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  چکیده
  

 شـدن  ی) و جهـان یرزنـدگی و غ یزندگ هاي یمه: بیک(به تفک یمهب ینب تیرابطه عل یمطالعه حاضر به بررس

ــا تمرکــز رو D8گــروه  يدر کشــورها ــ  یــلتحل يب ــان  دوره یخــاص هــر کشــور ط  1999- 2011 یزم

 شـدن  یو شـاخص جهـان   یرزنـدگی و غ یزنـدگ  یمـه نفـوذ ب  یبضـر  یرهايمنظور از متغ ین. به اپردازد یم

KOF )مطالعـه براسـاس    یـن فاده شده است. روش اسـتفاده شـده در ا  ) استشدن یجهان یعنوان پروکس به

بـه ظـاهر    هـاي  یونرگرسـ  بـر  یآزمـون مبتنـ   یـن ) اسـت. ا 2006( یاشده توسط کون ارائه یپانل یتآزمون عل

 یـن ا یناستراپ خاص هـر کشـور اسـت. همچنـ     بوت یبحران یروالد با مقاد يها ) و آزمونSURنامرتبط (

 دهـد  ینشـان مـ   یتجرب یج. نتاگیرد یپانل را درنظر م ياعضا یننس بو عدم تجا یمقطع یآزمون همبستگ

مختلـف گـروه    يکشـورها  یندر بـ  شـدنی  یو جهان یرزندگیو غ یزندگ هاي یمهب ینب یتجهت رابطه عل

D8 از  یـت عل هتنهـا رابطـ   یـز ن یـران . در مـورد کشـور ا  یستن یکسانها،  ن  خاص حاکم بر آ یطبسته به شرا

  شده است.     ییدتا یرزندگیغ هیمبه ب شدن یسمت جهان
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  مقدمه -1

شـماري از طریـق انتقـال ریسـک و پرداخـت       تنها باعث تسهیل معامالت اقتصادي بی بیمه نه

ن یکی از موسسات مالی غیربانکی در اکثـر کشـورهاي جهـان    عنوا شود، بلکه به غرامت می

). در دو دهه گذشته فعالیت 2012، 1کند (لی و چانگ نقش مهمی را در توسعه مالی ایفا می

ظهـور)، رشـد فزاینـده و سـریعی را داشـته       جهانی بازار بیمه (باالخص در بازارهـاي درحـال  

آورد کـه   و ادغام، این سوال را پدیـد مـی  است. این پدیده با توجه به روند آزادسازي مالی 

یـا   ؟)151: 2013، 2کند (چـن و همکـاران   شدن به افزایش فعالیت بیمه کمک می آیا جهانی

شـود، زیـرا توسـعه     شـدن مـی   برعکس، این گسترش صنعت بیمه است که منجـر بـه جهـانی   

 د.  کن پذیر می المللی امکان هاي بیمه، زمینه حضور را در بازارهاي بین فعالیت

هـاي مختلـف،    هاي اقتصادسنجی و معرفـی آزمـون   هاي اخیر با گسترش تکنیک در سال     

) در پـژوهش  2013تمرکز اصلی بر تعیین جهت تاثیر این دو متغیر است. چـن و همکـاران (  

شـدن و فعالیـت بیمـه،     کنند که در بررسی جهت علیت بـین متغیرهـاي جهـانی    خود بیان می

 و قابل تعمیم به سایر کشورها نیست. نتایج خاص هر کشور هستند

شدن و رشد اقتصادي در مطالعات خارجی و داخلی متعـددي   همچنین رابطه بین جهانی     

و رضوي و  )2010( 4چانگ و لی )،2008)، درهر و همکاران (2006( 3نظیر مطالعات درهر

د دیگـري نظیـر   ) و رابطه بین بیمه و رشد اقتصـادي نیـز در مطالعـات متعـد    1392فر ( سلیمی

ــاران  ــان و همک ــات ه ــاران )،2010( 5مطالع ــمیمی و  جعفــري ،)2014( 6کریســتیا و همک ص

) بررسی شده است. این در حالی اسـت کـه رابطـه بـین     1390) و جهانگرد (1385کارگرد (

عنوان یـک حلقـه مفقـوده بـا وجـود اهمیـت آن در مطالعـات تجربـی          شدن و بیمه به جهانی

  . )2013، 7گرفته است (چانگ و همکاران اندکی مورد بررسی قرار

                                                                                                              
1- Lee and Chang 
2- Chen et. al 
3- Dreher 
4- Chang and Lee 
5- Han et. al 
6- Crestea et. al 
7- Chang et. al 
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شـدن و   هدف اصلی این مقاله بررسـی جهـت علیـت بـین جهـانی     با توجه به این نکات،      

توسـعه   هـاي زنـدگی و غیرزنـدگی در بـین کشـورهاي درحـال       فعالیت بیمه به تفکیک بیمه

اسـت. بـه ایـن منظـور از رویکـرد علیـت        1999-2011هـاي   طـی سـال   (D8) گروه هشـت 

هـاي علیتـی کـه تـاکنون      که در بین آزمـون  )2006( 1شده توسط کونیا  رنجري پانلی ارائهگ

هاي به  برآورد رگرسیونبر  شده و جدید است، استفاده شده است. این رویکرد، مبتنی مطرح

خاص هر کشـور   4استراپ با مقادیر بحرانی بوت 3هاي والد و آزمون (SUR) 2ظاهر نامرتبط

آمده را با تحلیل روي هر عضو پانل (هـر کشـور) و نـه     دست وان نتایج بهت است. بنابراین می

هـاي   کل پانل (کل کشورها) بررسی کرد. عالوه بر این، این رویکرد برخالف سایر آزمـون 

گیـرد.   بین اعضـاي پانـل را درنظـر مـی     6و عدم تجانس 5علیت گرنجري، همبستگی مقطعی

انباشـتگی و ریشـه    چ آزمونی براي تشـخیص هـم  در فرآیند این آزمون، نیازي به هیهمچنین 

  7واحد پانل نیست.

مقاله حاضر در پنج بخش تنظیم شده است؛ پس از مقدمه، بخـش دوم مقالـه بـه ادبیـات          

ــه روش تحقیــق و معرفــی متغیرهــا و توصــیف داده  موضــوع مــی هــا  پــردازد. بخــش ســوم ب

                                                                                                              
1- Ko´nya 
2- Seemingly Unrelated Regressions  
3- Wald test 
4- Bootstrap 
5- Cross- Sectional Dependence 
6- Heterogeneity 

پانـل اسـت کـه     هـاي  هاي آزمون علیت در داده روش مورد استفاده در این تحقیق یکی از جدیدترین و کارامدترین روش - 7

هـاي   هـا و توصـیه   کنـد و تحلیـل   طور مستقل و جداگانه براي هر عضو پانـل ارائـه مـی    نقطه قوت آن در این است که نتایج را به

صـورت مجـزا بـراي     هـا بـه   طور مجزا داشت. در مورد اینکه چرا از ابتدا تحلیل توان براي هر عضو پانل به سیاستی مناسب را می

هاي پانل اسـت.   انجام نشده است باید گفت که آزمون علیت مورد استفاده در این تحقیق، مبتنی بر داده کشورها و کشور ایران

هاي سري زمـانی،   کنند و با توجه به محدود بودن مدل زایی متغیرها  را برطرف می هاي پانل، درون دانیم، مدل طور که می همان

که با توجه به تعداد مشاهدات براي هر مقطـع   تایج بهتري ارائه دهند در حالیهاي مقطعی و سري زمانی ن  توانند با ترکیب داد می

آمـده   دسـت  داده براي هر متغیر، نتایج بـه  12شود؛ یعنی  را شامل می 1999- 2011  زمانی بازه  (مانند ایران) با توجه به اینکه دوره

کند. عالوه بر این، رویکرد مورد استفاده در این تحقیـق   یهاي سري زمانی را با نااطمینانی مواجه م هاي علیت در داده از آزمون

گیـرد کـه بـراي     هاي علیت گرنجري، همبستگی مقطعی  و عدم تجانس بین اعضاي پانـل را درنظـر مـی    برخالف سایر آزمون

 بسیار مهم است. D8بررسی گروه کشورهایی مانند 
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یج پرداختـه شـده اسـت. در    اختصاص دارد. در بخش چهارم به بـرآورد مـدل و تحلیـل نتـا    

  بندي و پیشنهادات آمده است. بخش پایانی نیز جمع

  

  مروري بر ادبیات موضوع -2

کننـده توسـعه تجـارت مـورد      عنوان یکی از عوامـل تعیـین   هرچند موضوع اهمیت توسعه مالی به

توجه اقتصاددانان قـرار گرفتـه اسـت، امـا ایـن مطالعـات بـرخالف ارتبـاط توسـعه مـالی و رشـد            

قتصادي، بسیار بدیع و معدود و در هر دو بعد نظري و تجربی در ابتداي کار قـرار دارد. درواقـع،   ا

هـایی در ایـن زمینـه     که اشاره ))1987( 1جز موارد بسیار معدودي (مانند مطالعه کلتزر و باردهان به

خصـوص از   هو ب 2002اند، اقتصاددانان این موضوع را از هر دو بعد نظري و تجربی از سال  داشته

  ).  152: 1392اند (راستی و رضایی،  مورد بررسی قرار داده 2004سال 

هاي  عنوان یکی از شاخص طور کلی در زمینه رابطه علیت بین توسعه مالی (که بیمه به به     

شود) و بـاز بـودن اقتصـادي شـامل بـاز بـودن تجـاري و مـالی          گیري آن محسوب می اندازه

شده، قابل  دن) چهار فرضیه اصلی براساس مطالعات تجربی انجامش جهانی  عنوان شاخص (به

  طرح است:

 2روي تقاضـا  نخستین فرضیه را فرضیه باز بودن اقتصادي منجر به توسعه مالی یا فرضیه دنباله

دهنده علیت یکطرفه از سمت بـاز بـودن اقتصـادي بـه توسـعه مـالی اسـت         نامند که نشان می

صـورت کـه هرچـه اقتصـاد یـک کشـور در ارتبـاط بـا سـایر           به این؛ )2012، 3(کیندربئوگو

فنــی و انتقــال  4کشــورها پویــاتر عمــل کنــد، ضــمن افــزایش مبــادالت اقتصــادي از ســرریز 

مند شده و با افزایش بازدهی، موجبات افزایش انگیزه و عامل تحریک  المللی دانش بهره بین

شـود (بالتـاجی و     وسعه مالی مـی کند و از این طریق باعث ت گذاري را فراهم می براي سرمایه

) معتقدنـد کـه اقتصـادهاي بـازتر     1995( 6در ایـن راسـتا بـارو و مـارتین     ).2008، 5همکـاران 

  کنند.  فناوري پیشرفته را درجهت توسعه مالی بهتر وارد می

                                                                                                              
1- Kletzer and Bardhan 
2- Demand-Following Hypotheses 
3- Kiendrebeogo 
4- Spillover    
5- Baltagi et. al 
6- Baro and Martin 
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تواننـد بـا واردات کاالهـاي     توسـعه مـی   کند که کشورهاي درحـال  بیان می )1993( 1لی      

بالتـاجی و  اي به توسعه مالی بـاالتري دسـت پیـدا کننـد. مطالعـه تجربـی        مایهاي و سر واسطه

توسعه  یافته و درحال دهد که براي هر دو گروه کشورهاي توسعه ) نشان می2008همکاران (

خصـوص درجـه بـاز بـودن مـالی بـراي        کنـد بـه    درجه باز بودن به توسـعه مـالی کمـک مـی    

مطالعه تجربی محمـدي و همکـاران   مناسب است.  کشورهایی که درآمد پایین دارند، بسیار

  ) نیز به نقش حیاتی باز بودن تجاري در تعیین سطح توسعه مالی اشاره دارد.1393(

 2فرضیه دوم را فرضیه توسعه مالی منجـر بـه بـاز بـودن اقتصـادي یـا فرضـیه رهبـري عرضـه         

 اقتصـادي اسـت.   دهنده علیت یکطرفه از سمت توسعه مـالی بـه بـاز بـودن     نامند که نشان می

تواند به کاهش موانـع و   توسعه نهادها و بازارهاي مالی از طریق تنوع بخشیدن به ریسک می

، 3هاي تجاري کمک کند و باعث گسترش تجارت شود (اسـوالریده و والچـس   محدودیت

سـمت تولیـد کاالهـاي بـا      همچنین ازآنجاکه توسعه مالی انگیزه تولیدکنندگان را به ).2002

هـاي   شـدن در بـین بخـش    دهـد، پدیـده تخصصـی    ودي نسبت به مقیاس سوق مـی صع  بازده

شود  هاي مالی تعیین می وسیله سطح نسبی واسطه هاي تجاري به اقتصادي و به تبع آن جریان

دهنـده ایـن موضـوع     نشان )2005( 5هاي بکر و گرینبرگ ). در این راستا، یافته2002، 4(بک

  شود.  ش صادرات میاست که سیستم مالی بهتر موجب افزای

 7)، رحمـان و همکـاران  2009( 6مطالعات تجربـی مختلفـی ماننـد مطالعـات ولـد رافائـل            

) نیـز  1392کند. نتـایج تجربـی مطالعـه راسـتی و رضـایی (      ) از این فرضیه حمایت می2012(

شده به سـازمان تجـارت    دهنده تاثیر مثبت توسعه مالی بر کل تجارت کشورهاي ملحق نشان

  است. (WTO)ی جهان

فرضیه سوم معتقد به رابطه علیت دوطرفه بین توسعه مالی و بازبون اقتصادي اسـت؛ بـه ایـن    

معنا که توسعه مالی سبب باز بودن اقتصادي شده و باز بودن اقتصادي باالتر نیز سبب توسعه 

                                                                                                              
1- Lee 
2- Supply-Leading Hypotheses 
3- Svaleryde and Vlachos 
4- Beck 
5- Becker and Greenberg 
6- Wold-Rufael 
7- Rahman et. al 
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ی و بـاز  دهد توسعه مال نامند که نشان می می نیز 1شود. این فرضیه را فرضیه بازخورد مالی می

) و 2005( 2کنند. نتایج تجریی مطالعات حسن و اسالم بودن اقتصادي یکدیگر را تقویت می

  ) تاییدکننده این فرضیه است. 2014( 3اصغر و حسین

فرضیه چهارم معتقد است که هیچ رابطه علیتی بین توسعه مالی و باز بودن اقتصـادي وجـود   

 5نتـایج تجربـی مطالعـه گـریس و همکـاران      نامنـد.  مـی  4ندارد. این فرضـیه را فرضـیه خنثـی   

  کند. ) از این فرضیه حمایت می2009(

ــاران       ــاه و همک ــر      )2014( 6منی ــی ب ــانلی مبتن ــري پ ــت گرنج ــون علی ــتفاده از آزم ــا اس ب

کشور قاره آفریقا طـی   21استراپ به بررسی رابطه علیت بین تجارت و توسعه مالی در  بوت

هاي این تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه علیت  یافته اند. پرداخته 1965-2008زمانی   دوره

  بین این متغیرها در اکثر کشورها مورد بررسی است.

شدن پرداخته اسـت،   صورت تجربی به بررسی رابطه بیمه و جهانی اي که به اولین مطالعه     

تـاثیر  در ایـن مطالعـه،    ها آن ).2013است (چانگ و همکاران،  )2012(مطالعه لی و چانگ 

زمـانی    کشـور جهـان طـی دوره    39المللـی در   شدن را روي بازارهاي بیمه عمـر بـین   جهانی 

هـاي   هـاي ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از تحلیـل       انـد. یافتـه   مورد بررسی قـرار داده  2007-1979

شـدن بـر    حـاکی از تـاثیر معنـادار جهـانی     KOFشـدن   انباشتگی پانلی و شاخص جهـانی  هم

 KOFشـدن   المللی است. همچنین با تفکیک شاخص جهـانی  ه عمر بینتوسعه بازارهاي بیم

شـدن اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی نشـان داده شـده کـه تـاثیر          به سه زیر شاخص جهـانی 

المللی مثبت است، امـا   شدن اقتصادي و اجتماعی نیز بر توسعه بازارهاي بیمه عمر بین جهانی

  است. معنا شدن سیاسی بر این متغیر بی تاثیر جهانی

استراپ،  با استفاده از آزمون علیت گرنجري پانلی مبتنی بر بوت) 2013(چن و همکاران      

کشور آسیاي شـرقی   8هاي عمر و غیرعمر در  شدن و بیمه به بررسی رابطه علیت بین جهانی

زمانی   جنوبی و تایلند) طی دوره (شامل: هند، اندونزي، ژاپن، مالزي، فیلیپین، سنگاپور، کره

                                                                                                              
1- Feedback 
2- Hassan and Islam 
3- Asghar and Hussain 
4- Neutrality Hypothesis 
5- Gries et. al 
6- Menyah et. al 
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دهنـده وجـود رابطـه علیـت یکطرفــه از      انـد. نتـایج ایـن تحقیـق نشــان     پرداختـه  2008-1979

شدن به بیمـه   شدن در کشور کره، علیت یکطرفه از جهانی هاي عمر و غیرعمر به جهانی بیمه

شـدن در کشـورهاي هنـد و     غیرعمر بـه جهـانی    عمر در کشور مالزي، علیت یکطرفه از بیمه

شدن و بیمه غیرعمر در کشور فیلیپین است. در مورد  رفه بین جهانیط ژاپن و رابطه علیت دو

  سایر کشورها نیز رابطه علیتی بین متغیرهاي یادشده مشاهده نشده است.  

ــر     )2013(چانــگ و همکــاران       ــی ب ــانلی مبتن ــت گرنجــري پ ــون علی ــا اســتفاده از آزم ب

کشور آسیاي شـرقی   8ه در شدن و بخش بیم استراپ به بررسی رابطه علیت بین جهانی بوت

زمـانی    جنوبی و تایلند) طی دوره (شامل هند، اندونزي، ژاپن، مالزي، فیلیپین، سنگاپور، کره

اند. نتایج این تحقیق حاکی از وجـود رابطـه علیـت یکطرفـه از بخـش       پرداخته 2008-1979

شـدن در   شدن در کشور ژاپن، رابطه علیت دوطرفه بین بخـش بیمـه و جهـانی    بیمه به جهانی

شـدن و بخـش بیمـه در     جنوبی و تایلند و عدم رابطه علیت بـین جهـانی   کشورهاي هند، کره

  کشورهاي اندونزي، مالزي، فیلیپین و سنگاپور است.

توان به این مطالعـات   شده نزدیک به موضوع تحقیق می از مطالعات تجربی داخلی انجام     

 6توسعه شامل  کشور درحال 12طبیقی براي ) در یک مطالعه ت1384زاده ( اشاره کرد: محقق

کشـور غیرعضـو، تـاثیر الحـاق بـه سـازمان جهـانی         6کشور عضو سازمان جهانی تجارت و 

اند. نتایج این تحقیق با اسـتفاده از روش   اي بررسی کرده هاي مهم بیمه تجارت را بر شاخص

در کشورهاي عضـو   دهد تفاوت معناداري بین عملکرد صنعت بیمه آنالیز واریانس نشان می

WTO .و کشورهاي غیرعضو وجود دارد  

اي بـه بررسـی رابطـه علیـت بـین توسـعه مـالی و تجـارت          ) در مطالعه1389راستی (     

توسعه منتخب (به تفکیک کشورهاي نفتـی و غیرنفتـی)    الملل در کشورهاي درحال بین

جـري در چـارچوب   هاي این تحقیق با استفاده از آزمون علیت گرن پرداخته است. یافته

دهنـده رابطـه علیـت از سـمت آزادسـازي       نشـان  (VAR)بـرداري   مدل خودرگرسـیون 

تجارت به توسعه مالی در کشور ایران، رابطه علیت از سمت توسعه مالی به تجارت در 

کشور ترکیه و عدم وجود رابطه علیت بین این متغیرها در سایر کشورها است. بنابراین، 

ها  د یک نظریه را براي تمامی کشورها یا گروه خاصی از آنتوان وجو به صراحت نمی

  تعمیم داد.
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ــی و همکــاران (      ــه) 1390طیب ــن فرضــیه را کــه گســترش تجــارت و    در مطالع اي ای

آزادسازي مالی، موجبات توسعه مالی در ایران و شرکاي تجاري آن طـی دوره زمـانی   

لحاظ الگوي اقتصادسنجی توسعه  اند. به این سازد، آزمون کرده  فراهم می 1996- 2009

هـاي   ) تصریح شـده و یـک مجموعـه داده   2008مالی به پیروي از بالتاجی و همکاران (

 (GMM) یافتـه  بـر روش گشـتاورهاي تعمـیم    پویـا مبتنـی    پانل ایجاد و از تکنیک پانل

دهد اثر باز بودن تجاري بر توسعه  استفاده شده است. نتایج تجربی این مطالعه نشان می

دهد هرچه سهم  مالی معنادار است. در مورد اثر درجه باز بودن مالی نیز نتایج نشان می

اعتبارات بخش خصوصی و بانکداري در تولید ناخالص داخلی باالتر رود، توسعه مالی 

  بخشد.  داري ارتقا می طور معنی را به

ی پانـل دیتـا و بـراي    اي با استفاده از روش اقتصادسنج ) در مقاله1392راستی و رضایی (     

به بررسی تاثیر توسعه مالی بـر تجـارت کشـورهاي ملحـق شـده       2006تا  1980دوره زمانی 

دهنده این مهم بـوده کـه توسـعه     اند. نتایج نشان پرداخته (WTO)به سازمان جهانی تجارت 

مالی تاثیري مثبت بر کل تجارت و تاثیري منفی بـر تجـارت خـدمات ایـن کشـورها داشـته       

کننـده   عنـوان یکـی از عوامـل تعیـین     ا وجود این، با توجه به شناخت توسعه مـالی بـه  ب .است

تنها بخشی از تجارت (تجـارت خـدمات) در کشـورهاي یادشـده و      توسعه کل تجارت و نه

این مهم که تاثیر مثبت توسعه مالی بر تجـارت حـدود دو برابـر تـاثیر منفـی آن بـر تجـارت        

منظـور افـزایش عملکردهـاي     توسـعه بخـش مـالی بـه    خدمات این کشورها اسـت، بهبـود و   

  .اقتصادي و تجاري پیشنهاد شده است

) با استفاده از معادالت سیسـتمی اقتصـاد کـالن و بـرآورد بـه      1393جالئی و همکاران (     

شـدن  مالی بر فرآیند جهـانی   به بررسی تاثیر توسعه (GMM)یافته روش گشتاورهاي تعمیم

آمـده، افـزایش    دسـت  اند. براساس نتـایج بـه   پرداخته 1965-2007  هاقتصاد در ایران طی دور

توانـد سـبب افـزایش     مالی از طریق گسترش اعتبارات بانکی به بخش خصوصی مـی   توسعه

گـذاري خصوصـی و در نتیجـه افـزایش رشـد اقتصـادي شـود. رشـد         درصدي سرمایه 11/0

درصـدي واردات شده  73/1درصدي صادرات و  65/1تواند سبب افزایش  اقتصادي نیز می

  .دشدن را فراهم آورو از این طریق شرایط مناسب براي تسریع در فرآیند جهانی
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  روش تحقیق و معرفی متغیرها -3

  روش تحقیق - 3-1

  استراپ  بر بوت آزمون علیت گرنجري مبتنی -1- 3-1

هـاي پانـل ایـن پـژوهش از رویکـردي کـه توسـط کونیـا          براي آزمون جهت علیت در داده

، همبسـتگی مقطعـی و هـم نـاهمگنی را در بـین       خـوبی توانسـته هـم    ارائه شده و بـه ) 2006(

هـاي بـه    اعضاي پانل درنظر بگیرد، استفاده شده است. این روش براساس برآورد رگرسیون

هـاي والـد و بـا مقـادیر      استوار است و جهت علیـت برمبنـاي آزمـون    (SUR)ظاهر نامرتبط 

گیرد. در این رویکرد نیازي بـه   کشور، مورد آزمون قرار میاستراپ خاص هر  بحرانی بوت

اعضـاي پانـل نـدارد.      درنظرگرفتن فرضیه مشترك (فـرض نـاهمگنی پارامترهـا) بـراي همـه     

انباشتگی و ریشه واحد  همچنین طی فرآیند آزمون، نیازي به هیچ آزمونی براي تشخیص هم

 پانل نیست. 

) ارائه شده یک سیستم شامل دو مجموعـه از  2006روش علیت پانلی که توسط کونیا (      

  ) است.2) و (1هاي ( صورت معادله معادالت به

     )1 (                 

ly lx
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بـه   Nشـدن،   گیـري جهـانی   به شـاخص انـدازه   xگیري بیمه،  به شاخص اندازه yکه در آن، 

jتعداد اعضـاي پانـل   , ,( )N 1 ،  t زمـانی   بـه دوره  t , ,( )T 1  بـه طـول وقفـه     1و

) داراي دو ویژگـی مشـخص و   2) و (1هـاي (  اشاره دارد. مجموعه تصریح شـده در معادلـه  

پـیش   )، متغیرهـاي از 2) و (1هـاي (  برجسته است؛ نخست: از آنجا که هر معادله در سیسـتم 

مختلفی را دارد و جمالت خطا ممکن است به طور توام همبستگی داشته باشـند    تعیین شده

نیسـت،   VAR1(یعنی یک همبستگی  مقطعی)، از این رو، این مجموعه از معادالت سیستم 

اسـتراپ   اسـت. دوم: ازآنجاکـه مقـادیر بحرانـی بـوت      SURبلکه این مجموعه یک سیستم 

گیرد، نیازي نیست که متغیرهاي سیستم پایـا باشـند و    ه قرار میخاص هر کشور مورد استفاد

هـا مـورد    زمـانی آن  این داللت بر این دارد که متغیرها بدون درنظرگرفتن خصوصیات سري

 ). با انجام آزمون علیت گرنجر در این سیستم:981: 2006گیرند (کونیا،  استفاده قرار می

,چنانچه همه -1 j,i1 ها از نظر آماري غیرصفر و همه, j,i2     ،ها از نظـر آمـاري صـفر باشـند

  خواهیم داشت. yبه  xعلیت یکطرفه از 

                                                                                                              
1- Vector Autoregressive 
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,چنانچه همه -2 j,i1 ها از نظر آماري صفر و همه, j,i2نظـر آمـاري غیرصـفر باشـند،      ها از

  خواهیم داشت. xبه  yعلیت یکطرفه از 

,اگر همه -3 j,i1 ها و همه, j,i2دار باشند، علیت دو طرفه  ها از نظر آماري غیرصفر و معنی

  خواهیم داشت.yو xیا یک جریان بازخورد بین

,اگر همه -4 j,i1ها و همه, j,i2دار نباشند، هیچ رابطه علی  ها از نظر آماري غیرصفر و معنی

  خواهند بود. وجود ندارد و دو متغیر مستقلyو xبین 

هاي جمالت خطا دارد،  )، بستگی به ویژگی2) و (1روش مناسب براي برآورد معادالت (     

انـد، بنـابراین، امکـان وجـود      طور همزمـان بـا هـم درنظـر گرفتـه شـده       چون همه کشورها به

گونه همبستگی مقطعی در میان  همبستگی مقطعی در میان اعضاي پانل وجود دارد. اگر هیچ

 OLSزن  وسـیله تخمـین   طـور مسـتقل بـه    توانند بـه  وجود نداشته باشد، معادالت می کشورها

ــا وجــود همبســتگی همزمــان در میــان اعضــاي پانــل، تخمــین   زن  تخمــین زده شــوند، امــا ب

   ).983هستند (همان:  OLSهاي  زن کاراتر از تخمین (SUR)هاي به ظاهر نامرتبط  رگرسیون

استراپ خاص هر کشور به بررسی علیت  مقادیر بحرانی بوت هاي والد با با انجام آزمون     

استراپ  شود. بوت ) پرداخته می2در معادله ( xبه  y) و از 1در معادله ( yبه   xگرنجر از

در سیستم  yبه  xعلت اختصار، روي آزمون علیت از  است. به 1گیري یک روش باز نمونه

) براي بررسی جهت علیت از 2ز در معادله (کنیم. یک فرآیند مشابه نی ) تمرکز می1معادله (

x  بهy استراپ و مقادیر بحرانی خاص هر  هاي بوت شود. فرآیند تولید نمونه کار برده می به

  ): 984-986کشور شامل چهار گام زیر است (همان: 

تحت فرضیه صفر که هـیچ علیتـی از    OLSروش  ) به1تخمین معادالت سیستم (با گام اول: 

x  بهy 0نـدارد (بـا اعمـال محـدودیت     وجودj,i,1    بـراي همـهj   هـا (کشـورها) وi  هـا

  )).3آوریم (معادله ( دست می ها را به ها))، باقیمانده (وقفه

     )3          (
jly

y
H , j,t j,t , j , j,i j,t i

i

ε y α β y     forj , , N  and  t , ,Tˆˆ ˆ




      0 1 1

1

1 1  

Hها ماتریس از این باقیمانده j,t N T
e


  0

  آوریم. دست می را به 

                                                                                                              
1- Re- Sampling 
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کنیم. براي حفظ همبستگی مقطعـی همزمـان    گیري می باز نمونه ها را گام دوم: این باقیمانده

H)، یک ستون کامل از ماتریس1در جمالت خطا در سیستم ( j,t N T
e


  0

را در یـک زمـان    

Hصورت استراپ انتخاب شده را به هاي بوت کنیم. باقیمانده طور تصادفی انتخاب می به j,te
0

* 

T*دهیم که نشان می ,...,T1 وT* تواند از  میT تر باشد. بزرگ  

  yوجود ندارد، نمونـه اسـتراپ   yبه  xگام سوم: دوباره تحت فرضیه صفر که هیچ علیتی از 

  ) تولید می کنیم.  4ه (را با استفاده از معادل

      )4(               
jmly

j,t , j , j,i j,t i H j,t

i

y α β y  e          t , ,  ˆˆ T



     01 1

1

1* * * *  

,jرا جــایگزین  *j,tyگـام چهــارم:   ty گونــه  ) را بــدون اعمــال هــیچ1کنــیم و سیســتم ( مــی

طـور   شور بهزنیم و سپس آزمون والد را براي هر ک محدودیت پارامتري روي آن تخمین می

  دهیم. جداگانه براي بررسی فرضیه صفر یعنی عدم علیت، انجام می

هـاي تجربـی    شوند تـا توزیـع   چندین بار تکرار می 4تا  2هاي  در این روش گام گام پنجم:

اسـتراپ بـا انتخـاب صـدك      دست آید. آنگاه مقادیر بحرانی بـوت  هاي آزمون والد به آماره

اي  شود. در این گـام ممکـن اسـت توزیـع نمونـه      اي تولید می هاي نمونه مناسب از این توزیع

  دست آید. استراپ براي هر آماره آزمون از چند هزار بار تکرار به بوت

پیش از انجام آزمون علیت، طول وقفـه بهینـه را بـین متغیرهـاي مـدل بـراي هـر یـک از              

 1یـین طـول وقفـه، شـوارتز    آوریم. به این منظور از معیـار تع  دست می اعضاي پانل (مقاطع) به

(SBC) اسـتفاده   3تر است بـا حـداکثر طـول وقفـه      که براي تعداد مشاهدات اندك مناسب

  شده است.

  

  هاي وابستگی مقطعی و همگنی شیب آزمون -2- 3-1

هاي پـانلی براسـاس یـک     ) در بین داده2006شده توسط کونیا ( آزمون علیت گرنجري ارائه

موضـوع اسـت؛ موضـوع اول، کنتـرل امکـان همبسـتگی        روش رفتاري دقیق با احتساب دو

هاي پانل در حالت کلی فرض برآن  در اقتصادسنجی دادهمقطعی در بین اعضاي پانل است. 

کـه وابسـتگی بـین مقـاطع      دارند. درحـالی  هاي مورد استفاده، استقالل مقطعی است که داده

                                                                                                              
1- Schwarz Information Criteria  
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اي و اقتصـادي،   منطقـه  هـاي  چـون پیامـدهاي خـارجی، ارتبـاط     تواند در اثر عـواملی هـم   می

نشـده در بـین    نشـده و عوامـل غیرمعمـول مشـاهده     وابستگی متقابل اجزاي باقیمانده محاسـبه 

  . مقاطع مختلف وجود داشته باشد

دهد در صورت نادیده گرفتن همبستگی مقطعی، یک تـورش   نشان می )2006( 1پسران      

ن، اولین گام در آزمون علیت گرنجر وجود خواهد آمد. بنابرای و انحراف اساسی در نتایج به

هـاي   بـه ایـن منظـور، آزمـون    هاي پانلی، انجام آزمون همبستگی مقطعی اسـت.   در بین داده

انـد کـه    ) ارائه شـده 2004پسران ( CDو  )1980( 2هاي بروش و پاگان متعددي نظیر، آزمون

هـاي   راي دادهاستفاده شده اسـت. ایـن آزمـون بـ     )2004پسران ( CDدر این مقاله از آزمون 

هاي کوچک داراي خصوصـیات مطلـوبی    پانل متوازن و نامتوازن قابل اجرا بوده و در نمونه

) بـراي ابعـاد مقطعـی بـزرگ و ابعـاد      1980است. همچنین برخالف روش بروش و پاگـان ( 

زمانی کوچک نیز نتایج قابل اعتمادي ارائه کرده و نسبت به وقـوع یـک یـا چنـد شکسـت      

). فرضـیه صـفر ایـن    2004شیب رگرسیون فردي مقاوم است (پسران،  ساختاري در ضرایب

مقابل ایـن آزمـون    دهنده عدم وابستگی مقطعی بین اعضاي پانل است و فرضیه آزمون نشان

به صـورت معادلـه    CDآزمون   هاي متوازن آماره براي پانلبه وابستگی مقطعی اشاره دارد. 

  ) قابل محاسبه است.5(

      )5(                         
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از جمالت پسماندهاي معادله رگرسیونی معادلـه  ضرایب همبستگی پیرسون  ijP̂که در آن، 

  ) است.6(

     )6(                                       it i i it ity α β x u    

ري معین از مقدار بحرانی توزیع نرمال محاسباتی در یک سطح معنادا CDهرگاه آماره 

گیـري   صـورت فرضـیه صـفر رد و وابسـتگی مقطعـی نتیجـه       استاندارد بیشتر باشد در آن

   خواهد شد.

                                                                                                              
1- Pesaran 
2- Breusch and Pagan 



 1397، تابستان 69شماره ، هجدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي    176

 

 

صورت که ناهمگنی پارامترهاي برآورده شده  موضوع دوم، بحث ناهمگنی است؛ به این     

یـد درنظـر گرفتـه شـود.     منظور اعمال یک محدودیت بر رابطه علـی با  براي هر عضو پانل به

توان فرض همگنی را بـراي پارامترهـاي اعضـاي پانـل      علت ویژگی خاص هر کشور نمی به

هـا نیسـت    درنظر گرفـت. درنظـر گـرفتن فـرض همگنـی قـادر بـه گـرفتن نـاهمگنی از داده         

هـاي   ) و در تحلیل رابطه علـی بـین متغیرهـاي مـورد بررسـی در داده     15: 2005، 1(بریتونگ

اي شـود. همچنــین از آنجــا کــه   کننــده ســت منجـر بــه حصــول نتـایج گمــراه  پانـل، ممکــن ا 

داراي سطوح معینـی از نـاهمگنی    شدن جهانیاي و  از نظر فعالیت بیمه D8کشورهاي گروه 

هستند درنظر گرفتن فرض همگنی براي این کشورها در تحلیل رابطه علی بین این دو متغیر 

 شود. اي منجر  کننده ممکن است به نتایج گمراه

شـده توسـط پسـران و     منظور انجام آزمون ناهمگنی بین اعضاي پانل از آزمـون ارائـه   به     

شود، استفاده شده است. در ایـن آزمـون    که به آن آزمون دلتا نیز گفته می)2008( 2یاماگاتا

فرضیه صفر عبارت است از یکسان بودن شیب براي تمام اعضـاي پانـل و فرضـیه مقابـل بـه      

) 7صـورت معادلـه (   شیب در بین اعضاي پانل اشاره دارد. آماره این آزمون بـه عدم تجانس 

 شود. تعریف می

     )7(                             
N S K
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زن تلفیقی اثرات ثابت  تلفیقی و تخمین OLS  زن ترتیب تخمین به WFEβو β̂iکه در آن،

iσماتریس شناسایی وτM)،6از معادله ( iβوزنی 2 زن نتخمیiσ است (پسران و  2

  ). 2008یاماگاتا، 

  

  

                                                                                                              
1- Breitung 
2- Pesaran and Yamagata 
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  ها   معرفی متغیرها و توصیف داده -3-2

هـاي زنـدگی و غیرزنـدگی بـا      منظـور بررسـی رابطـه علیـت بـین بیمـه       در مطالعه حاضـر بـه  

  اند: شدن، متغیرهاي زیر مورد استفاده قرار گرفته جهانی

(LIP)
it

دگی یا نسبت کل حق بیمه زندگی دریافتی به تولید ناخالص : ضریب نفوذ بیمه زن

عنـوان پروکسـی بیمـه زنـدگی. منبـع       بـه  tدر سال  iداخلی (برحسب درصد) مقطع (کشور) 

  است. (Sigma) 1المللی سیگما بین  نشریه  هاي این متغیر، گزارشات ساالنه داده

(NLIP)
it

ه غیرزنـدگی دریـافتی بـه تولیـد     : ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی یا نسبت کل حـق بیمـ  

عنوان پروکسی بیمـه غیرزنـدگی.    به tدر سال  iناخالص داخلی (بر حسب درصد) مقطع (کشور) 

  است. (Sigma)المللی سیگما  بین  نشریه  هاي این متغیر، گزارشات ساالنه منبع داده

(KOF)
��

ان عنــو ، بــهtدر ســال  i(برحســب درصــد) مقطــع  KOFشــدن  : شــاخص جهــانی

ــانی ــی جهــــــ ــدن.  پروکســــــ ــانی   KOFواژه شــــــ ــارت آلمــــــ ــف عبــــــ مخفــــــ

)KOnjunkturForschungsstelle( ، معناي موسسه تحقیقات در زمینه کسب و کار و  به

عنوان یک موسسه اقتصادي در سـوئیس اسـت کـه در قسـمت فـدرال تکنولـوژي دانشـگاه        

ETH2 شـدن   هـانی کنـد و شـاخص ج   هاي مدیریت، فناوري و اقتصاد فعالیـت مـی   در گروه

KOF شدن  شود. شاخص جهانی ساالنه از سوي این موسسه منتشر میKOF  2002در سال 

(بچتل و  اند را بسط داده آن) 2008(این موسسه ساخته شده است و درهر و همکاران  توسط

ــم . )203: 2014، 3همکــاران ــن شــاخص مه ــامع  ای ــرین و ج ــدازه  ت ــاخص ان ــرین ش ــري  ت گی

درصـد،   36شـدن اقتصـادي بـا وزن     سه زیرشـاخص، جهـانی   شدن است و از ترکیب جهانی

درصد تشکیل شده  26شدن سیاسی با وزن  درصد و جهانی 38شدن اجتماعی با وزن  جهانی

   است. KOFهاي این شاخص موسسه اقتصادي  منبع داده 4است.

، انـدونزي  (IRN)، شـامل ایـران   D8قلمرو مکانی این پژوهش کشـورهاي عضـوگروه        

(IDN) ، ــالزي ــه (MYS)م ــر (NGA)، نیجری ــه (EGY)، مص ــتان(TUR)، ترکی  ، پاکس

                                                                                                              
1- Sigma, Swiss Re 
2- Eldgenossische Technische Hochschule Zurich  
3- Bechtel et. al 

دهـی بـه ایـن اجـزاء و همچنـین چگـونگی        وزن  ها و نحـوه  ها، اجزاي آن منظور آشنایی بیشتر با این زیرشاخص به - 4

   ) مراجعه کنید. 1393به مطالعه گلخندان و همکاران ( KOFشدن  ساخت شاخص جهانی
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(PAK)  و بنگالدش(BGD) بـودن   شده با توجه بـه در دسـترس   زمانی انتخاب  است. دوره

هاي آماري تمـام متغیرهـاي تحقیـق بـراي همـه کشـورهاي مـورد مطالعـه،          اطالعات و داده

  است.  2011تا  1999هاي  سال

هـاي زنـدگی و غیرزنـدگی را     ه مفیدي از میانگین ضـریب نفـوذ بیمـه   ) خالص1نمودار (     

دهـد. براسـاس ایـن نمـودار      نشان می 1999 -2011هاي  طی سال D8براي کشورهاي گروه 

باالترین میزان میانگین ضریب نفوذ بیمه زندگی در بین کشورهاي مـورد مطالعـه متعلـق بـه     

د از ایـن کشـور، بـاالترین میـزان ایـن      درصد). بعـ  04/3کشور مالزي است (با مقدار حدود 

درصد). این درحالی است که  79/0شاخص متعلق به کشور اندونزي است (با مقدار حدود 

کشورهاي ایران و نیجریه در بین کشورهاي مورد مطالعـه کمتـرین میـزان میـانگین ضـریب      

مورد متغیـر بیمـه    درصد). در 12/0و  10/0ترتیب با مقادیر  اند (به نفوذ بیمه زندگی را داشته

غیرزندگی نیز باالترین میزان میانگین ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی در بین کشورهاي مـورد  

درصـد). بعـد از ایـن کشـور،      73/1مطالعه متعلق به کشـور مـالزي اسـت (بـا مقـدار حـدود       

درصـد). ایـن    17/1باالترین میزان این شاخص متعلق به کشور ترکیه است (با مقدار حـدود  

ی است که کشورهاي بنگالدش و پاکستان در بین کشورهاي مورد مطالعه، کمتـرین  درحال

 39/0و  20/0ترتیـب بـا مقـادیر     انـد (بـه   میزان میانگین ضـریب نفـوذ بیمـه زنـدگی را داشـته     

درصـد   06/1درصد). میانگین ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی ایران نیز طـی ایـن دوره حـدود    

  محاسبه شده است.

 D8را براي کشورهاي گـروه   KOFشدن  ) خالصه مفیدي از شاخص جهانی2نمودار (     

دهد. براساس این نمـودار، کشـورهاي مـالزي و ترکیـه      نشان می 1999 -2011هاي  طی سال

شـدن را در   درصـد، بـاالترین میـزان جهـانی     66و  76ترتیب با میـانگین مقـادیري حـدود     به

ترتیـب   که کشورهاي بنگالدش و ایران بهاند. این درحالی است  داشته D8کشورهاي گروه 

شدن را در بـین کشـورهاي    درصد کمترین میزان جهانی 37و  38با میانگین مقادیري حدود 

      اند. تجربه کرده 1999-2011زمانی   مورد مطالعه طی دوره
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  1999- 2011هاي  طی سال D8): میانگین ضریب نفوذ بیمه زندگی و غیرزندگی کشورهاي گروه 1نمودار (

 
 .Sigma: Swiss Reشده از سوي  هاي اعالم ماخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از داده

  

  1999-2011هاي  طی سال D8کشورهاي گروه  KOFشدن  ): میانگین شاخص جهانی2نمودار (

  
  KOFشده از سوي  هاي اعالم ماخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از داده

  

تري از متغیرهاي مورد استفاده در تحقیق  طالعات آماري جامع) ا3) و (2)، (1در جداول (

  حاضر براي کشورهاي مورد مطالعه آمده است.
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  D8هاي متغیر ضریب نفوذ بیمه زندگی (بر حسب درصد) در کشورهاي  ): خالصه آماري از داده1جدول (

J-P (Pro)  Kurt  Skew  Std. Dev  Min  Max  Mean   کشور

)00/0 (36/23  77/7  25/2  03/0  07/0  20/0  10/0    ایران

)63/0 (93/0  81/1  27/0  19/0  53/0  10/1  79/0    اندونزي

)36/0 (04/2  96/2  97/0-  46/0  13/2  60/3  04/3    مالزي

)38/0 (95/1  14/3  95/0  04/0  07/0  20/0  12/0    نیجریه

)59/0 (07/1  62/1  14/0  09/0  18/0  40/0  28/0    مصر

)57/0 (13/1  28/2  63/0  03/0  20/0  29/0  23/0    ترکیه

)01/0 (81/8  81/5  45/1  04/0  24/0  40/0  29/0    پاکستان

)51/0 (35/1  61/1  38/0  18/0  21/0  70/0  46/0    بنگالدش

 Sigma: Swiss Reشده از سوي  هاي اعالم ماخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از داده  
  

  D8غیرزندگی (بر حسب درصد) در کشورهاي هاي متغیر ضریب نفوذ بیمه  ): خالصه آماري از داده2جدول (

J-P (Pro)  Kurt  Skew  Std. Dev  Min  Max  Mean   کشور

)68/0 (79/0  81/3  45/0  27/0  64/0  70/1  06/1    ایران

)79/0 (48/0  81/1  05/0-  14/0  40/0  83/0  62/0    اندونزي

)73/0 (63/0  08/2  28/0  17/0  50/1  05/2  73/1    مالزي

)24/0 (84/2  60/3  11/1  14/0  40/0  88/0  56/0    نیجریه

)47/0 (52/1  33/1  06/0  05/0  40/0  52/0  45/0    مصر

)34/0 (13/2  87/2  99/0  15/0  00/1  50/1  17/1    ترکیه

)83/0 (38/0  79/3  14/0  05/0  30/0  50/0  39/0    پاکستان

)79/0 (46/0  68/3  31/0-  01/0  18/0  22/0  20/0    بنگالدش

 Sigma: Swiss Reشده از سوي  هاي اعالم تفاده از دادهماخذ: محاسبات تحقیق با اس   
 

  D8(بر حسب درصد) در کشورهاي گروه  KOFشدن  هاي متغیر جهانی ). خالصه آماري داده3جدول (

J-P (Pro)  Kurt  Skew  Std. Dev  Min  Max  Mean   کشور

)44/0 (65/1  45/2  83/0-  17/3  35/31  27/41  80/37    ایران

)51/0 (34/1  73/1  46/0-  59/2  39/50  86/57  95/54    اندونزي

)55/0 (18/1  64/2  72/0-  20/2  02/72  55/79  48/76    مالزي

)50/0 (38/1  58/1  37/0  46/3  27/47  78/56  45/51    نیجریه

)49/0 (43/1  38/1  06/0-  49/2  08/53  18/60  61/56    مصر

)43/0 (67/1  27/1  15/0-  25/3  79/61  16/70  19/66    ترکیه

)13/0 (09/4  78/3  31/1-  16/2  21/44  61/51  49/49    پاکستان

)55/0 (19/1  56/1  18/0-  61/3  12/31  61/41  94/36    بنگالدش

 KOFشده از سوي  هاي اعالم ماخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از داده    
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  نتایج تجربی برآورد مدل -4

هاي همبستگی  زمون)، آ2006شده توسط کونیا ( پیش از انجام آزمون گرنجري پانلی ارائه

دهیم. نتایج این  ) را انجام می2008( پسران و یاماگاتا �∆) و 2004پسران ( CDمقطعی 

ها و مقادیر بحرانی  ) آمده است. با توجه به مقدار آماره این آزمون4ها در جدول ( آزمون

ها که از توزیع نرمال برخوردار است، وابستگی و عدم تجانس بین اعضاي پانل با  آن

شود.  گیري می استفاده از هر دو شاخص ضریب نفوذ بیمه زندگی و غیرزندگی نتیجه

) در این 2006شده توسط کونیا ( بنابراین، لزوم استفاده از آزمون علیت گرنجري پانلی ارائه

  شود.   تحقیق تایید می

   

  هاي وابستگی مقطعی و تجانس (همگنی) بین اعضاي پانل  ). نتایج آزمون4جدول (

 یجهنت
 مقدار آماره نام 

 NLIP آزمون LIP 

فرضیه صفر مبنی بر عدم وابستگی مقطعی رد و وابستگی بین مقاطع 

گیـري   درصد نتیجـه  1اي در سطح  با استفاده از هر دو شاخص بیمه

 شود. می

***218/5  ***442/14  CD 

بر یکسـان بـودن شـیب تمـام مقـاطع رد و عـدم        فرضیه صفر مبنی 

اي در  پانل  با استفاده از هـر دو شـاخص بیمـه    تجانس یبن اعضاي

 شود. گیري می درصد نتیجه 1سطح 

***968/9  ***108/21  ∆� 

  درصد است. 1معناداري در سطح  *** 

  ماخذ: محاسبات تحقیق

  

) مسـتلزم تعیـین طـول    2006شده توسط کونیا ( انجام آزمون علیت گرنجري پانلی ارائه

ت. نتایج تعیین طول وقفه بهینه بین متغیرهـاي مـدل در   وقفه بهینه بین متغیرهاي مدل اس

انجـام   3با حـداکثر طـول وقفـه      (SBC)شوارتزهر یک از کشورها با استفاده از معیار 

بعد از تعیین وقفه الزم، آزمون  اند. جویی ارائه نشده منظور صرفه شده است که نتایج به

شدن در کشورهاي  ا متغیر جهانیزندگی و غیرزندگی ب  رابطه علیت بین متغیرهاي بیمه

) انجـام  2006شده توسط کونیـا (  مورد مطالعه با استفاده از آزمون علیت گرنجري ارائه

) آمده است. با توجه به مقدار آمـاره والـد و   6) و (5(  شده است و نتایج آن در جداول
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زمون هاي صفر آ استراپ (که براي هر کشور متفاوت است)، فرضیه مقادیر بحرانی بوت

آمـده بـراي کشـوري از مقـادیر بحرانـی       دسـت  چه مقدار آماره والـد بـه   شوند. چنان می

تر باشد، فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل آن یعنی پذیرش  استراپ آن کشور بزرگ بوت

شود و برعکس. بـا توجـه بـه ایـن توضـیحات بـه        علت گرنجري در آن کشور تایید می

  م.پردازی آمده می دست تشریح نتایج به

) (که بـه بررسـی فرضـیه صـفر: بیمـه زنـدگی علـت        5براساس نتایج قسمت الف جدول (    

آمـده بـراي کشـورهاي     دسـت  پردازد)، مقدار آماره والد به شدن نیست، می گرنجري جهانی

ترتیب  استراپ خاص این کشورها به اندونزي، مصر، ترکیه و پاکستان از مقدار بحرانی بوت

تر است. بنـابراین، فرضـیه صـفر رد و وجـود      درصد بزرگ 1و  1 ،5، 10در سطوح احتمال 

شود. این  شدن در کشورهاي یادشده پذیرفته می رابطه علیت از سمت بیمه زندگی به جهانی

آمده براي سایر کشورها (ایران، مالزي، نیجریـه   دست در حالی است که مقدار آماره والد به

 10و  5، 1ها در تمام سـطوح احتمـال    خاص آن استراپ و بنگالدش) از مقادیر بحرانی بوت

تـر اسـت؛ ایـن بـه آن معنـا اسـت کـه فرضـیه صـفر: بیمـه علـت گرنجـري              درصد کوچـک 

 شود.   شدن نیست، براي این کشورها پذیرفته می جهانی
       

شدن علت گرنجـري   ) که به بررسی فرضیه صفر: جهانی5براساس نتایج قسمت ب جدول (

آمـده تنهـا بـراي کشـور ترکیـه در       دست پردازد) مقدار آماره والد به بیمه زندگی نیست، می

اسـتراپ خـاص ایـن کشـور اسـت.       تر از مقادیر بحرانـی بـوت   درصد بزرگ 5سطح احتمال 

شدن به بیمه زندگی فقط در این کشور پذیرفته  بنابراین، وجود رابطه علیت از سمت جهانی

آمده بـراي سـایر کشـورها (ایـران،      دست د بهشود. این در حالی است که مقدار آماره وال می

استراپ خاص  اندونزي، مالزي، نیجریه، مصر و پاکستان و بنگالدش) از مقادیر بحرانی بوت

تر است. این بـه آن معنـا اسـت کـه      درصد کوچک 10و  5، 1ها در تمام سطوح احتمال  آن

رها پذیرفتـه  شدن علت گرنجـري بیمـه زنـدگی نیسـت بـراي ایـن کشـو        فرضیه صفر: جهانی

  شود.  می

شدن و بیمه  )، وجود رابطه علیت دوطرفه بین جهانی5(  طور کلی براساس نتایج جدول به     

زندگی (فرضیه بازخورد) در کشـور ترکیـه و وجـود رابطـه علیـت یکطرفـه از سـمت بیمـه         

شـدن) در کشـورهاي انـدونزي،     شدن (فرضیه بیمه زندگی منجر به جهـانی  زندگی به جهانی
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شدن به بیمه زنـدگی (فرضـیه    ر و پاکستان و وجود رابطه علیت یکطرفه از سمت جهانیمص

شود. عـدم وجـود رابطـه علیـت       شدن منجر به بیمه زندگی) در کشور مالزي تایید می جهانی

شدن (فرضیه خنثی) نیز براي کشـورهاي ایـران، مـالزي، نیجریـه و      بین بیمه زندگی و جهانی

  گیرد. ر میبنگالدش مورد پذیرش قرا

  

  D8شدن در کشورهاي  ) درمورد رابطه بیمه زندگی و جهانی2006): نتایج آزمون علیت کونیا (5جدول (

 استرپ  مقادیر بحرانی بوت
 آماره والد  کشور

 درصد 10  درصد 5  درصد 1

 شدن نیست قسمت الف) فرضیه صفر: بیمه زندگی علت گرنجري جهانی

886/4  169/6  212/8  750/0   انایر

912/5  415/8  078/14  *003/6   اندونزي

219/6  865/8  945/12  372/2   مالزي

175/6  879/10  485/15  981/5   نیجریه

985/5  189/10  542/14  **001/11   مصر

924/11  458/14  189/16  ***989/18   ترکیه

163/12  285/14  414/16  ***053/18   پاکستان

919/5  964/7  868/12  457/4   بنگالدش

 شدن علت گرنجري بیمه زندگی نیست ب) فرضیه صفر: جهانیقسمت 

145/5  453/8  948/10  885/0   ایران

864/8  616/12  854/18  111/2   اندونزي

701/10  111/15  215/18  768/1   مالزي

085/9  145/12  673/15  796/0   نیجریه

259/14  755/18  115/21  791/3   مصر

108/5  659/7  197/11  **854/7   ترکیه

913/9  546/12  784/14  059/2   پاکستان

472/5  468/8  891/10  548/3   بنگالدش

 درصد است.  1و  5، 10ترتیب معناداري در سطوح  به ***و   **،  *

  ماخذ: محاسبات تحقیق.  
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) (که به بررسی فرضیه صفر بیمه غیرزنـدگی علـت   6براساس نتایج قسمت الف جدول (     

آمـده بـراي کشـورهاي     دسـت  دازد)، مقدار آماره والد بهپر شدن نیست، می گرنجري جهانی

ترتیب در سطح احتمـال   استراپ خاص این کشورها به مالزي و نیجریه از مقدار بحرانی بوت

تـر اسـت. بنـابراین، فرضـیه صـفر رد و وجـود رابطـه علیـت از سـمت بیمـه            درصد بزرگ 1

. ایـن در حـالی اسـت کـه     شـود  شدن در کشورهاي یادشده پذیرفته می غیرزندگی به جهانی

آمده براي سایر کشورها (ایران، اندونزي، مصر، ترکیه، پاکستان و  دست مقدار آماره والد به

و  5، 1هـا در تمـام سـطوح احتمـال      اسـتراپ خـاص آن   بنگالدش) از مقـادیر بحرانـی بـوت   

تر است. ایـن بـه آن معنـا اسـت کـه فرضـیه صـفر بیمـه علـت گرنجـري            درصد کوچک10

  شود.  ن نیست براي این کشورها پذیرفته میشد جهانی

شـدن علـت    (کـه بـه بررسـی فرضـیه صـفر: جهـانی       6براساس نتـایج قسـمت ب جـدول         

آمده براي کشورهاي  دست پردازد) مقدار آماره والد به گرنجري بیمه غیرزندگی نیست، می

، 1، 1، 1، 5مـال  ترتیـب در سـطوح احت   ایران، اندونزي، مالزي، نیجریه ترکیه و بنگالدش به

اسـتراپ خـاص ایـن کشـور اسـت. بنـابراین        تر از مقادیر بحرانی بـوت  درصد بزرگ 1و  10

شود.  شدن به بیمه غیرزندگی در این کشورها پذیرفته می وجود رابطه علیت از سمت جهانی

آمده بـراي کشـورهاي مصـر و پاکسـتان از      دست این در حالی است که مقدار آماره والد به

ــوتمقــادیر  ــی ب درصــد  10و  5، 1هــا در تمــام ســطوح احتمــال   اســتراپ خــاص آن بحران

شـدن علـت گرنجـري بیمـه      تر است. این به آن معنا است که فرضـیه صـفر جهـانی    کوچک

  شود.  زندگی نیست براي این کشورها پذیرفته می

بیمه  شدن و )، وجود رابطه علیت دوطرفه بین جهانی6(  طور کلی براساس نتایج جدول به     

غیرزندگی (فرضیه بازخورد) در کشورهاي ترکیه و نیجریه و وجود رابطه علیت یکطرفه از 

شدن منجر به توسعه بیمـه غیرزنـدگی)    شدن به بیمه غیرزندگی (فرضیه جهانی سمت جهانی

شود. عدم وجود رابطه علیت بین   در کشورهاي ایران، اندونزي، ترکیه و بنگالدش تایید می

شدن (فرضیه خنثی) نیز براي کشـورهاي پاکسـتان و مـالزي مـورد      ی و جهانیبیمه غیرزندگ

  گیرد. پذیرش قرار می
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  D8شدن در کشورهاي  ) درمورد رابطه بیمه غیرزندگی و جهانی2006): نتایج آزمون علیت کونیا (6جدول (

 استرپ  مقادیر بحرانی بوت  آماره والد  کشور

 درصد 10  درصد 5  درصد 1

 شدن نیست ف) فرضیه صفر: بیمه غیرزندگی علت گرنجري جهانیقسمت ال

921/6  256/11  818/14  848/1   ایران

718/6  218/8  682/10  355/4   اندونزي

968/6  238/9  811/15  ***455/18   مالزي

814/8  985/10  213/12  ***789/12   نیجریه

212/4  282/6  114/8  712/0   مصر

315/12  280/14  484/18  398/0   هترکی

802/6  514/9  818/12  744/2   پاکستان

414/10  728/12  008/16  511/4   بنگالدش

 شدن علت گرنجري بیمه غیرزندگی نیست قسمت ب) فرضیه صفر: جهانی

886/5  854/7  139/11  **734/10   ایران

212/14  818/18  225/21  ***892/28   اندونزي

512/10  431/14  186/19  ***489/24   مالزي

901/8  489/14  321/18  ***007/21   نیجریه

008/10  854/12  202/14  239/2   مصر

912/5  182/8  482/10  *315/6   ترکیه

812/7  489/10  212/12  767/1   پاکستان

818/14  017/19  901/22  ***731/31   بنگالدش

 درصد است.  1و  5، 10ترتیب معناداري در سطوح  به ***و   **،  *

  ماخذ: محاسبات تحقیق.

  

هـاي زنـدگی و    ) درمورد رابطه بین بیمه6) و (5آمده در جداول ( دست براساس نتایج به      

آمـده   دست توان گفت که نتایج به شدن در کشورهاي مورد مطالعه، می غیرزندگی با جهانی

هـاي اقتصـادي، مـالی و تجـاري متفـاوت،       براي تمام کشورها با توجه به سـاختار و ویژگـی  

گیري واحد براي تک تک این کشـورها دسـت    توان به یک نتیجه یکسان نبوده است و نمی

آمده در زمینه عدم وجود رابطه علیـت واحـد و یکسـان بـین متغیرهـاي       دست یافت. نتیجه به

) 2013) و چانگ و همکـاران ( 2013شدن و بیمه با نتایج مطالعات، چن و همکاران ( جهانی
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) 1389ت کلی با نتایج مطالعـات راسـتی (  صور نتیجه به همچنین این  همسویی نزدیکی دارد.

مــالی و  ) مبنــی بـر عــدم وجـود رابطـه علیــت واحـد بــین توسـعه     2014و منیـاه و همکـاران (  

  آزادسازي تجاري همسویی نزدیکی دارد. 

  

  بندي و پیشنهادات     جمع -5

بیمــه زنــدگی و  بیمــه (بــه تفکیـک هـدف اصــلی مقالـه حاضــر، بررســی رابطـه علیــت بـین     

و بـا تمرکـز روي تحلیـل خـاص هـر       D8شـدن در کشـورهاي گـروه     و جهانیغیرزندگی) 

به این منظور از متغیرهاي ضریب نفوذ بیمه بوده است.  1999-2011زمانی   کشور طی دوره

شدن) استفاده  عنوان پروکسی جهانی (به KOFشدن  زندگی و غیرزندگی و شاخص جهانی

نظـر   همگنی بین اعضاي پانـل محتمـل بـه   از آنجا که وجود وابستگی مقطعی و ناشده است. 

) و  نـاهمگنی پسـران و یاماگاتـا    2004هـاي وابسـتگی مقطعـی پسـران (     رسـید از آزمـون   می

) استفاده شده است. پـس از تاییـد وابسـتگی مقطعـی و نـاهمگنی بـین اعضـاي پانـل         2008(

) 2006ونیـا ( شده توسـط ک  ارائه منظور تخمین رابطه علیت بین متغیرهاي مدل نیز از روش  به

هـاي بـه ظـاهر     بـر رگرسـیون   مبتنـی گیـرد و   که وابستگی و ناهمگنی بین مقاطع را درنظر می

، استراپ خاص هـر کشـور اسـت    هاي والد با مقادیر بحرانی بوت و آزمون (SUR)نامرتبط 

   استفاد شده است.

لیـت  وجـود رابطـه ع  شـدن،   براساس نتایج این تحقیـق در مـورد بیمـه زنـدگی و جهـانی          

شدن و بیمه زندگی (فرضیه بازخورد) در کشـور ترکیـه و وجـود رابطـه      دوطرفه بین جهانی

ــه جهــانی  ــه   علیــت یکطرفــه از ســمت بیمــه زنــدگی ب شــدن (فرضــیه بیمــه زنــدگی منجــر ب

شدن) در کشورهاي اندونزي، مصر و پاکستان و وجود رابطه علیت یکطرفه از سمت  جهانی

شدن منجر به بیمه زندگی) در کشور مالزي تایید  ه جهانیشدن به بیمه زندگی (فرضی جهانی

شدن (فرضیه خنثی) نیـز بـراي    شده است. عدم وجود رابطه علیت بین بیمه زندگی و جهانی

   کشورهاي ایران، مالزي، نیجریه و بنگالدش مورد پذیرش قرار گرفته است.

شدن و  دوطرفه بین جهانیشدن نیز وجود رابطه علیت  در مورد بیمه غیرزندگی و جهانی     

بیمه غیرزندگی (فرضـیه بـازخورد) در کشـورهاي ترکیـه و نیجریـه و وجـود رابطـه علیـت         

شدن منجـر بـه توسـعه بیمـه      شدن به بیمه غیرزندگی (فرضیه جهانی یکطرفه از سمت جهانی
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غیرزندگی) در کشورهاي ایران، اندونزي، ترکیه و بنگالدش تایید شده است. عـدم وجـود   

شدن (فرضیه خنثی) نیز براي کشـورهاي پاکسـتان    علیت بین بیمه غیرزندگی و جهانی رابطه

توان گفت جهت رابطه علیت بین  بر این اساس، می و مالزي مورد پذیرش قرار گرفته است.

بسته بـه شـرایط خـاص حـاکم بـر       D8شدنی در بین کشورهاي مختلف گروه  بیمه و جهانی

      ها، یکسان نیست. آن

هـاي زنـدگی و    هـاي سیاسـتی مهمـی در زمینـه رابطـه بیمـه       آمـده توصـیه   دسـت  یج بـه نتا     

ایران، اندونزي، مالزي، نیجریـه،  شامل  D8شدن براي کشورهاي گروه  غیرزندگی با جهانی

در مورد کشور ایران (با توجـه  نتـایج تحقیـق     بنگالدش دربر دارد.و  مصر، ترکیه، پاکستان

سـمت   شـدن بـه بیمـه غیرزنـدگی)، حرکـت بـه       سـمت جهـانی   بر وجود رابطه علیت از مبنی

منظـور توسـعه بخـش بیمـه      شدن و اقتصاد باز و رفع موانـع موجـود در ایـن زمینـه بـه      جهانی

شود در مطالعات آتی با تفکیـک شـاخص    شود. همچنین پیشنهاد می غیرزندگی پیشنهاد می

تـري از   لیـل جزئـی  هاي اقتصادي، اجتمـاعی و سیاسـی تح   به زیرشاخص KOFشدن  جهانی

  عمل آید. شده به موضوع بررسی
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