاای  کارديم  اشااره  نیز تر پی  که گونه همان

 يوهانساون  آزماون  و گیارد  قرار بررسی مورد متغیرها اي  در گرايی هم موضوع تا است الزم بنابراي 

 اينكاه  باه  توجاه  باا . شاود  انجاام  اسات  گرايای  هام  بحاث  در راياج  هاای  آزماون  از يكای  درواق  که

47.86trance  بااا Pr 0.05ob  و max 51.41  بااا Pr 0.0002ob  0 فرضاایهH مربوطااه 

 متغیرهاا  بای   همگرايای  عباارتی  باه  و الگاو  متغیرهاای  بی  همگرايی وجود معنای به که شده  پذيرفته

 .است

 (Max- Eigen) ویژه مقدار حداکبر آزمون و Trance اثر آزمون .5 جدول

Prob** 0.05 

Critical Value 
Trace 

Statistic Eigenvalue 
Hypothesized 

No. of CE(s) 

0.0001 69.81889 98.82200 0.872080 None* 

0.0550 47.85613 47.41321 0.526106 At most 1 

0.0658 29.79707 28.74393 0.425421 At most 2 

0.0615 15.49471 14.8997 0.342372 At most 3 

0.0357 3.841466 4.413062 0.161820 At most 4* 
Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level  

Prob** 0.05 

Critical Value 
Max-Eigen 

Statistic Eigenvalue 
Hypothesized 

No. of CE(s) 

0.0002 33.87687 51.40879 0.872080 None* 

0.4405 27.58434 18.66928 0.526106 At most 1 

0.3772 21.13162 13.85295 0.425421 At most 2 

0.1824 14.26460 10.47791 0.342372 At most 3 

0.0357 3.841466 4.413062 0.161820 At most 4
* 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 پژوه  های يافته: مأخذ
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 UVAR   15تأثیر بیمه بر بازاهای مالی با استفاده از روش 

 

 الگو کاربرد. 3-5

 همگرايای  مانند کاربردها از برخی به ادامه در که کرد استداده توان می متعددی موارد در الگو اي  از

 .پردازيم می هستند، مطالعه اي  هد  با مناسب که متغیرها بی  پويای رواب  بررسی و متغیرها بی 

 متغیرها بین پویایی بررسی. 3-6

 معیاار  دو از ارتباط در اي  . است آن متغیرهای بی  پويايی بررسی امكان الگو اي  کاربردهای ازجمله

 .آيد می عمل به استداده (VD) واريان  تجزيه و (IRF) آنی واکن  تاب 

 (IRF)  آنی واکنش توابع. 3-7

 سااير  و متغیار  هماان  از حاصل های تكانه به نسبت را متغیر ي  واکن  توانیم می معیار اي  کم  به

 نماودار  و کارده  بارآورد  را آنی واکن  تواب  منظور بدي . کنیم بررسی زمان طی در الگو متغیرهای

 اسااس  بار . دهایم  مای قارار   ماورد اساتداده   متغیرهاا  بی  پويای رواب  بررسی جهت را ها آن از حاصل

 ثالث شخ  بیمه و عمر بیمه يعنی مطالعه اي  در هد  متغیر دو به GDP به 2M نسبت واکن  نتايج،

 باه  GDP باه  اعتبارات اعطاايی  نسبت واکن  همچنی . است افزايشی مورد دو هر در و مثبت مازاد و

 واکن  دهد می نشان نتايج که قرارگرفته مورد بررسی مازاد و ثالث شخ  بیمه و عمر بیمه متغیر دو

 بیمه به GDP به اعتبارات نسبت واکن  و نوسان اندکی با همراه عمر بیمه به GDP به اعتبارات نسبت

 .است سازگار تئوري  نتايج با نتايج اي  که است افزايشی مثبت مازاد و ثالث شخ 

 

 پژوه  های يافته: مأخذ

 مازاد و ثالث شخص بیمه و عمر بیمه های تکانه به نسبت Credit واکنش .1 نمودار
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 8 و 7 های شمارهنوزدهم  سال اقتصادی مجله 16

 

 
 پژوه  های يافته: مأخذ

 مازاد و ثالث شخص بیمه و عمر بیمه های تکانه به نسبت liability واکنش .2 نمودار

 (VD)  واریانس تجزیه. 3-8

 گیارد  مای  قارار  ماورد اساتداده   UVAR الگاوی  ي  در متغیرها پويايی بررسی برای که ديگری معیار

 متغیر ي  مشارکت درصد عبارتی به و سهم توان می معیار اي  اساس بر. است واريان  تجزيه معیار

 بیماه  و عمار  بیماه  متغیار  دو سهم( 6) جدو  اساس بر. کنیم بررسی الگو ديگر رفتار و تغییرات در را

 نتیجاه  تاوان  مای  نتاايج  ايا   باه  اساتناد  باا . اختیارداريم در را مالی بازارهای بر تأثیرگذار ثالث شخ 

 خصوصای  بخا   اعتباارات  نسبت رفتار بر مازاد و ثالث شخ  بیمه سهم متوس  به طور که گرفت

 نق  مازاد و ثالث شخ  بیمه نیز GDP به بدهی نسبت مورد در همچنی  و است مهم و باال  GDPبه

 .دارد بسزايی و مهم

 تجزیه واریانس .6 جدول

Variance Decomposition of CREDIT 

RATE LIFE LIABILITY EXCESS CREDIT S.E. Period 

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 100.0000 0.283690 1 

0.105805 3.101681 5.382354   0.378008 2 

6.042070 3.382728 4.998903   0.446886 3 

7.781034 3.124123 4.981773   0.531482 4 

6.952670 2.687626 4.255216   0.531482 5 

6.542730 2.399227 3.691736   0.574870 6 

6.189342 2.158492 3.132315   0.624143 7 

5.646865 2.042842 2.660830  0.677238 8 

5.037874 1.931282 2.212446 34.09023  0.742705 9 

4.453465 1.948207 1.904704 41.25709 50.43654 0.817123 10 
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 تجزیه واریانس .6 جدولادامه 

Variance Decomposition of LIABILITY 

RATE LIFE LIABILITY EXCESS CREDIT S.E. Period 

0.000000 0.000000     1 

      2 

      3 

      4 

      5 

      6 

      7 

     8 

      9 

      10 

 پژوه  های يافته: مأخذ

 گیری نتیجه. 4

 بلندمادت  و تعاادلی  رابطاه  و باوده  ايساتا  اخاتال   اولای   در متغیرهاا  تماامی  حاصال  نتاايج  اساس بر

 ماازاد  بیماه  متغیر تكانه تأثیر که گرفت نتیجه توان می آن بر عالوه. است برقرار ها آن بی ( همگرايی)

 GDP باه  M2 نسابت  و GDP باه  خصوصای  بخا   اعتبارات نسبت هد  متغیر دو بر ثالث شخ  و

 عمار  بیمه تأثیر و مثبت GDP به بدهی نسبت متغیر بر عمر بیمه متغیر تكانه تأثیر همچنی  و بوده مثبت

. هساتند  ساازگار  تئوريا   انتظاارات  باا  نتايج اي  که است نوسان دارای GDP بر تسهیالت نسبت بر

 باه  M2 نسابت  و GDP باه  خصوصای  بخا   اعتبارات نسبت رفتار در متغیر دو اي  سهم آن بر عالوه

GDP را بیشاتری  ساهم  مازاد و ثالث شخ  بیمه حاصل جدو  اساس بر که قرارگرفته مورد بررسی 

 تاأثیر  ماوردنظر  ماازاد  و ثالاث  شاخ   و عمر بیمه تأثیر اينكه نهايی نتیجه. اند داده اختصاص خود به

 دارد. مالی ذکر شده بازارهای توسعه متغیرهای بر مثبتی

 در بازارهاا  ايا   توساعه  باياد  کشاور  اقتصااد  توساعه  و رشاد  بار  ماالی  بازارهاای  تأثیر به توجه با

 بار  ماازاد  و ثالاث  شخ  بیمه و عمر بیمه مثبت رابطه پژوه  اي  در و بگیرد قرار دولت های برنامه
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 بازارهای توسعه اي  به کشور نیاز و شده گدته مطالب به توجه با. شد داده نشان مالی بازارهای توسعه

 است: شده ارائه یهايپیشنهاد مالی

 اناداز  پا   و جااری  ساپرده  حساب در را خود وجوه از زيادی حجم آنكه جای به بیمه صنعت 

 ايا   و کناد  متمرکاز  آن در را خاود  وجاوه  کلیه و کند بان  تأسی  به اقدام کند، نگهداری

 مختلاا  هااای فعالیاات باارای را وجااوه اياا  ای حرفااه کااامالً بااه طااور باشااد مكلاا  باناا 

 ؛کند گذاری سرمايه

 ماورد  را هاا  شارکت  ساهام  شادن  بیماه  موضاوع  خصوصای  و دولتای  بیمه های شرکت مديران 

 بیماه  و عمر های بیمه توسعه و رشد طريق از دريافتی های بیمه حق ترکیب و دهند قرار بررسی

 در زنادگی  به امید و اطمینان و اعتماد برافزاي  عالوه تواند می خود که مازاد و ثالث شخ 

 شود؛ اصالح شود، تبديل گذاری سرمايه و انداز پ  برای مهمی بسیار منب  به جامعه

  هاای  شارکت  سارمايه  افازاي   طرياق  از بیماه  صانعت  در مستقیم گذاری سرمايه حجم افزاي 

 بیماه  شارکت  مانناد  تخصصای  بیماه  هاای  شرکت ويژه به جديد های شرکت ايجاد يا و موجود

 ؛... و مازاد و ثالث شخ  عمر، تخصصی

 طرياق  از بلندمدت صورت به گذاری سرمايه قابل فنی ذخاير تقويت برای الزم های زمینه ايجاد 

 طراحای  طرياق  از بیماه  باازار  توساعه  ياا  و هاا  آن انادازی  پا   جنباه  باا  عمار  هاای  بیماه  توسعه

 ؛ای بیمه جديد محصوالت

 اطمیناان  ايجااد  و ماردم  نظر جلب جهت بیمه های شرکت توس  ها تعهد سري  و موق  به انجام 

 بیمه. های شرکت به نسبت ها آن در
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