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 چکیده

با استفاده از داده های سری زمانی ایران در   و رشد اقتصادی بانک ،به بررسی رابطه بین بیمهدر این پژوهش 

با استفاده از  بلند مدت داده هاکوتاه مدت، میان مدت و روند تاریخی . شده استپرداخته  083 -063 

. شده اندبررسی  0علیت گرنجرآزمون و   از جمله رویکرد خودبازگشتی برداریآزمون های اقتصاد سنجی 

ما همچنین . تسهیالت بانکی، بجز بیمه باعث رشد اقتصادی می شودکه توسعه نتایج ما نشان می دهد 

بیمه و بانک در کوتاه مدت باعث افزایش رشد اقتصادی می گردند، اما در میان مدت و بلندمدت که دریافتیم 

 غالب تاثیر تسهیالت بانکی تجزیه و تحلیل بلند مدت نشان میدهد که .باعث کاهش رشد اقتصادی می شوند

پیش  (بانکیبه ویژه ) واسطه گری مالی اقتصادی داشته و بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد کهرشد  در

پیامدهای  استدالل می شود که از نتایج بدست آمده و است رشد اقتصادی برای تحریک شرط های الزم

 .ودش اقتصادهای در حال توسعه وجود دارد که باعث رونق در زیر ساخت های مالی می مهمی برای

خالص داخلی، بیمه، تسهیالت رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت نا: کلمات کلیدی

 ...بانکی

                                                           
1 . Economic Growth 

2. Vector Auto Regressive Model (VAR) 

3. Granger Causality 
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 مقدمه

 می اثر اقتصادی گوناگون بخشهای فعالیت بر مختلف طرق به دولتمردان سوی از اقتصادی کالن سیاست های اجرای و کارگیری به

 مالی، و پولی سیاستهای. است مختلفی دیدگاه های نیازمند و نیست امکانپذیر بسادگی تأثیرات نای پیچیده فرآیند بررسی. گذارند

بخش  بر آنها اثر گفت بتوان شاید. دهند می قرار تأثیر تحت را اقتصاد تقاضای طرف اقتصادی، کالن سیاستهای از بخشی عنوان به

 به نیز را تجربی تحقیقات از ای عمده سهم که بوده اقتصادی دبیاتا حوزه در مباحث برانگیزترین پرچالش از یکی اقتصادی های

بر  تولیدی بخشهای عوامل وری بهره افزایش و گذاری سرمایه طریق از مالی و پولی سیاستهای اثر عموماً است، داده اختصاص خود

 حقیقی های بخش و سیاستها این بین متقابل ارتباط آزمون برای مختلفی رویکردهای راستا همین در. شود می منتقل اقتصاد کل

 .دارد وجود اقتصاد

 رشد اقتصادی از یافته توسعه مالی سیستم دارای کشورهای که اند داده نشان عملی شواهد و نظری مطالعات

 وری و بهره بر معناداری و مثبت تأثیر یافته توسعه پولی و مالی بازارهای .برند می بهره تری سریع و بلندمدت

 سهم نتیجه افزایش در مالی رشد رابطه اهمیت. بلند مدت می شوند رشد سبب که طوری به دارند دیاقتصا رشد

 .افزایش است به رو توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای اغلب در مالی بخش در بیمه بخش

 گیرد، قرار ویژه توجه مورد ستا الزم مالی نهاد یک عنوان به اندازی پس منابع تجهیز در بیمه صنعت نقش زمینه در که ای نکته

 پس قدرت که شدید تورمی و اقتصادی سخت شرایط در ویژه به و پایین درآمد سطح با توسعه حال در کشورهای در که است آن

 راهی تنهایی به خود ای بیمه های فعالیت از حاصل انداز پس یابد، می کاهش شدت به مالی نهادهای و ابزارها سایر منابع و اندازی

 کشورهای در ها سیاست این گذاری اثر سرعت و میزان است، اقتصادی های بنگاه و مردم مالی جویی صرفه و انداز پس برای

 کنیم، بررسی ایران اقتصاد در را ها بخش این گذاری اثر سرعت و میزان تا است شده تالش پژوهش این در. است متفاوت مختلف،

 .نمایند گیری تصمیم رین نحو ممکنبه بهت دولتمردان بحرانی شرایط در تا

گرفته،  صورت( پژوهشگاه بیمه و آمار مرکز مرکزی، بانک از استخراج شده آمار به توجه با)ساله  03 زمانی بازه در که پژوهش این

ابت شاخص های زیادی مورد بررسی قرار گرفته اند از جمله، حجم تولید ناخالص داخلی سالیانه، حجم تشکیل سرمایه گذاری ث

( غیر دولتی)، مجموع تسهیالت بانکی و وام مسکن خصوصی و تجاری (غیر زندگی و زندگی)داخلی، مجموع ساالنه داده های بیمه 

 .در حوزه بانک و جمعیت فعال کشور انتخاب شده است

 مبانی نظری 

 مکتب کالسیکهای برونزا بودن، بلندمدت بودن و در چارچوب نظریات  با ویژگی رشد اقتصادیسوان یک مدل  -مدل رشد سولو 

وری  یا نیروی کار، و افزایش در بهره رشد جمعیت، انباشت سرمایهکند رشد اقتصادی بلند مدت را با بررسی  یمدل تالش م. است

 کاب داگالسی اصلی این مدل تابع تولید تراکمی نئوکالسیک  هسته. شود توضیح دهد که به طور معمول پیشرفت فنی شناخته می

تریور و  رابرت سولواین مدل به طور مستقل توسط دانشمندان  [ ].کند است، که این امر ارتباط با مبانی اقتصاد خرد را فراهم می

های جذاب آن، این مدل  به دلیل ویژگی. شد دومار -هارود مدل پسا کینزینی توسعه یافته، و جایگزین  3۹6 در سال  سوان

 .ی شروع مناسبی شد نقطه

 داگالس-تولید کابتابع 

 این هنگامیکه و است زمانی-سری مناسب مدل مجهول پارامترهای نتخمی شامل بینی پیش مسأله رویکردها، از بسیاری در

 هموارسازی رگرسیون، چون هایی روش راستا، این در .کرد بینی پیش توان می را آینده مقادیر شدند، زده تخمین پارامترها
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6جنکینز-باکس های مدلو  (AS) ۹یوفق هموارسازی و  نمایی
 می محسوب مذکور مترهایپارا یافتن برای ها روش معروفترین از 

 .شوند

 ورودی چندین و خروجی یک بین ارتباط بازنمایی برای اقتصادی مباحث در ای گسترده صورت به که تخمین های مدل نمونه از

تقاضای یک محصول از دو متغیر سرمایه و نیروی کار استفاده می شود  تخمین برای که است داگالس -کاب مدل ،هشد گرفته بکار

 :الت آن بصورت زیر می باشدکه معاد

 

 

          (1       )  

    ( )       

 رشد موجودی سرمایه یا سرمایه گذاری و  رشد تولید یا همان رشد اقتصادی، در اینجا . می باشد که در آن

توجه . در معادله باال خطی میباشند و بنابراین یک مدل رگرسیون خطی است و و  پارامترهای . ر استهمان رشد نیروی کا

به . غیر خطی است، اما از لحاظ لگاریتم این متغیرها خطی می باشند lو  y ،Kداشته باشید که اگر چه مدل از لحاظ متغیرهای 

خطی یعنی مدل رگرسیون مرکب متناظر -لگاریتمی، لگاریتم دو گانه یا مدل لگاریتم-یک مدل لگاریتم ( - )ادله معطور خالصه 

 .خطی می باشد-با مدل لگاریتم

با توجه به اینکه تغییرات رشد اقتصادی طی دوره بلند مدت قابل مشاهده است و با توجه به محدودیت آماری در دسترس، به 

 .انتخاب گردیده اند 083 -063 ساله طی سال های  03د اقتصادی، دوره زمانی منظور تخمین مدل رش

 معادله الگوی تحقیق
را نسبت به آن  متغیر وابسته ( جزئی)کشش  و  خطی با هر تعداد داشته باشیم؛ ضریب متغیر -هرگاه مدل رگرسیوتی لگاریتم

 : خطی چند متغیره زیر را داشته باشیم-بدین ترتیب اگر مدل لگاریتم. اندازه گیری می کند و  متغیر 

(3                              )  

برای بررسی اثرات بیمه، تسهیالت بانکی، تشکیل سرمایه گذاری ثابت و جمعیت فعال بر رشد اقتصادی الگوی زیر تعیین 

 .ه استشد

X= f(rgdp,rinsu,rcap,rbank,rlforc) 

 :که در آن

 rcap= رشد تشکیل سرمایه ثابت داخلی ،  Rinsu=رشد بیمه ، rgdp= رشد تولید ناخالص داخلی 

                                                           
4 . Exponential Smoothing (ES) 

5 . Adaptive Smoothing (AS) 

6 . Box-Jenkins 
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 .متغیر اشاره شده در فوق متغیرهای درونزا هستند ۹که  rlforc= رشد جمعیت فعال ،  rbank= رشد تسهیالت بانک 

 :یرهای درونزا بشرح زیر استو در بردار فوق متغ
Z=f(T) 

 .روند زمان است Tمی باشد که در آن بردار 

 :با نوشتن بردارها در قالب مدل خودبازگشتی برداری خواهیم داشت
Xt = T0 + TXt + ... + TnXt-n + Zt +         (                    )  

 
(6)                                                                                           (5) 

  =  + +  + + 

 

 مروری بر ادبیات از دیدگاه تجربی
 پیشینه خارجی

به بررسی رابطه بین توسعه بیمه و رشد  "توسعه بیمه و رشد اقتصادی"با موضوع  در مقاله ای( 3 3 لیان هانا و همکاران،)

. پرداخته است  33 -33۹ دوره اقتصادی بین سال های  77از مجموعه داده های   GMMپویااقتصادی با استفاده از مدل های 

هد که توسعه بیمه تاثیر مثبت با رشد اقتصادی نتایج نشان می د. تراکم بیمه برای اندازه گیری توسعه بیمه استفاده شده است از

از طرفی چون نمونه ها برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است، نتایج نیز کمی متفاوت است بطوریکه برای . دارد

رهای کشورهای در حال توسعه، توسعه بیمه به طور کلی، بیمه عمر و بیمه های غیر زندگی نقش بسیار مهم تر نسبت به کشو

 .می کند توسعه یافته در رشد اقتصادی بازی

نقش شرکت  "تجربی و نظری تحلیل و تجزیه- اقتصادی رشد و بیمه ارتباط"در مقاله ای تحت عنوان ( 33۹ حیص و سامگی، )

یل داده های تجزیه و تحل. های بیمه، اهمیت رشد در واسطه گری مالی، و رشد تولید ناخالص داخلی را مورد بررسی قرار داده اند

تاثیر مثبت رشد . کشور صورت پذیرفته است 3 برای   33 تا   33 پانل متقابل کشوری با استفاده از داده های ساالنه از سال 

نتیجه گیری ها نشان می دهد که . کشور اتحادیه اروپا ، سوئیس، نروژ و ایسلند انجام شده است ۹ ناخالص داخلی در بیمه عمر در 

رابطه مالی رشد تاکنون به بانکداری و بازارهای سرمایه محدود می شوند که شامل بخش بیمه بانکی و تاثیر بیمه  تجزیه و تحلیل

 .بستگی به سطح توسعه اقتصادی دارد

تجزیه و تحلیل بین المللی متقابل کشور   :فعالیت در بازار بیمه و رشد اقتصادی"مقاله ای تحت عنوان  "( 33۹ چن و همکاران ،)

 و از اندازه گیری های نفوذ استفاده با) عمر بیمه بازار توسعه بین رابطه مقاله، این در. را مورد تحقیق و بررسی قرار داده اند "ها

 7تعمیم گشتاورهای روش های ای اخیر، مرحله دو سیستم از تحقیق فوق .مورد بررسی قرار گرفته است اقتصادی رشد و( تراکم

 شرایط از مشروط متغیرهای. استفاده نموده است 33۹  -376  کشور طی سال های 63 برای پانل های داده از پویا مدل برای

 توسعه بازار بیمه زندگی اثر مثبت در رشد اقتصادی داشت، .است شده تشکیل ای منطقه و درآمد، سطح جمعیتی، مالی، اقتصادی،

                                                           
7 . GMM 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ز کشورهای با درآمد متوسط، مناطق جنوب صحرای آفریقا، عالوه بر این، نتایج به وضوح نشان می دهد که متغیرهای مشروط ا

پس انداز، نرخ واقعی بهره، امنیت اجتماعی، نسبت حجم معامالت بازار سهام، و نسبت وابستگی به جوان اثرات مثبت توسعه بازار 

ین و امریکای التین تقویت در مقابل، متغیرهای مشروط از کشورهای با درآمد پای .بیمه زندگی بر رشد اقتصادی را نشان میدهد

اثرات حاشیه ای با اضافه کردن شرایط، رابطه بین توسعه بازار . اثرات مثبت توسعه بازار بیمه عمر بر رشد اقتصادی را نشان می دهد

 .ددر انتها تحوالت در بازار بیمه عمر منجر به تفاوت رشد اقتصادی می شو. بیمه زندگی و رشد اقتصادی ممکن است مبهم باشد

 با "سوئد در اقتصادی رشد و بیمه بانکی، بین پویا تاریخی رابطه تجربی بررسی" در مقاله ای تحت عنوان( 33۹ آدامز و همکاران )

توده  اولیه های سال تحلیل و تجزیه دوره .پرداخته اند "338 -803  دوره برای را فرد به منحصر زمانی سری های داده از استفاده

 تحلیل و تجزیه انجام برای کافی مشاهدات آن برای که را مهم دوره زیر سه و زمانی سری بر تمرکز با و حاضر حال تا شدن صنعتی

 کشور بر تمرکز با اقتصادی رشد و مالی گری واسطه اهمیت به توجه با مقاالت پیشرفت با حاضر مطالعه. دهد می پوشش بود را

 .سوئد صورت پذیرفته است

وسعه فعالیت های وام دهی بانک ها در سوئد در قرن نوزدهم قبل از رشد اقتصادی، در حالی که علیت نتایج نشان می دهد که ت

که توسعه وام دهی بانک ها در قرن نوزدهم افزایش تقاضا برای بیمه و همچنین ترویج رشد . گرینجر در قرن بیستم تغییر یافت

برای تمام مدت . رای خدمات بانکی اما تنها در زمان رونق اقتصادی شددر دوره های بعد، توسعه بیمه پرورش تقاضا ب. اقتصادی شد

در مقابل، به نظر می . از تجزیه و تحلیل، محققان دریافتند که بانک تاثیر غالب در هر دو رشد اقتصادی و تقاضا برای بیمه است

بنابراین، می توان . اقتصادی بیشتر شده است سال بلکه باعث رشد 63 رسد بازار بیمه و نه تنها منجر به توسعه اقتصادی در طول 

نتیجه گرفت که واسطه گری مالی، به ویژه بانک، پیش شرطی مهم برای تحریک توسعه اقتصادی است و استدالل می کنند که 

است که در حال توسعه ( مانند چین)نتایج بدست آمده می تواند پیامدهای سیاسی مهمی برای اقتصاد معاصر در حال ظهور 

 .زیرساخت های مالی خود را داشته باشد

وی بحث  .است نموده کز تمر اروپا ای بیمه های شرکت بیرونی محیط در اخیر تغییرات بر (333 هولس بور، )

 بین افزایش رقابت و ها دارایی رشد مقدار به اقتصاد در ای بیمه خدمات تغییرات اهمیت که است نموده

 کننده تعیین مالی بعنوان بخش توسعه و خدمات بخش برجسته نقش بر وی اما است، وابسته مالی های بخش

 رشد بهره، نرخ که دهد میه ارائ( 366 آرون، )مطالعه  مبنای بر مدلی بور هولس .کند می تاکید اقتصادی رشد

 بین ارتباط که رسید نتیجه به این وی. هستند ارتباط در یکدیگر با ضوابطی طبق اقتصادی رشد کار، نیروی

 هند اقتصاد در را بیمه بخش توسعه(  33 آهوجا  و راناد) .است دوطرفه ارتباط یک بیمه و اقتصادی رشد

 انحصار و کنترل تحت هند قاره شبه بیمه بخش بتدا ا در. کردند ها بررسی محدودیت قانونی اصالح ثیرات تحت

. بود بیمه خدمات به خصوصی وارهایخان دستیابی مانع ها قیمت و نداشت رقابت وجود بنابراین، .بود حکومت

 کشور این در مالی نظارت برای قانونی چارچوبی تعریف و رقابت گسترش انحصار، شامل لغو زدایی مقررات

 .شد فراهم

 پیشینه داخلی

سال های بررسی تاثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی "در مقاله ای تحت عنوان ( 088 اکبریان و حیدری پور ، )

با استفاده از دو شاخص توسعه مالی در دو الگو مجزا و در قالب مدل اقتصاد سنجی خرد از مدل وقفه و گسترده استفاده  "۹ -86

 . نتایج آن نشان می دهد، که شاخص های مالی در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیری منفی دارند. کرده است
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به تبیین نقش واسطه  "تاثیر واسطه های مالی بر رشد اقتصاد ایران "ه ای تحت عنوان در مقال( 087 داللی خانی و همکاران ،)

های مالی در رشد درونزای اقتصاد ایران پرداخته است، و از روش تحلیل الگوی تصحیح خطای برداری با بکارگیری روش جوهانسن 

 .مالی و رشد اقتصادی در ایران منفی می باشداستفاده کرده است و نتایج حاصله نشان میدهد که رابطه بین واسطه های 

پرداخته اند  "تحلیل نظری و تجربی در اقتصاد ایران: توسعه بیمه و رشد اقتصادی"مقاله ای با موضوع ( 086 جعفری و کاردگر ، )

ی و آزمون های که به بررسی ارتباط ما بین توسعه بیمه و رشد اقتصادی می پردازد و برای این منظور از آزمون ریشه همجمع

علیت گرینجر بر اساس مدل تصحیح و خطا و مدل تفاضل مرتبه اول و مدل خودبازگشتی برداری استفاده کرده است که نتایج 

 .حاکی از وجود رابطه ای یکطرفه از توسعه بیمه و توسعه بیمه های اشخاص به رشد اقتصادی است

 که است محوری مالی و مهم نهادهای جمله از بیمه تصنع که کند می اشاره خود مقاله در (086 احمدوند، )

 های فعالیت پوشش ریسک و ای بیمه خدمات ارائه طریق از اقتصادی های فعالیت امنیت تأمین بر عالوه

 تولیدی های بخش گذاری در سرمایه های طرح و اقتصادی های فعالیت از بسیاری شمار مالی منابع اقتصادی

 صنعت سهم که دهد نشان می بررسی مورد کشورهای تجربه که کند می اشاره وی .کند می فراهم نیز را

 همچنین، .است درصد 6/0و  7ترتیب  به توسعه حال در و یافته هعتوس کشورهای داخلی ناخالص تولید از بیمه

 اشکال به بیمه های شرکت های دارایی که دهد می نشان مذکور کشورهای در بیمه صنعت دارایی ترکیب

 صنعت نقش که دهد می نشان وی مطالعه. شوند گذاری می سرمایه و گردد می مالی بازارهای وارد مختلف

-078 ) دوره طی مالی بازارهای در بیمه های مشارکت شرکت میزان و داخلی ناخالص تولید در کشور بیمه

 بررسی مورد ایکشوره ارقام با مقایسه در که است بوده درصد   و 06/3 ترتیب به متوسط طور به (07۹ 

  .است تأمل قابل و ناچیز بسیار

 تقاضای نیروی و عرضه بر بانکی تسهیالت و حجم آثار بررسی" عنوان با تحقیقی در (086  امینی،)

 کار طرف تقاضای در .ه اند داد قرار بررسی مورد صنعت بخش در کار بازار بر را پولی سیاست تأثیر "کار

 آمده دست به نتیجه نهایت این در و است گرفته قرار بررسی مورد اشتغال کل بر حقیقی پول حجم اثر ابتدا

 در پولی سیاست از اشتغال و اثر پذیری دارد مثبت تأثیر اشتغال بر بلند مدت در حقیقی پول حجم که است

 در معدن و صنعت بخش به بانک ها اعطایی واقعی اعتبارات حجم .نیست دار معنی آماری نظر از مدت کوتاه

 بانکی اعتبارات به نسبت اشتغال مدت کوتاه های کشش تفاوتی بین و داشته مثبت اثر اشتغال بر مدت کوتاه

 بر داری معنی تأثیر قیمت ها عمومی سطح افزایش طریق از پول حجم کار عرضه نیروی طرف در .ندارد وجود

 .ندارد کار مردان نیروی عرضه

 در اقتصاد اقتصادی رشد و بیمه توسعه بین علی رابطه ودخ مقاله در (08۹  صمیمی، جعفری و کارگر)

 سه نظری، دیدگاه از .دهند می قرار بررسی مورد تجربی دیدگاه از( 080 -  0  (های سال در را ایران

 تأیید که هایی نظریه: دارد وجود اقتصادی رشد و (مالی مؤسسه یک عنوان به)ه بیم توسعه خصوص در نظریه

 کننده تأیید که هایی ، نظریه(عرضه رهبری های نظریه(باشند  می اقتصادی رشد به بیمه توسعه حمایت کننده

 توسعه که (388 ) نظریه لوکاس و ) تقاضا تعقیب های نظریه( هستند  بیمه توسعه به اقتصادی رشد حمایت

 خطا تصحیح مدل و علیت های مختلف آزمون از مدل تعیین ای بر .نیست مهم اقتصادی رشد ایجاد در بیمه

 رابطه وجود حاضر تحقیق تجربی نتایج .است شده استفاده متغیرها همجمعی در برداری خودبازگشتی مدل و
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 رشد به غیرزندگی های بیمه از علی اما رابطه تأیید، را اقتصادی درش به زندگی های بیمه و بیمه از علی

 .کند نمی تأیید را اقتصادی

 سطح اشتغال بر پولی سیاستهای تأثیر بررسی به خود ارشد شناسیکار نامه پایان در ( 08  حقیقت،)

 بر تأکید با پولی سیاستهای اثرگذاری وکار ساز. است پرداخته( 083 -۹ 0 ) سالهای طی ایران در صنعت بخش

 مدل روش از استفاده با این مطالعه .است شده تبیین تحقیق این در( پول اصالت مکتب) پولیون دیدگاه

 بدون روابط و گردیده برازش و جوسیلیوس و جوهانسن همگرایی آزمون و ECM مقید غیری برداری خودبازگشت

 تحقیق نتایج .است گرفته قرار تحلیل مورد( بازار این در تقاضا و عرضه های مؤلفه) کار بازار تعادل به توجه

 و پول حجم اول مرتبه تغییرات بین داری رابطه معنی مدت کوتاه در که است واقعیت این دهنده نشان

 .هستیم شاهد را معناداری و ضعیف بلندمدت رابطه در ولی نداشته وجود صنعت بخش اشتغال

 یعنی این بخش کالن متغیر دو بر کشاورزی بانک اعتبارات اثر تحقیقی در( 083  خلج، و نصابیان)

 راو مدل خودبازگشتی برداری  سونیوهان روش از استفاده با 8 0 -073 دوره  طی گذاری سرمایه و افزوده ارزش

 ارتباط کشاورزی، بانک اعتبارات که دهد می نشان تحقیق از حاصل نتیجه .اند داده قرار بررسی مورد

 یک اندازه حال به زمان در اگر شوکی .ندارد بخش این گذاری سرمایه و افزوده ارزش متغیر دو با بلندمدتی

 کشاورزی بخش افزوده ارزش آن نوبه به و سرمایه گذاری شود، وارد خودبازگشتی برداری مدل بر معیار انحراف

 شوک دو معیار انحراف در کشاورزی بخش گذاری و سرمایه افزوده ارزش سهم که یابد می کاهش ترتیب به

 بیشتری ثبات از شوک هر در کشاورزی بانک اعتبارات. است بانک کشاورزی اعتبارات از بیش دوره هر در

 سرمایه و افزوده ارزش متغیر دو از توان می نیز شوک هر در ثباتی بی عوامل جمله هرچند از است برخوردار

 .برد نام بخش کشاورزی گذاری

 روش تحقیق

اقتصادی، بیمه ای، بانکی، سرمایه ثابت  8دادهای سری زمانی. بر پایه رویکرد طولی صورت پذیرفته استنحوه جمع آوری اطالعات 

مبتنی بر درجه انباشتگی  3 داگالس -از تابع تولید کاب 3کشور با استفاده از مدل خودبازگشتی برداریداخلی و جمعیت فعال 

ای برای استخراج مطالعات و پیشینه پژوهش و همچنین از همین روش  از روش کتابخانههمچنین . همسان مدل سازی شده اند

برای دست یابی به اطالعات مورد نظر، بیمه مرکزی جامعه پژوهش . شده است های آماری استفاده آوری داده جهت جمع

 .باشند جمهوری اسالمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی و مرکز آمار جمهوری اسالمی ایران می

 ساختار الگو

 E-viewsدر بررسی همزمان تاثیرات رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت، بیمه و بانک از مدل خودبازگشتی برداری و نرم افزار 

وارد و زوبرگ، )، (337 ، هانسون و جونانگ)، (337 آرستیس و دمتریدز، )قبل مطالعات همانطور که در. استفاده می نماییم

 رشد اقتصادی و واسطه های مالی بین بلند مدت علیت به بررسی(  33 آرستیس و همکاران، )و ( 333 لوینتل و کان، )، (333 

 :تعریف شده توسطبعدی،  Pدر یک سیستم  (گرنجرعلیت ) پویا ست تعاملبرای ت خود بازگشتی برداری با مدل
 Xt= π1Xt-1+π2Xt-2+...+πkXt-k+ΦDt+εtمعادله                      

 

                                                           
8 . Time Series 

9.  Vector Auto Regressive Model (VAR) 

10 .  Cobb-Daglas 
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دیگران را نشان  و یک متغیر رابطه بیناست که  P*P ماتریس  Πاست، مورد مطالعه سری زمانیبعدی از -P بردار  Xtکه در آن

 آزمون. و رفتار آن هستیم عرض از مبدا قادر به برآورد، که ما است برونزا بردار متغیر Dt متغیر(. 388  جوهانسون،) می دهد

یک  حال و گذشته ارزش بررسی اینکه آیا های مشترک برای آزمون χ2 یا-F  شامل بین متغیرها علیت برای (363 )   گرینجر

 از (H0) فرض صفر در این مثال،. می باشد Xj ارزش حال و Xiید که می گو توضیح دهد، را آینده می تواند ارزش های، متغیر

 .برابر صفر در نظر گرفته میشوند 1π ،π2،...،πkکه ضرایب ماتریکس  (j,i) که با این بیان است Xjtبه   Xitاز گرنجر علیت هیچ

 .است (ECON) صادیو رشد اقت (INS)بیمه  ،(BANK) بانکی سه متغیر شامل در این پروژه گرینجر علیت آزمون

 پس. استفاده کرد گرینجر علیت از فرضیه، آزمایش برای ( -0)معادله  معادله کافی است تا از امر این باشد، ثابت زمانی سری اگر

 تغییر گونه هر بدون و مستقیم طور به مشاهدات از استفاده نتیجه، در و سطح های مختلف در توان از مدل خودبازگشتی می آن از

 غیر سری که زمانی تبدیل تر پیچیده گرینجر علیت آزمایش از بسیار، آماری های روش مانند حال، این با. استفاده نمود تحول و

 را آنها توان می که است معنی بدان این کلی، طور به. نامیده می شود I(d)و   dخاص است که نظم یکپارچه  معنای یک در ثابت

که با توزیع های پیچیده تری همراه است، می  X2یا  -t- ،Fمعروف  مقادیر این مشکالت لیلد .مرتبه در نظر گرفت d تفاضل ثابت

 نتیجه این به دوم نویسندگان. کرده اند بررسی مشکل را این( 330  فیلیپس، و تودا) آن، از پس و( 333 سیمز و همکاران، .)باشد

 دست به برای که است اطالعاتی بر متکی ودبازگشتی برداریمدل خ سطح در گرینجر علیت برای آزمون آماره توزیع که رسیدند

 تفاوت در مدل خودبازگشتی برداری یک توانیم می ما اول،: دارد وجود تست انجام برای اصلی راه سه. است دشوار ها داده از آوردن

 است ممکن که مدت بلند ارتباط انامک هر ما کار، این انجام در. کنیم مشخص متغیرها تغییرات در گرینجر علیت برای آزمون و ها

 ،یاماموت و تودا)توسط  شده پیشنهاد سطوح از که است این دوم جایگزین .می گیریم نادیده را باشد داشته وجود متغیرها بین

 قرار استفاده مورد توان می سطوح در مدل خودبازگشتی برداری انتخاب روش اصالح با که، دهد می نشان استفاده کرد که( 33۹ 

 طول تاخیر انتخاب اولین از متشکل کنند که اصالح می رفتار ثابت موردی عنوان به آمار آزمون و گرینجر علیت تست برای .گیرد

 اضافه سپس و ،0 بیزی شوارتز معیار و   آکائیک اطالعاتی معیار دو هر از استفاده ما مورد در) اطالعات معیار از برخی از استفاده با

 آخرین آن در که گرینجر علیت آزمون از شده اصالح نسخه یک این سپس. است dmaxوقفه  طول به کن،مم حداکثر نظم کردن

 علیت آزمون پایه که توزیع یک به همگرایی به آزمون آماره برای اما نیست برداری بهره آزمون در مستقیم طور به dmax وقفه

تودا و )با توجه به مطالعات انجام شده از روش . قرار گیرداست مورد استفاده  باالمعادله ( ECM) خطا تصحیح در گرینجر

 .استفاده می نماییم( 330 فیلیپس،
 

 برآورد مدل

رگرسیون ابتدا با استفاده از روش خود. در این پژوهش برای مطالعه عمیق تر ارتباط بین متغیرها به دو شیوه عمل خواهد شد

بیمه، تسهیالت بانک، و جمعیت  تشکیل سرمایه گذاری ثابت داخلی، سون تاثیربرداری، توابع واکنش به تکانه ها و تکنیک جوهان

سپس در راستای مطالعه ساختار علی و معلولی بین متغیرهای . مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند فعال بر روی رشد اقتصادی

 .مر اقدام خواهد شدمورد بررسی با استفاده از آزمون علیت گرنجر بر مبنای الگوی تصحیح خطا به این ا

  بررسی ایستایی متغیرها

                                                           
11 . Granger 

12 . AIC 

13 . SBC 
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 که معناست بدین سری زمانی یک بودن مانا .گیرد می انجام ها سری این بودن مانا فرض با زمانی های سری تحلیل و تجزیه

 صحت زمانی، های سری بودن نامانا در صورت .ماند می باقی ثابت زمان طول در آن خودبازگشتی ضرایب و واریانس میانگین،

 رگرسیون نام به مشکلی است ممکن شرایط این در همچنین، .شود می واقع تردید مورد ها سری این بر مبتنی آماری های آزمون

 آمده بدست تعیین ضریب ندارد، وجود الگو متغیرهای بین معناداری رابطه که عین حالی در که صورت این به .کند بروز کاذب

 .می انجامد متغیرها ارتباط میزان از غلطی ایبه استنباط ه و بوده باال بسیار

قبل از برآورد مدل خودبازگشتی برداری، باید از آزمون ریشه واحد برای برآورد مدل از وضعیت درجه انباشتگی سری های زمانی 

 فولر - دیکی حدوا ریشه برای این منظور باید از آزمون ریشه واحد استفاده کرد و بطور مشخص آزمون. در مدل آگاهی پیدا کرد

  یافته تعمیم
پس جهت این مهم، آزمون بر روی تک تک . در مورد تک تک سری های زمانی مورد استفاده در مدل صورت پذیرد 

 .سری های زمانی صورت میپذیرد

 :همانگونه که از نتایج آزمون وضعیت درجه انباشتگی مشاهده می شود که

تعمیم یافته و مقایسه آن با مقادیر بحرانی نشان می دهد که اگر قدرمطلق آماره  فولر-با توجه به مقادیر گزارش شده از دیکی

ADF بزرگتر باشد، دلیل بر عدم وجود ریشه واحد در سری زمانی مذکور می باشد ۹ از مقادیر بحرانی مک کینون . 

 فولر تعمیم یافته-نتایج آزمون آماره دیکی جدول

 مقادیر قدرمطلق مقادیر بحرانی مقدار آماره نام متغیر

 3.107328 3.679322- 3.107328- تسهیالت بانکی

 4.261962 3.699871- 4.261962- تشکیل سرمایه گذاری ثابت

 4.19363 3.699871- 4.19363- تولید ناخالص داخلی

 3.360509 3.679322- 3.360509- بیمه

 4.851589 3.679322- 4.851589- جمعیت فعال

. از مقادیر بحرانی مک کینون بزرگتر است ADFتایج حاصل از جدول باال مشاهده می شود، قدرمطلق آماره همچنانکه بر اساس ن

 . در نتیجه داده های سری زمانی پژوهش مانا و ایستا می باشند

 آزمون وقفه بهینه

، شوارتز (AIC)کائیک ، آ(FPE)بینی  پیش نهایی ، خطای(LR)راستنمایی  نسبت معیارهای اساس بر بهینه وقفه های تعداد

(SC) کوئین و حنان (HQ) انتخاب صورتی به بهینه وقفه شده ذکر های روش از یک هر در که. تعیین می گردند 

 خودبازگشتیدچار  معادالت اختالل جمالت ثانیاً و نداده باشند دست از زیادی آزادی درجات که اوالً اند شده

 .نشان می دهد  گو با توجه به حداکثر وقفه جدول نتایج آزمون وقفه را برای ال .نشوند
 

 آزمون وقفه بهینه جدول

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 NA NA* 3.10E-12 -12.31134 -12.06940* -12.24167 

1 NA 29.70742 5.00E-12 -11.87364 -10.42199 -11.45561 

2 NA 18.39882 1.28E-11 -11.17715 -8.51579 -10.41077 

3 NA 29.76851 9.32E-12 -12.23092 -8.359856 -11.1162 

                                                           
14   . Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

15 . MacKinnon 
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4 NA 32.51023 7.85E-13* -16.80989* -11.72912 -15.34681* 

در حالی که بر . الگوی صفر بعنوان وقفه بهینه تعیین شده است 6 همانطور که از جدول مشخص است، بر اساس معیار شوارتز 

تمامی الگوهای فوق ثابت . در نظر گرفته اند  وقفه بهینه را  3 نان کوئینو ح 8 ، آکائیک7 اساس الگوهای خطای نهایی پیش بینی

 .می کنند که مدل فوق دارای وقفه بهینه است

   آزمون نرمال بودن

 -آماره مذکور دارای توزیع خی. فرضیه توزیع سری ها را بررسی می کند   برا -بررسی و انجام آزمون مذکور بر اساس آماره جارگ

 303۹و سطح احتمال نیز پایین تر از . می باشد  می باشد که بر اساس مدل مورد بررسی درجه آزادی برابر با   دو با درجه آزادی 

و از طرفی عدد . توزیع سری نرمال می باشدو بعبارت دیگر . است و فرض صفر نرمال بودن توزیع سری مورد قبول واقع می گردد

 .بوده و در نتیجه تمامی پسماندها در یک منطقه قرار نمی گیرند  برا بزرگتر از  -جارگ 

 (گرنجر-آزمون انگل)آزمون رابطه علیت بین سری ها 

ی به معنای وجود علیت یا اگرچه تحلیل های رگرسیونی وابستگی یک متغیر به متغیرهای دیگر را مورد بررسی قرار می دهد، ول

. بعبارت دیگر روابط علت و معلولی نمی باشد و اگر به بسیاری از معادالت برازش شده در دوره های پیشین نگاهی انداخته شود

حاکی از وجود روابط ساختگی و کاذب می باشد و این موضوع در واقع به وجود رگرسیون های کاذب که بعلت پایا نبودن جمله 

اساس کار آزمون علیت گرنجر که برای سری های زمانی طراحی شده است . و سری بر روی دیگر ایجاد می شود، می باشدپسماند د

نقش دارند یا ندارند ( متغیرهای مورد بررسی)این است که آیا مقادیر با وقفه سری های مذکور در توضیح دهی هر یک از سری ها 

ه یک سری می تواند در توضیح دهی سری دیگر نقش داشته باشد و یا برعکس و یا اینکه و بعبارت دیگر اضافه کردن مقادیر با وقف

 .هر دو امکان پذیر است و در کالمی ساده تر کدامیک علت و معلول یکدیگر هستند

دو به دو آزمون علیت گرنجر داده های سری زمانی را به صورت . نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر در جداول زیر آورده شده است

روش . با یکدیگر مقایسه می نماید که کدام یک علت و معلول یکدیگر هستند و یا آنکه هیچ یک علت و معلول یکدیگر نیستند

 .می باشد Fتشخیص آن از طریق آماره 

 آزمون گرنجر بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلی 

و تشکیل سرمایه گذاری ثابت ناخالص  (RGDP)رشد اقتصادی ری متغیر نتایج خروجی آزمون علیت گرنجر حاصل از دو س

 :بصورت ذیل می باشد 083 تا  063 ایران را در دوره ( (RCAPداخلی 

 آزمون گرنجر بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلیجدول 
Lags: 3 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 RCAP does not Granger Cause RGDP 

27 

0.22995 0.8744 

 RGDP does not Granger Cause RCAP 5.18795 0.0082 

بنابراین فرض صفر . می باشد 303۹بنابراین بر اساس نتایج فوق از آنجا که سطح احتمال برای فرضیه صفر در معادله اول بزرگتر از 

 .باشد، رد می شودرشد اقتصادی واند علت در ردیف اول که متغیر تشکیل سرمایه گذاری ثابت می ت

                                                           
16 . Schwarz information criterion (SC) 

17 . Final prediction error (FPR) 

18 . Akaike information criterion (AIC) 

19 . Hannan-Quinn information criterion (HQ) 

20 . Residual Normality Tests 

21 . Jarque – Bera statistic 
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است، علت رشد اقتصادی بنابراین فرضیه صفر در معادله دوم که . می باشد 303۹در معادله دوم، از آنجا که سطح احتمال کوچکتر 

بوده و از  بنابراین بر اساس آزمون مذکور و دامنه فایل کاری رابطه علی یکطرفه. سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلی می باشد

 .به تشکیل سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلی استرشد اقتصادی متغیر 

 جمعیت فعال آزمون گرنجر بین رشد اقتصادی و

ایران را  (RLFORC)و جمعیت فعال کشور  (RGDP)رشد اقتصادی نتایج خروجی آزمون علیت گرنجر حاصل از دو سری متغیر 

 :شدبصورت ذیل می با 083 تا  063 در دوره 
 جمعیت فعال کشور آزمون گرنجر بین رشد اقتصادی وجدول 

Lags: 3 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 RLFORC does not Granger Cause RGDP 
27 

0.20449 0.8921 

 RGDP does not Granger Cause RLFORC 0.10886 0.9539 

می باشد، بنابراین فرض صفر  303۹احتمال برای فرضیه صفر در معادله اول بزرگتر از بنابراین بر اساس نتایج فوق از آنجا که سطح 

 .باشد، رد می شودرشد اقتصادی در ردیف اول که متغیر جمعیت فعال می تواند علت 

است، علت ادی رشد اقتصمی باشد، بنابراین فرضیه صفر در معادله دوم که  303۹در معادله دوم، از آنجا که سطح احتمال بزرگتر از 

و رشد اقتصادی بنابراین بر اساس آزمون مذکور و دامنه فایل کاری هیچ گونه رابطه ای بین . جمعیت فعال می باشد رد می شود

 .و هیچ یک علت و معلول یکدیگر نیستند. جمعیت فعال وجود ندارد

 آزمون گرنجر بین رشد اقتصادی و بیمه

 063 ایران را در دوره  (RINSU)و بیمه  (RGDP)رشد اقتصادی دو سری متغیر  نتایج خروجی آزمون علیت گرنجر حاصل از

 :بصورت ذیل می باشد 083 تا 
 جدول آزمون گرنجر بین رشد اقتصادی و بیمه

Lags: 3 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

RINSU does not Granger Cause RGDP 
27 

2.21645 0.1177 

RGDP does not Granger Cause RINSU 1.47233 0.2522 

می باشد، بنابراین فرض صفر  303۹بنابراین بر اساس نتایج فوق از آنجا که سطح احتمال برای فرضیه صفر در معادله اول بزرگتر از 

 .باشد، رد می شودرشد اقتصادی در ردیف اول که متغیر بیمه می تواند علت 

است علت رشد اقتصادی می باشد، بنابراین فرضیه صفر در معادله دوم که  303۹مال بزرگتر از در معادله دوم، از آنجا که سطح احت

و بیمه وجود رشد اقتصادی بنابراین بر اساس آزمون مذکور و دامنه فایل کاری هیچ گونه رابطه ای بین . بیمه می باشد رد می شود

 .و هیچ یک علت و معلول یکدیگر نیستند.ندارد

 ین رشد اقتصادی و تسهیالت بانکیآزمون گرنجر ب

ایران را در  (RBANK)و تسهیالت بانکی  (RGDP)رشد اقتصادی نتایج خروجی آزمون علیت گرنجر حاصل از دو سری متغیر 

 :بصورت ذیل می باشد 083 تا  063 دوره 
 تسهیالت بانکیجدول آزمون گرنجر بین رشد اقتصادی و 

Lags: 3 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 RBANK does not Granger Cause RGDP 
27 

3.24861 0.0435 

 RGDP does not Granger Cause RBANK 0.79332 0.5119 
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می باشد، بنابراین فرض  303۹بنابراین بر اساس نتایج فوق از آنجا که سطح احتمال برای فرضیه صفر در معادله اول کوچکتر از 

 .داخلی باشد، تایید می شودرشد اقتصادی متغیر تسهیالت بانکی می تواند علت  صفر در ردیف اول که

است علت رشد اقتصادی می باشد، بنابراین فرضیه صفر در معادله دوم که  303۹در معادله دوم، از آنجا که سطح احتمال بزرگتر از 

منه فایل کاری رابطه علی یکطرفه بوده و از متغیر بنابراین بر اساس آزمون مذکور و دا. تسهیالت بانکی می باشد، رد می شود

 .استرشد اقتصادی تسهیالت بانکی به 

 آزمون گرنجر بین تسهیالت بانکی و بیمه

ایران را در دوره  (RINSU)و بیمه  (RBANK)نتایج خروجی آزمون علیت گرنجر حاصل از دو سری متغیر تسهیالت بانکی 

 :بصورت ذیل می باشد 083 تا  063 
 و بیمه تسهیالت بانکیول آزمون گرنجر بین جد

Lags: 3 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 RBANK does not Granger Cause RINSU 27 0.74268 0.5391 

 RINSU does not Granger Cause RBANK   0.25819 0.8546 

می باشد، بنابراین فرض صفر  303۹ضیه صفر در معادله اول بزرگتر از بنابراین بر اساس نتایج فوق از آنجا که سطح احتمال برای فر

 .در ردیف اول که متغیر تسهیالت بانکی می تواند علت بیمه باشد، رد میشود

می باشد، بنابراین فرضیه صفر در معادله دوم که بیمه است علت تسهیالت  303۹در معادله دوم، از آنجا که سطح احتمال بزرگتر از 

بنابراین بر اساس آزمون مذکور و دامنه فایل کاری هیچ گونه رابطه ای بین بیمه و تسهیالت بانکی . می باشد، رد می شودبانکی 

 .و هیچ یک علت و معلول یکدیگر نیستند. وجود ندارد

   نتایج تابع عکس العمل

 که نماید می ایجاد را امکان این که چرا شود می محسوب(  383 )  سیمز روش های اساسی ویژگی از یکی آنی العمل عکس تابع

 همانند آنی، واکنش تابع. بررسی نمایید یک مدل خودبازگشتی برداری را در موجود متغیرهای به شده وارد های زمانی شوک روند

 متغیرهای پویای پاسخ. الگوی خودبازگشتی برداری است از متحرک نمایش است میانگین یک بینی پیش خطای تحلیل و تجزیه

 سیستم اگر. نمود دنبال آنی عکس العمل توابع از استفاده با توان می را خاص در متغیری تغییر معیار انحراف یک به کالن اقتصاد

 اثرات و حداکثر انجامند می طول به زمانی مدت چه اقتصاد، شده بر وارد های تکانه که دریافت توان می آنگاه اقتصاد باشد، واقعی

یکی از فرضیه . نمود نظر اظهار ها این تکانه بودن موثر به نسبت و آید می دست به وقوع تکانه از پس انیزم دوره چه در ها آن

های مدل خودبازگشتی برداری ترسیم پاسخگویی سیستم در قبال ضربه واحد اعمال شده از سوی هر یک از متغیرهای سیستم 

 .می باشد، در مدل می باشد

 :از یک الگوی خودبازگشتی برداری به صورت زیر حاصل می شود 0 اس فرآیند میانگین متحرکدر واقع تابع عکس العمل بر اس
        (7)   

                                                           
22 . Response 
23 . MA 
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در واقع، اثری معادل یک انحراف معیار  ضریب . متغیر می باشد ۹دارای فرآیند میانگین متحرک بوده و شامل  که در آن 

بعد از تخمین مدل، شوک هایی به سیستم وارد گردید تا  .یک متغیر به سایر متغیرهای سیستم نشان می دهد شوک را از ناحیه

 .واکنش متغیرها به شوک مورد بررسی قرار گیرند و زمانبندی هر شوک و مدت زمان استهالک آنها مشخص گردند

 به تکانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلیرشد اقتصادی واکنش 

رفتار افزایشی و کاهشی رشد اقتصادی ودار این چنین برآورد می شود که با ایجاد یک تکانه در تشکیل سرمایه ثابت، از نم

سال پیش بینی، از خود بروز می دهد ولی با توجه به نتایج بدست آمده با یک تکانه در تشکیل سرمایه ثابت  3 را در طول 

به گونه ای که یک انحراف . یز بوده و آثار این شوک در طول زمان از بین می رودبسیار ناچرشد اقتصادی ناخالص داخلی، واکنش 

و بیشترین کاهش را در    303به میزان رشد اقتصادی معیار تکانه در تشکیل سرمایه ثابت در سال پنجم بیشترین افزایش را در 

 .را از خود نشان می دهد 3038سال هفتم به میزان 

 

 به تکانه تشکیل سرمایه ثابترشد اقتصادی دار واکنش نمو

 به تکانه جمعیت فعالرشد اقتصادی واکنش 

رفتار افزایشی و کاهشی بسیاری را در رشد اقتصادی از نمودار این چنین برآورد می شود که با ایجاد یک تکانه در جمعیت فعال، 

رشد ه نتایج بدست آمده با یک تکانه در جمعیت فعال، واکنش سال پیش بینی، از خود بروز می دهد ولی با توجه ب 3 طول 

به گونه ای که یک انحراف معیار تکانه در جمعیت فعال در سال پانزدهم بیشترین افزایش . در طول زمان متغیر می باشداقتصادی 

 .خود نشان می دهد را از ۹ 303و بیشترین کاهش را در سال دوازدهم به میزان    303به میزان رشد اقتصادی را در 
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 به تکانه جمعیت فعالرشد اقتصادی نمودار واکنش 

 به تکانه بیمهرشد اقتصادی واکنش 

سال  3 رفتار افزایشی و کاهشی را در طول رشد اقتصادی این چنین برآورد می شود که با ایجاد یک تکانه در بیمه،  از نمودار

بسیار ناچیز بوده و رشد اقتصادی ولی با توجه به نتایج بدست آمده با یک تکانه در بیمه، واکنش  پیش بینی، از خود بروز می دهد

به گونه ای که یک انحراف معیار تکانه در بیمه در سال دوم بیشترین افزایش را در . آثار این شوک در طول زمان از بین می رود

 .را از خود نشان می دهد 0 303ل پنجم به میزان و بیشترین کاهش را در سا   303به میزان رشد اقتصادی 

 
 به تکانه بیمهرشد اقتصادی واکنش (4-4)نمودار 

 

 تسهیالت بانکی به تکانه رشد اقتصادیواکنش 

را بجز در پنج رفتار نسبتا ثابتی رشد اقتصادی ، تسهیالت بانکیاین چنین برآورد می شود که با ایجاد یک تکانه در ( ۹- )از نمودار

روندی افزایشی داشته و به بیشترین مقدار برابر با رشد اقتصادی بطوریکه در پنج سال نخست . سال اول از خود بروز می دهد

بسیار ناچیز بوده رشد اقتصادی ولی با توجه به نتایج بدست آمده با اعمال یک تکانه در بانک، واکنش . در سال سوم می رسد۹ 303
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را  3033به گونه ای که یک انحراف معیار تکانه در بانک بیشترین کاهش به میزان . ک در طول زمان از بین می رودو آثار این شو

 .در سال چهاردهم از خود نشان می دهد

 
 بانک به تکانهرشد اقتصادی واکنش  نمودار

 بینی رشد ناخالص داخلی پیش خطای واریانس تجزیه ارزیابی

. باشد می برداری مدل خودرگرسیون کاربردهای از یکی و شود می مطرح تکانه وارد شدن از بعد که است مبحثی اریانسو تجزیه

 می دیگر بعبارت .گردد می تجزیه بردارد در را متغیرها از های هریک تکانه که عناصری به بینی پیش خطای روش واریانس این در

متغیرهای  بوسیله فوق خطای واریانس از چند درصد و متغیر خود بوسیله بینی پیش خطای درصد واریانس چند آورد بدست توان

 .شود می داده توضیح دیگر

 این محاسبه علت به. نشان میدهد مختلف زمانی های دوره طی را مربوطه متغیر( S.E) بینی پیش خطای جدول این اول ستون

 .افزایشی است زمان طی آن مقدار قبل سال خطای بر اساس هر سال در خطا

 داده توضیح متغیر این خود رشد اقتصادی بوسیله شاخص بینی، پیش خطای درصد واریانس که صد شود می مشاهده اول دوره در

 افزایش سایر متغیرها دهندگی توضیح سهم تدریج به( بیست دوره)بررسی مورد دوره طی اما. است صفر سایر متغیرها سهم و شده

رشد  را شاخص بینی پیش خطای واریانس% 03 همچنان اما شود، می دهندگی رشد اقتصادی کاسته توضیح سهم از و یافته

 توضیح تشکیل سرمایه ثابت در و بیمه بانک، جمعیت فعال، متوسط طور آن به از بعد و .اقتصادی به خود اختصاص میدهد

 .شاخص رشد اقتصادی را به خود اختصاص می دهند دهندگی

یک دوره سه ساله بعد از رشد اقتصادی، تسهیالت بانکی بیشترین مقدار را توضیح می دهد که برابر با در کوتاه مدت و در 

و شاخص های دیگر از جمله بیمه، جمعیت فعال . است و بیشترین اثر را در رشد اقتصادی در کوتاه مدت ایفا مینماید 676 7063 

 .و تشکیل سرمایه ثابت در رتبه های بعدی قرار دارند

، از تاثیر رشد اقتصادی و تسهیالت بانکی کاسته شده و بر درصد جمعیت فعال، بیمه و تشکیل (دوره ده ساله)ر دوره میان مدت د

. ولی همچنان رشد اقتصادی بیشترین توضیح را در واریانس خطای پیش بینی دارد. سرمایه ثابت ناخالص داخلی افزوده می شود

تاثیر تسهیالت بانکی، بیمه، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کاسته شده و بر اثر جمعیت  از( دوره بیست ساله)در بلند مدت 

 .فعال در توضیح واریانس خطای پیش بینی افزوده می شود
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 بینی رشد اقتصادی پیش خطای واریانس تجزیه ارزیابی جدول
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج 

در نتیجه . بر اساس آماره دیکی فولر، تمام متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق؛ ایستا بوده و وجود ریشه واحد رد می شود

بنابراین دچار رگرسیون کاذب . د استفاده در پژوهش قبل از برآورد مدل تحقیق مورد تائید واقع می شوندپایداری داده های مور

رشد و  .برا و درصد احتمال این آماره نشان دهنده نرمال بودن توزیع داده ها می باشد-میزان آماره جاکو همچنین  .نشده ایم

 . ت فعال، بیمه و تسهیالت بانکی همبستگی مثبت دارنداقتصادی با تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، جمعی

در حالی که بر اساس الگوهای خطای نهایی پیش بینی، آکائیک و . وقفه بهینه، بر اساس معیار شوارتز وقفه صفر، بهینه تعیین شد

با  .ارای وقفه بهینه می باشدتمامی الگوهای فوق ثابت می کنند که مدل فوق د. بعنوان وقفه بهینه بدست آمد  حنان کوئین، وقفه 

 .می باشد 0توجه به آزمون تعیین وقفه بهینه مشخص گردید که وقفه بهینه برای مدل فوق وقفه 

Variance Decomposition of RGDP: 

Period S.E. RGDP RCAP RLFORC RINSU RBANK 

1 0.038319 100 0 0 0 0 

2 0.04194 85.74953 2.354813 2.517753 9.050527 0.327382 

3 0.04613 73.97139 2.075895 3.751038 8.385656 11.81602 

4 0.052454 62.12815 3.194271 7.969682 9.029712 17.67819 

5 0.056588 57.78188 6.381977 6.851553 13.62315 15.36144 

6 0.058692 57.07178 6.164812 9.450886 12.71518 14.59735 

7 0.061967 51.20805 7.059315 16.52718 12.03612 13.16933 

8 0.063625 48.66955 6.889488 20.0045 11.74835 12.68811 

9 0.067623 43.8117 6.956228 27.07745 10.54717 11.60745 

10 0.069499 43.44835 6.586942 28.62737 10.2021 11.13523 

11 0.069967 42.87749 6.499133 29.27091 10.2787 11.07376 

12 0.074702 37.63956 6.577894 37.03213 9.033149 9.717266 

13 0.075216 38.16807 6.576896 36.59654 9.065253 9.593245 

14 0.075363 38.1347 6.551604 36.49105 9.030132 9.79251 

15 0.078732 34.95292 6.253885 41.50558 8.314013 8.973599 

16 0.079193 35.31282 6.210349 41.30861 8.29601 8.872213 

17 0.079693 34.97006 6.33587 41.58828 8.205474 8.900315 

18 0.08178 33.42048 6.12771 44.14943 7.822148 8.480231 

19 0.082192 33.30817 6.107411 44.37626 7.805166 8.402984 

20 0.08328 32.55171 6.162103 45.40301 7.602676 8.280505 
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بر اساس آزمون علیت گرنجر نتایج زیر حاصل گردید که بنابر آن، رشد اقتصادی علت تشکیل سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلی 

دیگر متغیرها بر اساس این آزمون دارای هیچ گونه ارتباط علی و . یز علت رشد اقتصادی استمی باشد از طرفی تسهیالت بانکی ن

 .معلولی نمی باشند

بسیار ناچیز بوده و آثار رشد اقتصادی واکنش واکنش رشد اقتصادی بر تکانه بیمه نشان می دهد، که با اعمال یک تکانه در بیمه، 

رشد گونه ای که یک انحراف معیار تکانه در بیمه در سال دوم بیشترین افزایش را در به . این شوک در طول زمان از بین می رود

 .را از خود نشان می دهد 0 303و بیشترین کاهش را در سال پنجم به میزان    303به میزان اقتصادی 

، تشکیل سرمایه ثابتانه در ناخالص داخلی نشان می دهد، که با اعمال یک تک تشکیل سرمایه ثابتواکنش رشد اقتصادی بر تکانه 

به گونه ای که یک انحراف معیار تکانه در . بسیار ناچیز بوده و آثار این شوک در طول زمان از بین می رودرشد اقتصادی واکنش 

و بیشترین کاهش را در    303به میزان رشد اقتصادی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در سال پنجم بیشترین افزایش را در 

 .را از خود نشان می دهد 3038ل هفتم به میزان سا

در رشد اقتصادی که با اعمال یک تکانه در جمعیت فعال، واکنش  نشان می دهد، جمعیت فعالواکنش رشد اقتصادی بر تکانه 

رشد را در به گونه ای که یک انحراف معیار تکانه در جمعیت فعال در سال پانزدهم بیشترین افزایش . طول زمان متغیر می باشد

 .را از خود نشان می دهد ۹ 303و بیشترین کاهش را در سال دوازدهم به میزان    303به میزان اقتصادی 

رشد اقتصادی در تسهیالت بانکی، واکنش  که با اعمال یک تکانه در نشان می دهد، تسهیالت بانکیواکنش رشد اقتصادی بر تکانه 

به گونه ای که یک انحراف معیار تکانه در تسهیالت بانکی بیشترین . زمان از بین می رود بسیار ناچیز بوده و آثار این شوک در طول

 .را در سال چهاردهم از خود نشان می دهد 3033کاهش به میزان 

 و شده داده توضیح متغیر این خود رشد اقتصادی، بوسیله بینی پیش خطای درصد واریانس که صد شود می مشاهده اول دوره در

تشکیل سرمایه ثابت بیشترین  و بیمه تسهیالت بانکی، جمعیت فعال، متوسط طور آن به از بعد و است صفر ر متغیرهاسای سهم

در کوتاه مدت و در یک دوره سه ساله بعد از رشد اقتصادی، تسهیالت بانکی بیشترین مقدار را توضیح . توضیح دهندگی را دارند

و شاخص های دیگر از . رین نقش را در رشد اقتصادی در کوتاه مدت ایفا می نمایداست و بیشت 676 7063 می دهد که برابر با 

، از تاثیر رشد (دوره ده ساله)در دوره میان مدت . جمله بیمه، جمعیت فعال و تشکیل سرمایه ثابت در رتبه های بعدی قرار دارند

ولی . یل سرمایه ثابت ناخالص داخلی افزوده می شوداقتصادی و تسهیالت بانکی کاسته شده و بر درصد جمعیت فعال، بیمه و تشک

از تاثیر تسهیالت ( دوره بیست ساله)در بلند مدت . همچنان رشد اقتصادی بیشترین توضیح را در واریانس خطای پیش بینی دارد

پیش بینی افزوده بانکی، بیمه، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کاسته شده و بر اثر جمعیت فعال در توضیح واریانس خطای 

 .می شود

 فهرست منابع

 ،(ایران کشورها وعملکرد برخی تجربه بررسی)سرمایه  بازار و ملی اقتصاد در بیمه صنعت نقش  ، 08 ، محمدرحیم ، احمدوند

 .اقتصادی امور ، معاونت دارایی و اقتصادی امور ، وزارت  اقتصادی، شماره  سیاستهای و پژوهشها فصلنامه
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بررسی آثار حجم و تسهیالت بانکی بر عرضه و تقاضای نیروی کار تاثیر سیاست پولی را بر بازار کار در بخش صنعت،  ، 083 ، اعلیرض امینی،
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