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An Empirical Test of the Impact of Insurance 
on Income Inequality in Iran

Abstract        Emphasis on eliminating deprivation and poverty on the one 
hand and expanding insurance services on the other, confirms the fact that the 
concept of insurance has a key role for economic planners and policymakers 
in achieving the goal of reducing income inequality. The efforts made in the 
present study are aimed at improving the position of insurance in this field. 
In this regard, the impact of the insurance penetration coefficient on income 
inequality in 30 provinces of Iran during 2011-2015 has been calculated using 
the dynamic panel data in a basic model and two scenarios (based on human 
development index and insurance penetration coefficient). The results show 
that inflation has a positive effect on the Gini coefficient and consequently  
increases income inequality. However, per capita income index and insurance 
penetration coefficient have a negative effect on the Gini coefficient and lead 
to a decrease in income inequality.  Furthermore, the effect of this factor on the  
Gini coefficient in provinces varies depending on the level of human  
development and insurance penetration coefficient level. So first, there is a 
significant difference in the extent of the influence of insurance penetration 
coefficient on the Gini coefficient in two groups of provinces in terms of human 
development level, so that an increase in the level of human development  
reinforces the effect of the insurance penetration coefficient on reducing  
income inequality. Second, there is a significant difference in the magnitude 
of the impact of insurance penetration coefficient on the Gini coefficient in the 
two groups of provinces in terms of insurance penetration coefficient level; 
Thus, by increasing the size of the insurance penetration coefficient, the  
influence of the insurance penetration coefficient on reducing income  
inequality is strengthened.

Keywords:  Income Distribution, Insurance Penetration Coefficient, Panel 
Data, Per Capita Income, Human Development Index, Iran.
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آزمون تجربی تاثیر بیمه بر نابرابری د رآمد  د ر ایران

پذيرش: 1399/03/11د  ريافت: 1398/10/27

چکيد  ه: از یک سو، تاکید  بر رفع محرومیت و فقر، و از سوی د یگر گسترش خد مات بیمه ای بیانگر 
این حقیقت است که مفهوم بیمه نقش کلید ی د ر رویکرد  برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصاد ی د ر 
راستای د ستیابی به هد ف کاهش نابرابری د رآمد  د ارد . تالش صورت گرفته د ر پژوهش حاضر د ر 
جهت روشن کرد ن نقش و تاثیر بیمه د ر نابرابری د رآمد  استان های ایران است. د ر این راستا، تاثیر 
ضریب نفوذ بیمه بر نابرابری د رآمد  د ر 30 استان ایران د ر بین سال های 1394-1390، با استفاد ه 
از روش د اد ه های تابلویی پویا د ر قالب یک الگوی پایه و د و سناریو )بر اساس شاخص توسعه انسانی 
و ضریب نفوذ بیمه( مورد  محاسبه قرار می گیرد . نتایج پژوهش حاکی از اثر مثبت تورم بر ضریب 
جینی و به تبع آن افزایش نابرابری د رآمد  است. این د ر حالی است که شاخص د رآمد  سرانه و 
ضریب نفوذ واجد  اثری منفی بر ضریب جینی است و به کاهش نابرابری د رآمد  منجر می شود . 
عالوه بر این، میزان اثرگذاری این عامل بر ضریب جینی د ر استان ها بسته به سطح توسعه انسانی 
و سطح ضریب نفوذ بیمه متفاوت است. به نحوی که نخست، تفاوت معناد اری د ر اند ازه اثرگذاری 
ضریب نفوذ بیمه بر ضریب توسعه انسانی موجب تقویت اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر کاهش 
نابرابری د رآمد  می گرد د . د وم، تفاوت معناد اری د ر اند ازه اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر ضریب 
جینی د ر د و گروه از استان ها برحسب سطح ضریب نفوذ بیمه وجود  د ارد . بد ین نحو که با افزایش 

د ر اند ازه ضریب نفوذ بیمه، اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر کاهش نابرابری د رآمد  تقویت می شود .

کليد  واژه ها: توزیع د رآمد ، ضریب نفوذ بیمه، د اد ه های تابلویی پویا، د رآمد  سرانه، شاخص 
توسعه انسانی، ایران.
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مقد  مه

نااطمینانی و ریسک د ر میزان و شد ت سرمایه گذاری اقتصاد ی د ارد ، و  با توجه به اهمیتی که 
همچنین تهد ید  د رآمد  خانوارها و بنگاه ها بر اثر نااطمینانی نسبت به آیند ه، روی آورد ن به صنعت بیمه 
هر روز فزونی می یابد . بنابراین، د رک این موضوع که صنعت بیمه و سیاست های عمومی مرتبط با آن 
تا چه  اند ازه د ر سنجش بهزیستی اقتصاد ی و نابرابری د ر جامعه نقش د ارند ، مهم است. صنعت بیمه  
با کاهش و انتقال ریسک، نااطمینانی ها و خطرهایی که اقتصاد  با آن مواجه است، تخفیف می د هد  و 
زمینه ساز افزایش شتاب د ر رشد  اقتصاد ي می شود  )میرزایی و همکاران، ۱۳۹۳(. د ر واقع، بیمه های 
اجتماعی با تحریک عرضه و تقاضا و همچنین با افزایش رشد  اقتصاد ی بر توزیع د رآمد  توانا هستند . از 
آن جا که صنعت بیمه حفاظت از ثروت افراد  را تضمین می کند ، موجب می شود  که افراد  د ر استفاد ه 
از د ارایی خود  د ر بخش های مختلف اقتصاد ی، ریسک   پذیری بیش تری د اشته باشند  که این امر رشد  
بیش تر د ر بخش های مختلف اقتصاد ی را به همراه د ارد  )محقق زاد ه و همکاران، ۱۳۹۷(. بنابراین، د ر 
د سترس بود ن بیمه برای همگان می تواند  باعث کارایی بخش های مختلف اقتصاد ی گرد د . همچنین، 
معرفی بازارهای جد ید  برای ارائه محصوالت و پوشش های متنوع تر بیمه د ر حوزه های مهمی چون 
و  این حوزه ها می شود ،  د ر  افزایش سرمایه گذاری  و ساخت وساز سبب  د امپروری،  بخش کشاورزی، 
فراهم  نابرابری د رآمد   برای کاهش  این بخش ها، زمینه  اشتغال د ر  ایجاد   با  اقتصاد ی  بر رشد   عالوه 
برای گسترش آموزش و  بنیانه ای الزم  بیمه  با گسترش  این،  بر  )Hemmati, 2005(. عالوه  می شود  
بهد اشت فراهم می گرد د . افزایش سطح مهارت افراد ، گستره وسیع تری از فرصت های مناسب شغلی 
را پیشاروی فرد  قرار می د هد  و افزایش نیروی کار ماهر و متخصص، افزایش سطح فناوری، ارتقای 
بهره وری تولید ، و افزایش رشد  اقتصاد ی را به همراه خواهد  د اشت. این افزایش سطح بهره وری ناشی 
از عملکرد  بیمه ها، به افزایش سطح د ستمزد ها می انجامد  )امین رشتي و قرباني ولیک چالي، ۱۳۹2(. 
د ر واقع، بیمه عالوه بر تامین امنیت فعالیت های اقتصاد ی و کاهش نااطمینانی، نقش مهمی د ر تحرک 
و پویایی بازارهای مالی و تامین وجوه برای سرمایه گذاری بازی می کند . صنعت بیمه می تواند  توسط 
منابع سرشار مالی که د ر اختیار د ارد ، د ر بخش های سود آور اقتصاد ی سرمایه گذاری کند  و حتی از 
سود  حاصل از این سرمایه گذاری ها د رصد ی را به بیمه گذاران واگذار نماید  )باغستانی میبد ی و جعفری 
فشارکی، ۱۳۹۴(. همچنین د ر برخی کشورها، به ویژه کشورهای د رحال توسعه که بخش اعظمی از این 
صنعت د ر د ست د ولت هاست، د رآمد  حاصل از آن می تواند  صرف خد مات عمومی یا کمک به اقشار 

کم د رآمد  شود  )میرزایی و همکاران، ۱۳۹۳(. 
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نابرابری د رآمد   بر  تاثیرگذاری بیمه  این، پژوهش حاضر نخست د ر پی کشف کیفیت  بر اساس 
منظر  از چند   پژوهش  این  که  د اشت  اظهار  زمینه می توان  د ر  پژوهش ها  بررسی  با  است.  ایران  د ر 
متفاوت از سایر پژوهش هاست. نخست آن که د ر برآورد  الگو از روش د اد ه های تابلویی پویا و تخمین زن 
گشتاورهای تعمیم یافته استفاد ه می شود  تا میزان تاثیر پذیری نابرابری د ر استان ها نسبت به د وره  قبل 
مورد  بررسی قرار گیرد . د وم، با وجود  آن که شاخص ضریب نفوذ را می توان به مثابه معیاری برای د رک 
توسعه صنعت بیمه د ر مقایسه با کل اقتصاد  کشور د ر نظر گرفت؛ ولی بررسی ها نشان می د هد  که د ر 
پژوهش های مشابه با هد ف بررسی رابطه صنعت بیمه با سایر شاخص های اقتصاد ی، کم تر از شاخص 
ضریب نفوذ استفاد ه می شود . سوم، سعی می شود  که بر مبنای معیارهایی مانند  اند ازه شاخص توسعه 
انسانی و سطح ضریب نفوذ بیمه، استان های مورد  بررسی تفکیک شوند  و تحلیل و تبیین بحث بر 
اساس طبقه بند ی انجام شود ، و به این پرسش که آیا د ر استان های مختلف از لحاظ شاخص توسعه 
انسانی و ضریب نفوذ بیمه تفاوت معناد اری د ر نوع و اند ازه اثرگذاری نقش بیمه بر ضریب جینی وجود  

د ارد  یا خیر، پاسخ د اد ه شود . 
بخش  پنج  د ر  حاضر  پژوهش  مطرح شد ه،  پرسش های  به  پاسخگویی  راستای  د ر  منظور  بد ین 
سازماند هی می شود . د ر بخش نخست، به مرور مبانی نظری پژوهش پرد اخته می شود . د ر بخش د وم، 
روش پژوهش تبیین می شود ، و د ر بخش سوم نتایج برآورد  الگو پایه و د و سناریو منشعب از آن ارائه 

می شود . د ر بخش پایانی پژوهش به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ها پرد اخته می شود .

مبانی نظری پژوهش

از مفهوم نابرابری د رآمد  به عنوان پد ید ه ای د ر تضاد  با عد الت اجتماعی و عاملی برای جرم، جنایت، 
نابرابری د رآمد  زمینه ساز تفاوت د ر عاد ات  فقر و محرومیت اجتماعی یاد  می شود  )زیبایی، ۱۳۸۶(. 
شخصی، شرایط محیط زیست، آموزش، و د سترسی به مراقبت های بهد اشتی می شود  که این عوامل 
 .)Gordon & Becker, 2016(  به تفاوت د ر میزان امید  به زند گی میان افراد  مختلف منجر می گرد د 
وضعیت  بهبود   د ر جهت  افراد   برای  انگیزشی  محرکی  می تواند   د رآمد   توزیع  د ر  نابرابری  همچنین، 
خود  از طریق کار، نوآوری یا کسب مهارت های جد ید  باشد  )Eurostat, 2016(۱. بررسی نحوه تاثیر و 
رابطه رشد  اقتصاد ی و توزیع د رآمد  با کوزنتس2 )۱۹۵۵( آغاز می شود . طبق نظریه کوزنتس )۱۹۵۵(، 
نابرابری د رآمد  د ر نخستین مراحل رشد  اقتصاد ی افزایش می یابد ، سپس همتراز می شود ، و د ر مراحل 

1. https://ec.europa.eu
2. Kuznets
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بعد ی رشد  کاهش می یابد  )نیلی و فرح بخش، ۱۳۷۷(. الگوی توزیع د رآمد  کوزنتس )۱۹۵۵(، ترکیبی 
از د و الگوی توزیع د رآمد  شهری و روستایی است که د ر آن نابرابری د رآمد  د ر مناطق شهری بیش تر 
از روستایی است )Majumdar & Partridge, 2009(. پس از فرضیه کوزنتس )۱۹۵۵(، پژوهش های 
گسترد ه ای د ر زمینه تاثیر رشد  اقتصاد ی بر نابرابری د رآمد  صورت گرفته است که با توجه به شرایط 
کشورهای مورد  بررسی نتایج متفاوتی را د ر پی د اشته است، برای مثال می توان به الیسینا و رود ریک۱ 
د افلو۵  و  بانرجی   ،)2۰۰۰( بارو۴   ،)۱۹۹۸( اسکوئر۳  و  د اینینجر   ،)۱۹۹۶( پروتی2  و  السینا   ،)۱۹۹۴(
معناد ار  و  منفی  اثر  از  حاکی  پژوهش ها  این  تمامی  نتایج  کرد .  اشاره   )2۰۰2( پانیزا۶  و   ،)2۰۰۳(
رشد  اقتصاد ی بر نابرابری د رآمد  است. د ر مقابل، پژوهش های روبین و سگال۷ )2۰۱۵(، نییمبانیرا۸ 
)2۰۱۷(، و امبازیا۹ )2۰۱۷(، نشان د هند ه اثر مثبت و معناد ار رشد  اقتصاد ی بر نابرابری د رآمد  هستند . 
همچنین ماجد ۱۰ )2۰۱۶(، د ر بررسی خود  عنوان می کند  که اگرچه نابرابری اثر مثبتی بر نابرابری 
د رآمد  د ارد ، ولی چنین رشد ی نمی تواند  پاید ار بماند ، چرا که فقرا بخشی از روند  رشد  اقتصاد ی به 
حساب نمی آیند . افزایش نرخ رشد  اقتصاد ی یک کشور د ر هر د قیقه می تواند  به تغییرهای اساسی د ر 
استاند ارد های زند گی بیش از یک نسل منجر شود ، اما امکان بهره گیری از مزایای رشد  اقتصاد ی برای 
 Eicher & Turnovsky,(  همگان یکسان نیست و بخشی از جمعیت ممکن است از آن محروم شود
2003(. بنابراین، ایجاد  یک نظام اجتماعی کارامد  و عد الت محور که بتواند  به توزیع بهتر د رآمد  منجر 

شود ، الزمه بهره مند ی تمام اقشار از مزایای رشد  اقتصاد ی است.
امروزه چالش هایی چون نااطمینانی د ر سرمایه گذاری و حواد ث غیرمترقبه ای که د رآمد  خانوارها 
و بنگاه ها را تهد ید  می کند ، و افزایش نیاز به کارویژه حمایتی بیمه ها د ر راستای فائق آمد ن بر این 
تهد ید ها زمینه ساز اهمیت صنعت بیمه و ایجاد  بسترهای الزم برای رونق بیش تر آن شد ه است. بیمه 
د ر کنار کاهش ریسک، می تواند  به چند ین روش به رشد  و توسعه اقتصاد ی کمک کند . بیمه موجب 

1. Alesina & Rodrick
2. Alesina & Perotti
3. Deininger & Squire
4. Barro
5. Banerjee & Duflo
6. Panizza
7. Rubin & Segal
8. Niyimbanira
9. Mbazia
10. Majeed
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می شود  صاحبان مشاغل با نوسان ها و ریسک کم تری کار کنند . شرکت های بیمه خصوصی می توانند  
جایگزین برنامه های حمایتی د ولت شوند  که این امر موجب بهبود  رشد  اقتصاد ی می شود . جایگزینی 
شرکت های بیمه خصوصی به جای برنامه های حمایتی د ولت موجب کاهش فشار بر مالیات د هند گان 
می شود  و انگیزه را برای سرمایه گذاری افزایش می د هد  )Tanzi, 2002(. توسعه صنعت بیمه تجارت و 
بازرگانی را تسهیل می کند ، هد ایت پس اند ازهای ملّی و بکارگیری آن ها را د ر بخش هایی که نیاز به 
سرمایه گذاری د ارند ، به عهد ه می گیرد ، و موجب کاهش تلفات و جبران خسارات می شود . بیمه گران 
با بکارگیری روش های نوآورانه و کارامد تر برای جمع آوری و ارزیابی اطالعات می توانند  به تخصیص 
مناسب سرمایه کمک  کنند  )Skipper, 1997 & Chen et al., 2012(. بیمه عالوه بر اثری که بر رشد  
و توسعه اقتصاد ی د ارد ، می تواند  منافع اقتصاد ی را د ر بخش های گوناگون و از راه های مختلف ایجاد  
کند ، برای مثال صنعت بیمه  کمک می کند  که پس اند از های بخش بزرگی از جمعیت، د ر قالب پرد اخت 
حق بیمه های زند گی به سرمایه گذاری های مولد  و بلند مد ت تبد یل شود  که به طور کلی اثر مثبتی بر 
ثبات اقتصاد ی د ارد . صنعت بیمه نقش مهمی د ر بازار اوراق قرضه د ارد . با توسعه مهارت های تخصصی 
د ر تجزیه وتحلیل ریسک و نظارت بر آن، شرکت های بیمه تامین مالی بخش بزرگی از وام گیرند گان را 
که به سایر سیستم های مالی خد مت می کنند ، تقبل می کنند ، همچنین صنعت بیمه به اقتصاد  د ولتی 
و محلی کمک می کند . با این توضیح ها، می توان گفت تمامی موارد  اشاره شد ه قاد رند  عالوه بر افزایش 

.)Arena, 2008(  رشد  اقتصاد ی به کاهش نابرابری د رآمد  د ر یک اقتصاد  یاری رسانند
د ر زمینه کاهش ریسک و افزایش سرمایه گذاری،  شرکت های بیمه گر قاد رند  زمانی  که بانک ها با 
چشم اند از نامشخصی مواجه هستند ، همانند  موسسه های مالی عمل کنند  و منابع مهمی را برای تامین 
اعتباری مواجه  یا ریسک  بازد ه  با ضعف د ر  زیربنایی که  پروژه های  مانند   بلند مد ت  پروژه های  مالی 
هستند ، فراهم  کنند  )ESRB, 2015(. لئونگ۱ )2۰۰۱(، به این نکته اشاره د ارد  که مقد ار هر د و اثر 
انتقال ریسک و ارائه خد مات د ر صنعت بیمه به توزیع اولیه د رآمد  بستگی د ارد ، زیرا د ر یک اقتصاد  با 
یک توزیع د رآمد  تقریباً یکسان، وجود  بازار بیمه می تواند  تعد اد  فقرا را د ر بلند مد ت از 2۵ تا ۵۰ د رصد  
کاهش د هد . عالوه  بر این، د ر بخش سالمت نیز به د لیل باال بود ن هزینه های پزشکی، میلیون ها نفر د ر 
سراسر جهان د ر خطر فقر قرار د ارند . پژوهش های  والتر2 )2۰۱۰(، ژو و کالرک۳ )2۰۱۵(، و کاستنر و 

1. Leung
2. Walter
3. Zhu & Clark
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 ی بین مخارج سالمت و رشد اقتصادیعلّ(. رابطه 1شکل )

 Khan et al. 2015: منبع

 
 تعدادی. کنند مید که رابطه بین مخارج مراقبت سالمت و رشد اقتصادی را آزمون نوجود دار ها پژوهشاز  دامنه وسیعی ،در ارتباط با این موضوع

از تعدادی . (0388)مهرآرا و فضائلی،  کنند میوجود رابطه بین مخارج سالمت و رشد اقتصادی را آزمون  ،انباشتگی با رویکرد هم ها پژوهشاز 
بین  رابطه علیت گرنجری ،(4110)0مایر اند از ها عبارت ترین آن که مهم کنند میبررسی را رابطه علیت بین مخارج سالمت و رشد نیز  ها پژوهش

برای  را از درآمد به سالمت ی قویو یک رابطه علّ آزماید میکشور آمریکای التین  08در در چارچوب رگرسیون بلندمدت را سالمت و درآمد 
و نشان  کنند میآزمون  OECDکشور  41در  را بین مخارج سالمت و تولید علیت گرنجری ،(4110)4دولین و هانسن. یابد میساله  31دوره 

 ،(4110)3حشمتی تولید علیت مخارج سالمت است. ،و در برخی دیگر است GDPمخارج سالمت علیت گرنجری  ،که در برخی کشورها دهند می
 . نتایجکند میشده رشد سولو آزمون  در قالب مدل تعدیل 0901-0994دوره  در OECDدر کشورهای را و مخارج سالمت  GDPی بین رابطه علّ

در بین  را و مخارج سالمت GDPبین  رابطه علیت ،(4112)2اردیل و یتکینر. مثبت بر رشد اقتصادی دارد اثرکه مخارج سالمت  دهد مینشان  او
با درآمد پایین و  یکه در کشورهای دهد مینشان  شان . نتایجکنند میآزمون  0991-4111های  سال دربا سطوح درآمدی مختلف  یکشورهای

آکا و  .دارد اثر GDP بربا درآمد باال مخارج سالمت  یکه در کشورهای در حالی ،وجود داردی از درآمد به مخارج سالمت متوسط، رابطه علّ
های زمانی ارزیابی  در ایاالت متحده آمریکا با رویکرد سری را و رشد اقتصادی ،بین سالمت، آموزش یانباشتگی و علّ رابطه هم (،4118)1دومونت

 ست.ها ی دوطرفه بین آنو همچنین رابطه علّ ،انباشتگی بین متغیرهای سرمایه انسانی و رشد بیانگر وجود رابطه هم پژوهش،. نتایج این کنند می
است ولی  رابطه بین سالمت و رشد یک رابطه پیچیدهکه کند  تجربی و با استفاده از آمار توصیفی بیان می پژوهشبا بررسی چند  (،4118)9بیکر

و  برند میکار بهای بزرگ  برای یک مجموعه دادههای پانلی  در داده را رویکرد علیت گرنجری ،(4119) دیل و یتکینرار .یک فرایند دوطرفه است
طرفه از درآمد به  حاکی از آن است که علیت یکها  کنند. یافته میآزمون  0991-4111دوره  درو مخارج سالمت سرانه  GDPبین  را رابطه

 .معکوس است ، این نتیجهبا درآمد باال یکه برای کشورهای در حالی شود، میبا درآمد پایین و متوسط مشاهده  یسالمت در کشورهای
. بر اساس نتایج کند میآزمون  0989-4110دوره  در OECDدر کشورهای را بین مخارج سالمت و رشد اقتصادی  یرابطه علّ (،4100) وانگ

کند، با این حال رشد اقتصادی باعث کاهش مخارج سالمت  در این کشورها تحریک می را رشد اقتصادی ،رگرسیون پانلی، رشد مخارج سالمت

                                                           
1. Mayer 
2. Devlin & Hansen 
3. Heshmati 
4. Erdil & Yetkiner 
5. Aka & Dumont 
6. Baker 

وری نیروی کار،  بهره
 آموزش

 تولید سرانه حقیقی

 مخارج سالمت

جمعیت سالمند دارای 
سال سن و باالتر 56  

لوبتسکی۱ )2۰۱۶(، د ر رشد  خد مات پوشش بیمه های بهد اشتی مانند  2Medicaid ،۳Medicare، و 
۴Obamacare د ر ایاالت متحد ه آمریکا نشان د هند ه  آن است که این سیاست ها می توانند  با کاهش بار 

سنگین هزینه های د رمان موجب افزایش سالمت و رفاه عمومی اقشار کم د رآمد  شوند  و د رآمد  را بهبود  
بخشند  و نابرابری را کاهش د هند . همچنین، صنعت بیمه د ر بریتانیا می تواند  سرمایه گذاری هایی بیش 
از ۱/۶ تریلیون پوند  را مد یریت کند  و عالوه بر ایجاد  ۱2 میلیارد  پوند  د رآمد  مالیاتی حد ود  ۳۰۰/۰۰۰ 

 .۵)ABA, 2016(  موقعیت شغلی را نیز فراهم کند
د ر مورد  ایران پژوهش های مهرگان و ساالریان )۱۳۸۷(، ترکمانی )۱۳۸۸(، امین رشتی و اصغری 
همکاران۷  و  الماسیان کیا   ،)2۰۱۴( همکاران۶  و  زارع   ،)۱۳۹۱( اسالمی  اند ار گلی  و  هاد یان   ،)۱۳۹۰(
اثر مثبت بهبود  بیمه های  بیانگر  باغیان و همکاران۹ )2۰۱۷(، همگی  )2۰۱۵(، موتمنی۸ )2۰۱۵(، و 
اجتماعی بر کاهش نابرابری د رآمد  هستند . عوامل د یگری نیز بر تغییرهای د رآمد  د ر یک اقتصاد  اثرگذارند  

1. Kaestner & Lubotsky

2. یک برنامه مشترک فد رالی و ایالتی د ر ایاالت متحد ه آمریکا وجود  د ارد  که هزینه های پزشکی را برای برخی از 
افراد  با د رآمد  و منابع محد ود  تعد یل می کند . Medicaid مزایایی را که به طور معمول توسط Medicare پوشش 
د اد ه می شود ، مانند  مراقبت د ر منزل و خد مات مراقبت شخصی نیز ارائه می د هد . انجمن بیمه د رمانی آمریکا 
از Medicaid به عنوان یک برنامه بیمه د ولتی برای افراد  د ر هر سنی که د رآمد  و منابع آن ها برای پرد اخت 
هزینه ها و مراقبت های بهد اشتی کافی نیست، حمایت می کند . این برنامه بزرگ ترین منبع بود جه برای خد مات 
پزشکی و بهد اشتی د ر افراد ی با د رآمد  کم د ر آمریکاست که بیمه های رایگان بهد اشتی را به ۷۴ میلیون نفر از 

افراد  کم د رآمد  و معلوالن )تا سال 2۰۱۷( ارائه می د هد .
۳. یک برنامه بیمه بهد اشتی ملّی است که توسط د ولت فد رال آمریکا از سال ۱۹۶۶ اجرا شد ه است و د ر حال حاضر 
با حد ود  ۵۰-۳۰ شرکت بیمه خصوصی د ر سراسر آمریکا تحت قرارد اد  است. بود جه این برنامه از طریق مالیات بر 
د رآمد ، حق بیمه، و مالیات بر ارزش افزود ه از افراد  ذی نفع و د رآمد  عمومی تامین می شود . این بیمه د رمانی برای 
 End-Stage آمریکایی های ۶۵ ساله و باالتر و همچنین، جوانانی با وضعیت نامعلوم و افراد  مبتال به بیماری کلیه

)نارسایی کلیه د ائمی که نیاز به د یالیز یا پیوند  د ارند  و گاهی اوقات ESRD نامید ه می شود ( ارائه می شود .
 ،)ACA( ۴. قانون مراقبت از بیمار و قانون مراقبت مقرون به صرفه، که اغلب به قانون مراقبت مقرون به صرفه

یا نام اوباماکر شناخته می شود .
5. Association of British Insurers
6. Zare et al.
7. Almasiankia et al.
8. Motameni
9. Baghian 
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که از مهم ترین عوامل می توان به شاخص تورم اشاره کرد . تورم و توزیع نابرابر د رآمد  از جمله عواملی 
هستند  که باعث افزایش فساد  د ر جامعه می شوند . فساد  د ر یک اقتصاد  همواره اثری منفی د ارد  و از عوامل 
کاهند ۀ سرمایه گذاری است )Akca et al., 2012(. بسیاری از پژوهش ها مانند  بولیر۱ )2۰۰۱(، رومر و 
رومر2 )۱۹۹۸(، گالی )2۰۰۱(، لی و زو۳ )2۰۰2(، آلبانسی۴ )2۰۰۷(، و هر و ساسموف۵ )2۰۰۳(، نشان 
می د هند  که افزایش تورم موجب بد تر شد ن توزیع د رآمد  می شود . سیامی ـ نمینی و هاد سن۶ )2۰۱۹(، 
نتیجه می گیرند  که با افزایش تورم، نابرابری د رآمد  ابتد ا کاهش می یابد ، به کم ترین سطح می رسد ، و 
سپس شروع به افزایش می کند . صنعت بیمه با تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از تورم قاد ر است بر نحوه توزیع 
د رآمد  اثرگذار باشد . افزایش هزینه های مطالبه بیمه گر که از آن به عنوان »افزایش هزینه های اجتماعی« 
یاد  می شود ، تورم را بیش از حد  افزایش می د هد . این افزایش هزینه های اجتماعی عالوه بر هزینه های 
تورم شامل اثرهای افزایش د اد رسی، تغییرها د ر هنجارهای اجتماعی، و افزایش د ر هزینه های خد مات 
پزشکی می شود  که این امر باعث نگرانی موسسه های های بیمه گر می شود . همچنین با افزایش نرخ های 
بهره، بیمه گران نیاز به زمان د ارند  تا اوراق قرضه را جایگزین کنند ، به همین د لیل اوراق قرضه ارزش 
خود  را از د ست می د هند  )Swiss, 2010(. از طرفی، کاهش تورم موجب کاهش نرخ بهره می شود  که این 
امر کار را برای موسسه های بیمه گر عمر با پرتفوی های بزرگ که با کم ترین نرخ بهره تولید  پس اند از را 
تضمین  می کنند ، د شوار می کند  )Swiss, 2010(. برخی از پژوهشگران بر این باورند  که تورم اثر منفی 
بر عملکرد  بیمه ند ارد . اگرچه تورم باال قاد ر است اد عای بیمه گران را افزایش د هد ، اما تعامل با د یگر 
متغیرهای اقتصاد ی و مالی ممکن است ارزیابی را پیچید ه تر کند . برای مثال، با توجه به منحنی فیلیپس، 
زمانی که بیمه گر د ر مواجهه با تورم مطالبات خود  را افزایش می د هد ، این اثرها را می توان با بیکاری 

پایین تر جبران کرد .

1. Bulíř
2. Romer & Romer
3. Li & Zoo
4. Albanesi
5. Heer & Süssmuth
6. Siami-Namini & Hudson
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ارائه الگو و روش پژوهش

با توجه به اد بیات موضوع و بر اساس پژوهش های پیشین به منظور آزمون تاثیر ضریب نفوذ بیمه 
بر نابرابری د رآمد  الگوی پژوهش به صورت زیر تصریح می شود :

7 
 

 الگو و روش پژوهش ارائه
ثیر ضریب نفوذ بیمه بر پیشین به منظور آزمون تا های پژوهشاساس  به ادبیات موضوع و بر با توجه

 :شود میصورت زیر تصریح ه نابرابری درآمد الگوی پژوهش ب
                                                                          (4)  

 نجش نابرابری توزیع درآمد استفادهرای سـعنوان ابزاری ب است که از آن بهوابسته  یرمتغ      که در آن
 یبرا معمولطور بهاست که  یآمار یپراکندگ یریگ واحد اندازه ینی یکج یبضر ،واقع درشود.  می

با  یبضر ینشود. ا یاستفاده م یجامعه آمار یکثروت در  یادرآمد  یعدر توز ینابرابر یزانسنجش م
درآمد  یعدر توز تر ی بیشبرابر یینپا ینیج یبضر .دارد یکصفر و  ینب یشود که ارزش یم یفتعر ینسبت

 یانگرب       کند. ینابرابر را مشخص م یعباالتر توز ینیج یبضر که یدر حال ،دهد ینشان م اثروت ر یا
ی است که بیانگر نسبت حق بیمه یک شاخص اقتصادی کمّضریب نفوذ بیمه . است یمهنفوذ ب یبضر

 یمنف ینیج یببر ضر یرمتغ یناثر ا ،ینظر یبا توجه به مبان .تولیدی به تولید ناخالص یک کشور است
در رابطه با اثر تورم بر  های پیشین پژوهشطبق  بر .است  هکنند شاخص قیمت مصرف یانگرب    است.

     دارد. یمثبت و معنادار اثر ینیج یبکه تورم بر ضر دهند نشان میها  آن تر بیش، ینیج یبضر
در  کشور است. یناخالص داخل یدسهم هر شهروند از تول یزانم یابه معنکه  درآمد سرانه است یانگرب

جزء اخالل    ،همچنین معنادار باشد. یو از لحاظ آمار یعالمت آن منف رود یانتظار م یاقتصاد یاتادب
نیز به عنوان مقاطع   است.  4033-4031 های زمانی پژوهش مشتمل بر سال بیانگر دوره   .الگوست

 های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایالم، بوشهر، استاناست: استان  03 شامل
چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان،  ،4تهران

یلویه و بویراحمد، ان، کرمانشاه، کهگسمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرم
 های به پرسش ییپاسخگو ربه منظو. و یزد ،گلستان، گیالن، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان

 .شود میمجدد  یینتب یربه شرح ز یوسنار دوپژوهش، در قالب  یهپا ی( به عنوان الگو4) پژوهش، رابطه
معناداری میان  است که آیا اساساً تفاوت پرسش: تبیین این سناریو در پی پاسخ به این یکم سناریوی

اندازه اثرگذاری ضریب نفوذ بر ها به لحاظ نوع و  یی با شاخص توسعه انسانی باال با سایر استانها استان
 :شود میدارد یا خیر؟ رابطه رگرسیونی برای این سناریو به صورت زیر تصریح  ضریب جینی وجود

(1) 
                                                             
                     

 شود: صورت زیر تعریف میه ب   که در آن 
   {                                  

                                   

                                                 
 گرفته شده است.رز زیرمجموعه استان تهران در نظراستان الب. 4

         )۱(

که د ر آن Gini متغیر وابسته است که از آن به عنوان ابزاري بـراي سنجش نابرابري توزیع درآمد 
استفاده می شود . د ر واقع، ضریب جینی یک واحد  اند ازه گیری پراکند گی آماری است که به طورمعمول 
این  استفاد ه می شود .  آماری  ثروت د ر یک جامعه  یا  توزیع د رآمد   د ر  نابرابری  میزان  برای سنجش 
ضریب با نسبتی تعریف می شود  که ارزشی بین صفر و یک د ارد . ضریب جینی پایین برابری بیش تر 
د ر توزیع د رآمد  یا ثروت را نشان می د هد ، د ر حالی که ضریب جینی باالتر توزیع نابرابر را مشخص 
است  کّمی  اقتصاد ی  بیمه یک شاخص  نفوذ  است. ضریب  بیمه  نفوذ  بیانگر ضریب   Insur می کند . 
که بیانگر نسبت حق بیمه تولید ی به تولید  ناخالص یک کشور است. د ر پژوهش حاضر ضریب نفوذ 
بیمه از نسبت حق بیمه بازرگانی به تولید  ناخالص د اخلی استان بد ست آمد ه است. با توجه به مبانی 
نظری، اثر این متغیر بر ضریب جینی منفی است. Cpi بیانگر شاخص قیمت مصرف کنند ه  است. بر 
طبق پژوهش های پیشین د ر رابطه با اثر تورم بر ضریب جینی، بیش تر آن ها نشان می د هند  که تورم 
بر ضریب جینی اثر مثبت و معناد اری د ارد . Pci بیانگر د رآمد  سرانه است که به معنای میزان سهم 
هر شهروند  از تولید  ناخالص د اخلی کشور است. د ر اد بیات اقتصاد ی انتظار می رود  عالمت آن منفی 
 جزء اخالل الگوست. t بیانگر د وره زمانی پژوهش مشتمل 
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 الگو و روش پژوهش ارائه
ثیر ضریب نفوذ بیمه بر پیشین به منظور آزمون تا های پژوهشاساس  به ادبیات موضوع و بر با توجه

 :شود میصورت زیر تصریح ه نابرابری درآمد الگوی پژوهش ب
                                                                          (4)  

 نجش نابرابری توزیع درآمد استفادهرای سـعنوان ابزاری ب است که از آن بهوابسته  یرمتغ      که در آن
 یبرا معمولطور بهاست که  یآمار یپراکندگ یریگ واحد اندازه ینی یکج یبضر ،واقع درشود.  می

با  یبضر ینشود. ا یاستفاده م یجامعه آمار یکثروت در  یادرآمد  یعدر توز ینابرابر یزانسنجش م
درآمد  یعدر توز تر ی بیشبرابر یینپا ینیج یبضر .دارد یکصفر و  ینب یشود که ارزش یم یفتعر ینسبت

 یانگرب       کند. ینابرابر را مشخص م یعباالتر توز ینیج یبضر که یدر حال ،دهد ینشان م اثروت ر یا
ی است که بیانگر نسبت حق بیمه یک شاخص اقتصادی کمّضریب نفوذ بیمه . است یمهنفوذ ب یبضر

 یمنف ینیج یببر ضر یرمتغ یناثر ا ،ینظر یبا توجه به مبان .تولیدی به تولید ناخالص یک کشور است
در رابطه با اثر تورم بر  های پیشین پژوهشطبق  بر .است  هکنند شاخص قیمت مصرف یانگرب    است.

     دارد. یمثبت و معنادار اثر ینیج یبکه تورم بر ضر دهند نشان میها  آن تر بیش، ینیج یبضر
در  کشور است. یناخالص داخل یدسهم هر شهروند از تول یزانم یابه معنکه  درآمد سرانه است یانگرب

جزء اخالل    ،همچنین معنادار باشد. یو از لحاظ آمار یعالمت آن منف رود یانتظار م یاقتصاد یاتادب
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و از لحاظ آماری معناد ار باشد . همچنین، 
بر سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۰ است. i نیز به عنوان مقاطع شامل ۳۰ استان است: استان های آذربایجان 
خراسان  بختیاری،  و  چهارمحال  تهران۱،  بوشهر،  ایالم،  اصفهان،  ارد بیل،  غربی،  آذربایجان  شرقی، 
جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، 
قزوین، قم، کرد ستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد ، گلستان، گیالن، لرستان، مازند ران، 
مرکزی، هرمزگان، همد ان، و یزد . به منظور پاسخگویی به پرسش های پژوهش، رابطه )۱( به عنوان 

الگوی پایه پژوهش، د ر قالب د و سناریو به شرح زیر تبیین مجد د  می شود .
سناریوی یکم: تبیین این سناریو د ر پی پاسخ به این پرسش است که آیا اساساً تفاوت معناد اری 

۱. استان البرز زیرمجموعه استان تهران د ر نظرگرفته شد ه است.
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میان استان هایی با شاخص توسعه انسانی باال با سایر استان ها به لحاظ نوع و اند ازه اثرگذاری ضریب 
این سناریو به صورت زیر تصریح  برای  یا خیر؟ رابطه رگرسیونی  بر ضریب جینی وجود  د ارد   نفوذ 

می شود :
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 الگو و روش پژوهش ارائه
ثیر ضریب نفوذ بیمه بر پیشین به منظور آزمون تا های پژوهشاساس  به ادبیات موضوع و بر با توجه
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 نجش نابرابری توزیع درآمد استفادهرای سـعنوان ابزاری ب است که از آن بهوابسته  یرمتغ      که در آن
 یبرا معمولطور بهاست که  یآمار یپراکندگ یریگ واحد اندازه ینی یکج یبضر ،واقع درشود.  می

با  یبضر ینشود. ا یاستفاده م یجامعه آمار یکثروت در  یادرآمد  یعدر توز ینابرابر یزانسنجش م
درآمد  یعدر توز تر ی بیشبرابر یینپا ینیج یبضر .دارد یکصفر و  ینب یشود که ارزش یم یفتعر ینسبت

 یانگرب       کند. ینابرابر را مشخص م یعباالتر توز ینیج یبضر که یدر حال ،دهد ینشان م اثروت ر یا
ی است که بیانگر نسبت حق بیمه یک شاخص اقتصادی کمّضریب نفوذ بیمه . است یمهنفوذ ب یبضر

 یمنف ینیج یببر ضر یرمتغ یناثر ا ،ینظر یبا توجه به مبان .تولیدی به تولید ناخالص یک کشور است
در رابطه با اثر تورم بر  های پیشین پژوهشطبق  بر .است  هکنند شاخص قیمت مصرف یانگرب    است.
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در  کشور است. یناخالص داخل یدسهم هر شهروند از تول یزانم یابه معنکه  درآمد سرانه است یانگرب

جزء اخالل    ،همچنین معنادار باشد. یو از لحاظ آمار یعالمت آن منف رود یانتظار م یاقتصاد یاتادب
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که د ر آن D1 به صورت زیر تعریف می شود :
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 الگو و روش پژوهش ارائه
ثیر ضریب نفوذ بیمه بر پیشین به منظور آزمون تا های پژوهشاساس  به ادبیات موضوع و بر با توجه
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 یبرا معمولطور بهاست که  یآمار یپراکندگ یریگ واحد اندازه ینی یکج یبضر ،واقع درشود.  می

با  یبضر ینشود. ا یاستفاده م یجامعه آمار یکثروت در  یادرآمد  یعدر توز ینابرابر یزانسنجش م
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 یانگرب       کند. ینابرابر را مشخص م یعباالتر توز ینیج یبضر که یدر حال ،دهد ینشان م اثروت ر یا
ی است که بیانگر نسبت حق بیمه یک شاخص اقتصادی کمّضریب نفوذ بیمه . است یمهنفوذ ب یبضر

 یمنف ینیج یببر ضر یرمتغ یناثر ا ،ینظر یبا توجه به مبان .تولیدی به تولید ناخالص یک کشور است
در رابطه با اثر تورم بر  های پیشین پژوهشطبق  بر .است  هکنند شاخص قیمت مصرف یانگرب    است.
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جزء اخالل    ،همچنین معنادار باشد. یو از لحاظ آمار یعالمت آن منف رود یانتظار م یاقتصاد یاتادب
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یلویه و بویراحمد، ان، کرمانشاه، کهگسمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرم
 های به پرسش ییپاسخگو ربه منظو. و یزد ،گلستان، گیالن، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان
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اندازه اثرگذاری ضریب نفوذ بر ها به لحاظ نوع و  یی با شاخص توسعه انسانی باال با سایر استانها استان
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بوشهر،  ایالم،  اصفهان،  تهران،  شامل   )۱/۷۴( میانگین  از  باالتر  انسانی  توسعه  با  استان هایی 
چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کرمان، گلستان، گیالن، 
مازند ران، مرکزی، و یزد  می شود  و برای سایر استان ها میزان شاخص کم تر از میانگین است. معناد اری 
ضریب به مفهوم وجود  تفاوت معناد ار د ر اند ازه  اثرگذاری ضریب نفوذ بر ضریب جینی د ر استان هایی 

با شاخص توسعه انسانی باال نسبت به سایر استان هاست. 
سناریوی د وم: تبیین این سناریو د ر پی پاسخ به این پرسش است که آیا اساساً تفاوت معناد اری 
میان استان هایی با شاخص ضریب نفوذ باال نسبت به سایر استان ها به لحاظ نوع و اند ازه اثرگذاری 
زیر  به صورت  این سناریو  برای  رابطه رگرسیونی  یا خیر؟  بر ضریب جینی وجود  د ارد   نفوذ  ضریب 

تصریح می شود :

8 
 

( شامل تهران، اصفهان، ایالم، بوشهر، چهارمحال و 11/4با توسعه انسانی باالتر از میانگین ) یهای استان
فارس، قزوین، قم، کرمان، گلستان، گیالن، مازندران، خوزستان، سمنان،  ،یخراسان رضوبختیاری، 

معناداری ضریب تر از میانگین است.  ها میزان شاخص کم و برای سایر استان شود میو یزد  ،مرکزی
هایی با  بر ضریب جینی در استان اثرگذاری ضریب نفوذ  به مفهوم وجود تفاوت معنادار در اندازه   

 ست. ها به سایر استان سانی باال نسبتشاخص توسعه ان
معناداری میان  پرسش است که آیا اساساً تفاوت: تبیین این سناریو در پی پاسخ به این سناریوی دوم

 گذاری ضریب نفوذها به لحاظ نوع و اندازه اثر یی با شاخص ضریب نفوذ باال نسبت به سایر استانها استان
 :شود می؟ رابطه رگرسیونی برای این سناریو به صورت زیر تصریح دارد یا خیربر ضریب جینی وجود 

(0) 
                                                             
                     

 شود: صورت زیر تعریف میه ب   که در آن 
   {                                   

                                    
 

( شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، 1/3با ضریب نفوذ باالتر از میانگین ) یهای استان
خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و  ،خراسان رضویتهران، چهارمحال و بختیاری، 

ها میزان  د و برای سایر استانشو و یزد می ،فارس، قم، کرمان، گلستان، گیالن، مازندرانبلوچستان، 
  به مفهوم وجود تفاوت معنادار در اندازه   معناداری ضریب تر از میانگین است.  ضریب نفوذ بیمه کم

در  ست.ها  به سایر استانهایی با شاخص ضریب نفوذ باال جینی در استان اثرگذاری ضریب نفوذ بر ضریب
نشده و  که شامل متغیرهای مشاهدهست ها مقاطع یا استان هایاثر  جمله    ،(0( تا )4روابط )
و  جمعیت، هوایی،و مانند، فرهنگ، شرایط آبست ها ضریب جینی استانگیری اثرگذار بر  اندازه غیرقابل

 طرفه جزء اخالل یک الگواز     که  متفاوت است. با فرض آن ها استانکه بین  فناوریبرخورداری از 
، (ثابت است هاید و آن الگوی اثرشو می  یک عامل موجب تفاوت مقطع تنها ،به عبارتی) کند پیروی می

 :توان نوشت می
                                       (1)  

که در بین مقاطع و در هر مقطع مستقل از  است               و               در آن  که
 تابلوییهای  های مقطعی و هم با داده هم با داده شده اشاره های هکدیگرند. در مباحث تجربی، معادلی

به دلیل وجود ساختار پویا در این معادله، دو ناسازگاری بالقوه در تخمین با  ولیاست،  پذیربرآورد
زایی. چون  تورش ناشی از دروندوم، تورش ناشی از حذف متغیر و  . نخست،های مقطعی وجود دارد داده

ز شود، ا تخمین زده می اناچار یک عرض از مبد ی مقطعی، بهها در تخمین این معادله با استفاده از داده

                  )۳(
 

که د ر آن D2 به صورت زیر تعریف می شود :

8 
 

( شامل تهران، اصفهان، ایالم، بوشهر، چهارمحال و 11/4با توسعه انسانی باالتر از میانگین ) یهای استان
فارس، قزوین، قم، کرمان، گلستان، گیالن، مازندران، خوزستان، سمنان،  ،یخراسان رضوبختیاری، 

معناداری ضریب تر از میانگین است.  ها میزان شاخص کم و برای سایر استان شود میو یزد  ،مرکزی
هایی با  بر ضریب جینی در استان اثرگذاری ضریب نفوذ  به مفهوم وجود تفاوت معنادار در اندازه   

 ست. ها به سایر استان سانی باال نسبتشاخص توسعه ان
معناداری میان  پرسش است که آیا اساساً تفاوت: تبیین این سناریو در پی پاسخ به این سناریوی دوم

 گذاری ضریب نفوذها به لحاظ نوع و اندازه اثر یی با شاخص ضریب نفوذ باال نسبت به سایر استانها استان
 :شود می؟ رابطه رگرسیونی برای این سناریو به صورت زیر تصریح دارد یا خیربر ضریب جینی وجود 

(0) 
                                                             
                     

 شود: صورت زیر تعریف میه ب   که در آن 
   {                                   

                                    
 

( شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، 1/3با ضریب نفوذ باالتر از میانگین ) یهای استان
خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و  ،خراسان رضویتهران، چهارمحال و بختیاری، 

ها میزان  د و برای سایر استانشو و یزد می ،فارس، قم، کرمان، گلستان، گیالن، مازندرانبلوچستان، 
  به مفهوم وجود تفاوت معنادار در اندازه   معناداری ضریب تر از میانگین است.  ضریب نفوذ بیمه کم

در  ست.ها  به سایر استانهایی با شاخص ضریب نفوذ باال جینی در استان اثرگذاری ضریب نفوذ بر ضریب
نشده و  که شامل متغیرهای مشاهدهست ها مقاطع یا استان هایاثر  جمله    ،(0( تا )4روابط )
و  جمعیت، هوایی،و مانند، فرهنگ، شرایط آبست ها ضریب جینی استانگیری اثرگذار بر  اندازه غیرقابل

 طرفه جزء اخالل یک الگواز     که  متفاوت است. با فرض آن ها استانکه بین  فناوریبرخورداری از 
، (ثابت است هاید و آن الگوی اثرشو می  یک عامل موجب تفاوت مقطع تنها ،به عبارتی) کند پیروی می

 :توان نوشت می
                                       (1)  

که در بین مقاطع و در هر مقطع مستقل از  است               و               در آن  که
 تابلوییهای  های مقطعی و هم با داده هم با داده شده اشاره های هکدیگرند. در مباحث تجربی، معادلی

به دلیل وجود ساختار پویا در این معادله، دو ناسازگاری بالقوه در تخمین با  ولیاست،  پذیربرآورد
زایی. چون  تورش ناشی از دروندوم، تورش ناشی از حذف متغیر و  . نخست،های مقطعی وجود دارد داده

ز شود، ا تخمین زده می اناچار یک عرض از مبد ی مقطعی، بهها در تخمین این معادله با استفاده از داده

 

غربی،  آذربایجان  شرقی،  آذربایجان  شامل   )۰/۷( میانگین  از  باالتر  نفوذ  ضریب  با  استان هایی 
زنجان،  شمالی،  خراسان  جنوبی،  خراسان  رضوي،  خراسان  بختیاری،  و  چهارمحال  تهران،  ارد بیل، 
سایر  برای  و  می شود   یزد   و  مازند ران،  گیالن،  گلستان،  کرمان،  قم،  فارس،  بلوچستان،  و  سیستان 
 به مفهوم وجود  تفاوت 
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( شامل تهران، اصفهان، ایالم، بوشهر، چهارمحال و 11/4با توسعه انسانی باالتر از میانگین ) یهای استان
فارس، قزوین، قم، کرمان، گلستان، گیالن، مازندران، خوزستان، سمنان،  ،یخراسان رضوبختیاری، 

معناداری ضریب تر از میانگین است.  ها میزان شاخص کم و برای سایر استان شود میو یزد  ،مرکزی
هایی با  بر ضریب جینی در استان اثرگذاری ضریب نفوذ  به مفهوم وجود تفاوت معنادار در اندازه   

 ست. ها به سایر استان سانی باال نسبتشاخص توسعه ان
معناداری میان  پرسش است که آیا اساساً تفاوت: تبیین این سناریو در پی پاسخ به این سناریوی دوم

 گذاری ضریب نفوذها به لحاظ نوع و اندازه اثر یی با شاخص ضریب نفوذ باال نسبت به سایر استانها استان
 :شود می؟ رابطه رگرسیونی برای این سناریو به صورت زیر تصریح دارد یا خیربر ضریب جینی وجود 

(0) 
                                                             
                     

 شود: صورت زیر تعریف میه ب   که در آن 
   {                                   

                                    
 

( شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، 1/3با ضریب نفوذ باالتر از میانگین ) یهای استان
خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و  ،خراسان رضویتهران، چهارمحال و بختیاری، 

ها میزان  د و برای سایر استانشو و یزد می ،فارس، قم، کرمان، گلستان، گیالن، مازندرانبلوچستان، 
  به مفهوم وجود تفاوت معنادار در اندازه   معناداری ضریب تر از میانگین است.  ضریب نفوذ بیمه کم

در  ست.ها  به سایر استانهایی با شاخص ضریب نفوذ باال جینی در استان اثرگذاری ضریب نفوذ بر ضریب
نشده و  که شامل متغیرهای مشاهدهست ها مقاطع یا استان هایاثر  جمله    ،(0( تا )4روابط )
و  جمعیت، هوایی،و مانند، فرهنگ، شرایط آبست ها ضریب جینی استانگیری اثرگذار بر  اندازه غیرقابل

 طرفه جزء اخالل یک الگواز     که  متفاوت است. با فرض آن ها استانکه بین  فناوریبرخورداری از 
، (ثابت است هاید و آن الگوی اثرشو می  یک عامل موجب تفاوت مقطع تنها ،به عبارتی) کند پیروی می

 :توان نوشت می
                                       (1)  

که در بین مقاطع و در هر مقطع مستقل از  است               و               در آن  که
 تابلوییهای  های مقطعی و هم با داده هم با داده شده اشاره های هکدیگرند. در مباحث تجربی، معادلی

به دلیل وجود ساختار پویا در این معادله، دو ناسازگاری بالقوه در تخمین با  ولیاست،  پذیربرآورد
زایی. چون  تورش ناشی از دروندوم، تورش ناشی از حذف متغیر و  . نخست،های مقطعی وجود دارد داده

ز شود، ا تخمین زده می اناچار یک عرض از مبد ی مقطعی، بهها در تخمین این معادله با استفاده از داده

استان ها میزان ضریب نفوذ بیمه کم تر از میانگین است. معناد اری ضریب 
معناد ار د ر اند ازه  اثرگذاری ضریب نفوذ بر ضریب جینی د ر استان هایی با شاخص ضریب نفوذ باال به 
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 جمله  اثرهای مقاطع یا استان هاست که شامل متغیرهاي 
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( شامل تهران، اصفهان، ایالم، بوشهر، چهارمحال و 11/4با توسعه انسانی باالتر از میانگین ) یهای استان
فارس، قزوین، قم، کرمان، گلستان، گیالن، مازندران، خوزستان، سمنان،  ،یخراسان رضوبختیاری، 

معناداری ضریب تر از میانگین است.  ها میزان شاخص کم و برای سایر استان شود میو یزد  ،مرکزی
هایی با  بر ضریب جینی در استان اثرگذاری ضریب نفوذ  به مفهوم وجود تفاوت معنادار در اندازه   

 ست. ها به سایر استان سانی باال نسبتشاخص توسعه ان
معناداری میان  پرسش است که آیا اساساً تفاوت: تبیین این سناریو در پی پاسخ به این سناریوی دوم

 گذاری ضریب نفوذها به لحاظ نوع و اندازه اثر یی با شاخص ضریب نفوذ باال نسبت به سایر استانها استان
 :شود می؟ رابطه رگرسیونی برای این سناریو به صورت زیر تصریح دارد یا خیربر ضریب جینی وجود 

(0) 
                                                             
                     

 شود: صورت زیر تعریف میه ب   که در آن 
   {                                   

                                    
 

( شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، 1/3با ضریب نفوذ باالتر از میانگین ) یهای استان
خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و  ،خراسان رضویتهران، چهارمحال و بختیاری، 

ها میزان  د و برای سایر استانشو و یزد می ،فارس، قم، کرمان، گلستان، گیالن، مازندرانبلوچستان، 
  به مفهوم وجود تفاوت معنادار در اندازه   معناداری ضریب تر از میانگین است.  ضریب نفوذ بیمه کم

در  ست.ها  به سایر استانهایی با شاخص ضریب نفوذ باال جینی در استان اثرگذاری ضریب نفوذ بر ضریب
نشده و  که شامل متغیرهای مشاهدهست ها مقاطع یا استان هایاثر  جمله    ،(0( تا )4روابط )
و  جمعیت، هوایی،و مانند، فرهنگ، شرایط آبست ها ضریب جینی استانگیری اثرگذار بر  اندازه غیرقابل

 طرفه جزء اخالل یک الگواز     که  متفاوت است. با فرض آن ها استانکه بین  فناوریبرخورداری از 
، (ثابت است هاید و آن الگوی اثرشو می  یک عامل موجب تفاوت مقطع تنها ،به عبارتی) کند پیروی می

 :توان نوشت می
                                       (1)  

که در بین مقاطع و در هر مقطع مستقل از  است               و               در آن  که
 تابلوییهای  های مقطعی و هم با داده هم با داده شده اشاره های هکدیگرند. در مباحث تجربی، معادلی

به دلیل وجود ساختار پویا در این معادله، دو ناسازگاری بالقوه در تخمین با  ولیاست،  پذیربرآورد
زایی. چون  تورش ناشی از دروندوم، تورش ناشی از حذف متغیر و  . نخست،های مقطعی وجود دارد داده

ز شود، ا تخمین زده می اناچار یک عرض از مبد ی مقطعی، بهها در تخمین این معادله با استفاده از داده

سایر استان هاست. د ر روابط )۱( تا )۳(، 
شرایط  فرهنگ،  مانند ،  استان هاست  جینی  ضریب  بر  اثرگذار  غیرقابل اند ازه گیري  و  مشاهد ه نشد ه 
 از الگو 
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( شامل تهران، اصفهان، ایالم، بوشهر، چهارمحال و 11/4با توسعه انسانی باالتر از میانگین ) یهای استان
فارس، قزوین، قم، کرمان، گلستان، گیالن، مازندران، خوزستان، سمنان،  ،یخراسان رضوبختیاری، 

معناداری ضریب تر از میانگین است.  ها میزان شاخص کم و برای سایر استان شود میو یزد  ،مرکزی
هایی با  بر ضریب جینی در استان اثرگذاری ضریب نفوذ  به مفهوم وجود تفاوت معنادار در اندازه   

 ست. ها به سایر استان سانی باال نسبتشاخص توسعه ان
معناداری میان  پرسش است که آیا اساساً تفاوت: تبیین این سناریو در پی پاسخ به این سناریوی دوم

 گذاری ضریب نفوذها به لحاظ نوع و اندازه اثر یی با شاخص ضریب نفوذ باال نسبت به سایر استانها استان
 :شود می؟ رابطه رگرسیونی برای این سناریو به صورت زیر تصریح دارد یا خیربر ضریب جینی وجود 

(0) 
                                                             
                     

 شود: صورت زیر تعریف میه ب   که در آن 
   {                                   

                                    
 

( شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، 1/3با ضریب نفوذ باالتر از میانگین ) یهای استان
خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و  ،خراسان رضویتهران، چهارمحال و بختیاری، 

ها میزان  د و برای سایر استانشو و یزد می ،فارس، قم، کرمان، گلستان، گیالن، مازندرانبلوچستان، 
  به مفهوم وجود تفاوت معنادار در اندازه   معناداری ضریب تر از میانگین است.  ضریب نفوذ بیمه کم

در  ست.ها  به سایر استانهایی با شاخص ضریب نفوذ باال جینی در استان اثرگذاری ضریب نفوذ بر ضریب
نشده و  که شامل متغیرهای مشاهدهست ها مقاطع یا استان هایاثر  جمله    ،(0( تا )4روابط )
و  جمعیت، هوایی،و مانند، فرهنگ، شرایط آبست ها ضریب جینی استانگیری اثرگذار بر  اندازه غیرقابل

 طرفه جزء اخالل یک الگواز     که  متفاوت است. با فرض آن ها استانکه بین  فناوریبرخورداری از 
، (ثابت است هاید و آن الگوی اثرشو می  یک عامل موجب تفاوت مقطع تنها ،به عبارتی) کند پیروی می

 :توان نوشت می
                                       (1)  

که در بین مقاطع و در هر مقطع مستقل از  است               و               در آن  که
 تابلوییهای  های مقطعی و هم با داده هم با داده شده اشاره های هکدیگرند. در مباحث تجربی، معادلی

به دلیل وجود ساختار پویا در این معادله، دو ناسازگاری بالقوه در تخمین با  ولیاست،  پذیربرآورد
زایی. چون  تورش ناشی از دروندوم، تورش ناشی از حذف متغیر و  . نخست،های مقطعی وجود دارد داده

ز شود، ا تخمین زده می اناچار یک عرض از مبد ی مقطعی، بهها در تخمین این معادله با استفاده از داده

آب وهوایي، جمعیت، و برخورد اري از فناوری که بین استان ها متفاوت است. با فرض آن که 
جزء اخالل یک طرفه پیروي مي کند  )به عبارتي، تنها یک عامل موجب تفاوت مقطع  مي شود  و آن 

الگوي اثرهای ثابت است(، می توان نوشت:
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( شامل تهران، اصفهان، ایالم، بوشهر، چهارمحال و 11/4با توسعه انسانی باالتر از میانگین ) یهای استان
فارس، قزوین، قم، کرمان، گلستان، گیالن، مازندران، خوزستان، سمنان،  ،یخراسان رضوبختیاری، 

معناداری ضریب تر از میانگین است.  ها میزان شاخص کم و برای سایر استان شود میو یزد  ،مرکزی
هایی با  بر ضریب جینی در استان اثرگذاری ضریب نفوذ  به مفهوم وجود تفاوت معنادار در اندازه   

 ست. ها به سایر استان سانی باال نسبتشاخص توسعه ان
معناداری میان  پرسش است که آیا اساساً تفاوت: تبیین این سناریو در پی پاسخ به این سناریوی دوم

 گذاری ضریب نفوذها به لحاظ نوع و اندازه اثر یی با شاخص ضریب نفوذ باال نسبت به سایر استانها استان
 :شود می؟ رابطه رگرسیونی برای این سناریو به صورت زیر تصریح دارد یا خیربر ضریب جینی وجود 

(0) 
                                                             
                     

 شود: صورت زیر تعریف میه ب   که در آن 
   {                                   

                                    
 

( شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، 1/3با ضریب نفوذ باالتر از میانگین ) یهای استان
خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و  ،خراسان رضویتهران، چهارمحال و بختیاری، 

ها میزان  د و برای سایر استانشو و یزد می ،فارس، قم، کرمان، گلستان، گیالن، مازندرانبلوچستان، 
  به مفهوم وجود تفاوت معنادار در اندازه   معناداری ضریب تر از میانگین است.  ضریب نفوذ بیمه کم

در  ست.ها  به سایر استانهایی با شاخص ضریب نفوذ باال جینی در استان اثرگذاری ضریب نفوذ بر ضریب
نشده و  که شامل متغیرهای مشاهدهست ها مقاطع یا استان هایاثر  جمله    ،(0( تا )4روابط )
و  جمعیت، هوایی،و مانند، فرهنگ، شرایط آبست ها ضریب جینی استانگیری اثرگذار بر  اندازه غیرقابل

 طرفه جزء اخالل یک الگواز     که  متفاوت است. با فرض آن ها استانکه بین  فناوریبرخورداری از 
، (ثابت است هاید و آن الگوی اثرشو می  یک عامل موجب تفاوت مقطع تنها ،به عبارتی) کند پیروی می

 :توان نوشت می
                                       (1)  

که در بین مقاطع و در هر مقطع مستقل از  است               و               در آن  که
 تابلوییهای  های مقطعی و هم با داده هم با داده شده اشاره های هکدیگرند. در مباحث تجربی، معادلی

به دلیل وجود ساختار پویا در این معادله، دو ناسازگاری بالقوه در تخمین با  ولیاست،  پذیربرآورد
زایی. چون  تورش ناشی از دروندوم، تورش ناشی از حذف متغیر و  . نخست،های مقطعی وجود دارد داده

ز شود، ا تخمین زده می اناچار یک عرض از مبد ی مقطعی، بهها در تخمین این معادله با استفاده از داده

                    )۴(

 است که د ر بین مقاطع و د ر هر مقطع مستقل 
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( شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، 1/3با ضریب نفوذ باالتر از میانگین ) یهای استان
خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و  ،خراسان رضویتهران، چهارمحال و بختیاری، 

ها میزان  د و برای سایر استانشو و یزد می ،فارس، قم، کرمان، گلستان، گیالن، مازندرانبلوچستان، 
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، (ثابت است هاید و آن الگوی اثرشو می  یک عامل موجب تفاوت مقطع تنها ،به عبارتی) کند پیروی می

 :توان نوشت می
                                       (1)  
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زایی. چون  تورش ناشی از دروندوم، تورش ناشی از حذف متغیر و  . نخست،های مقطعی وجود دارد داده

ز شود، ا تخمین زده می اناچار یک عرض از مبد ی مقطعی، بهها در تخمین این معادله با استفاده از داده
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نشده و  که شامل متغیرهای مشاهدهست ها مقاطع یا استان هایاثر  جمله    ،(0( تا )4روابط )
و  جمعیت، هوایی،و مانند، فرهنگ، شرایط آبست ها ضریب جینی استانگیری اثرگذار بر  اندازه غیرقابل

 طرفه جزء اخالل یک الگواز     که  متفاوت است. با فرض آن ها استانکه بین  فناوریبرخورداری از 
، (ثابت است هاید و آن الگوی اثرشو می  یک عامل موجب تفاوت مقطع تنها ،به عبارتی) کند پیروی می

 :توان نوشت می
                                       (1)  

که در بین مقاطع و در هر مقطع مستقل از  است               و               در آن  که
 تابلوییهای  های مقطعی و هم با داده هم با داده شده اشاره های هکدیگرند. در مباحث تجربی، معادلی

به دلیل وجود ساختار پویا در این معادله، دو ناسازگاری بالقوه در تخمین با  ولیاست،  پذیربرآورد
زایی. چون  تورش ناشی از دروندوم، تورش ناشی از حذف متغیر و  . نخست،های مقطعی وجود دارد داده

ز شود، ا تخمین زده می اناچار یک عرض از مبد ی مقطعی، بهها در تخمین این معادله با استفاده از داده

که د ر آن 
از یکد یگرند . د ر مباحث تجربي، معاد له های اشاره شد ه هم با د اد ه هاي مقطعي و هم با د اد ه هاي تابلویی 
برآورد پذیر است، ولی به د لیل وجود  ساختار پویا د ر این معاد له، د و ناسازگاري بالقوه د ر تخمین با 
د اد ه هاي مقطعي وجود  د ارد . نخست، تورش ناشي از حذف متغیر و د وم، تورش ناشي از د رون زایي. 
چون د ر تخمین این معاد له با استفاد ه از د اد ه هاي مقطعي، به ناچار یک عرض از مبد ا تخمین زد ه 
د ر  خطا  جمله  از  جزئي  و  توضیحي  متغیرهاي  از  مستقل  جمله   به طور ضمني  این رو  از  مي شود ، 
نظرگرفته مي شود . اما کسلي و همکاران۱ )۱۹۹۶(، بر اساس ساختار پویاي معاد له نشان می د هند  که: 
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 .شود جزئی از جمله خطا در نظرگرفته می مستقل از متغیرهای توضیحی و    طور ضمنی جمله هرو ب این
 که:  دهند میبر اساس ساختار پویای معادله نشان  ،(4331) 4همکاران و اما کسلی

 (         )   [   (                              )]                (1)  
    چون 

معمولی با  های در روش حداقل مربع کشوری ویژه هایست، بنابراین، حذف اثرا     
 برای(، 1330) 1شود. اسالم میمنجر به تورش ناشی از حذف متغیر مهم  یا تلفیقیهای مقطعی  داده

های  داده الگوبحث در تخمین  نخستین. دهد میرا پیشنهاد  تابلوییهای  حذف این ناسازگاری روش داده
 یالگومقاطع، ثابت است یا تصادفی. فرض اصلی در  هاییا همان اثر    آن است که آیا جمله تابلویی

( معتقد 1330) مقاطع، مستقل از متغیرهای توضیحی هستند. اسالم هایتصادفی این است که اثر هایاثر
تصادفی برای تخمین  هایروش اثر پویا، استفاده از هایالگواست به دلیل رد شدن این فرض در تخمین 

زا  ثابت مشکل هایع و متغیرهای توضیحی در روش اثرمقاط های. وجود ارتباط بین اثرنیستآن مناسب 
از سوی دیگر، به  .کند حلرا  زایی متغیرهای توضیحی درون مشکل تورش تواند نمی، اما این روش نیست

که روش  کنند می(، اثبات 4334) 1و بوند و آرالنو ،(4331) 0، هسیائوالگودلیل وجود ساختار پویا در 
زایی متغیرهای  ها با دو مشکل درونالگوچون  .دهد میهای ناسازگاری ارائه  تخمین ،ثابت هایاثر

 (، و آرالنو و بوند1333) 1اساس بالتاجی بر رو ، از اینهستندتوضیحی و وجود ساختار پویا مواجه 
یافته متوسل شد. به  ای یا به روش گشتاورهای تعمیم مرحلهدو های باید به روش حداقل مربع ،(4334)

ای، ممکن است واریانس ضرایب  مرحلهدو های مورد استفاده در روش حداقل مربعدلیل نوع ابزارهای 
زن برای  ترین تخمین رو، مناسب آید. از این دست هتر برآورد شوند و نتایج ناسازگاری ب تخمینی بزرگ

که متغیر  جا از آن ،در پژوهش حاضر .است 1یافته زن گشتاورهای تعمیم ، تخمینتابلویی های پویای الگو
رسد متغیری که  شود و به نظر می ضریب جینی متغیری است که تغییر در آن به کندی انجام می

برای  ،دهد چندان نسبت به متغیرهای دیگر واکنش نشان نمی ،مقدارش به دالیل ساختاری شکل بگیرد
پذیری  ثیرشود تا میزان تا مییافته استفاده  گشتاورهای تعمیم از روش ی تابلوییالگوی پویا تخمین

 .قبل مورد بررسی قرار گیرد  ها نسبت به دوره نابرابری در استان
 و برآورد الگو ها داده

. شود میآوری  ای جمع به روش کتابخانه های آماری و اطالعات مورد نیاز هکلیه داد ،در این پژوهش
سرانه و ضریب جینی   های مربوط به درآمد ، داده1های مربوط به شاخص قیمت از سایت بانک مرکزی داده

                                                 
1. Caselli et al.  
2. Islam 
3. Hsiao 
4. Arellano & Bond 
5. Baltagi 
6. Generalized Method of Moments (GMM) 
7. https://www.cbi.ir/simplelist/1591.aspx 

                       )۵(

 است، بنابراین، حذف اثرهای ویژه کشوری د ر روش حد اقل مربع های معمولي 
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 .شود جزئی از جمله خطا در نظرگرفته می مستقل از متغیرهای توضیحی و    طور ضمنی جمله هرو ب این
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    چون 

معمولی با  های در روش حداقل مربع کشوری ویژه هایست، بنابراین، حذف اثرا     
 برای(، 1330) 1شود. اسالم میمنجر به تورش ناشی از حذف متغیر مهم  یا تلفیقیهای مقطعی  داده

های  داده الگوبحث در تخمین  نخستین. دهد میرا پیشنهاد  تابلوییهای  حذف این ناسازگاری روش داده
 یالگومقاطع، ثابت است یا تصادفی. فرض اصلی در  هاییا همان اثر    آن است که آیا جمله تابلویی

( معتقد 1330) مقاطع، مستقل از متغیرهای توضیحی هستند. اسالم هایتصادفی این است که اثر هایاثر
تصادفی برای تخمین  هایروش اثر پویا، استفاده از هایالگواست به دلیل رد شدن این فرض در تخمین 

زا  ثابت مشکل هایع و متغیرهای توضیحی در روش اثرمقاط های. وجود ارتباط بین اثرنیستآن مناسب 
از سوی دیگر، به  .کند حلرا  زایی متغیرهای توضیحی درون مشکل تورش تواند نمی، اما این روش نیست

که روش  کنند می(، اثبات 4334) 1و بوند و آرالنو ،(4331) 0، هسیائوالگودلیل وجود ساختار پویا در 
زایی متغیرهای  ها با دو مشکل درونالگوچون  .دهد میهای ناسازگاری ارائه  تخمین ،ثابت هایاثر

 (، و آرالنو و بوند1333) 1اساس بالتاجی بر رو ، از اینهستندتوضیحی و وجود ساختار پویا مواجه 
یافته متوسل شد. به  ای یا به روش گشتاورهای تعمیم مرحلهدو های باید به روش حداقل مربع ،(4334)

ای، ممکن است واریانس ضرایب  مرحلهدو های مورد استفاده در روش حداقل مربعدلیل نوع ابزارهای 
زن برای  ترین تخمین رو، مناسب آید. از این دست هتر برآورد شوند و نتایج ناسازگاری ب تخمینی بزرگ

که متغیر  جا از آن ،در پژوهش حاضر .است 1یافته زن گشتاورهای تعمیم ، تخمینتابلویی های پویای الگو
رسد متغیری که  شود و به نظر می ضریب جینی متغیری است که تغییر در آن به کندی انجام می

برای  ،دهد چندان نسبت به متغیرهای دیگر واکنش نشان نمی ،مقدارش به دالیل ساختاری شکل بگیرد
پذیری  ثیرشود تا میزان تا مییافته استفاده  گشتاورهای تعمیم از روش ی تابلوییالگوی پویا تخمین

 .قبل مورد بررسی قرار گیرد  ها نسبت به دوره نابرابری در استان
 و برآورد الگو ها داده

. شود میآوری  ای جمع به روش کتابخانه های آماری و اطالعات مورد نیاز هکلیه داد ،در این پژوهش
سرانه و ضریب جینی   های مربوط به درآمد ، داده1های مربوط به شاخص قیمت از سایت بانک مرکزی داده

                                                 
1. Caselli et al.  
2. Islam 
3. Hsiao 
4. Arellano & Bond 
5. Baltagi 
6. Generalized Method of Moments (GMM) 
7. https://www.cbi.ir/simplelist/1591.aspx 

چون 
یا تلفیقي به تورش ناشي از حذف متغیر مهم منجر مي شود . اسالم2 )2۰۰۳(،  با د اد ه هاي مقطعي 
برای حذف این ناسازگاري روش د اد ه هاي تابلویی را پیشنهاد  می د هد . نخستین بحث د ر تخمین الگو 
د اد ه هاي تابلویی آن است که آیا جمله  یا همان اثرهای مقاطع، ثابت است یا تصاد في. فرض اصلي 
د ر الگوی اثرهای تصاد في این است که اثرهای مقاطع، مستقل از متغیرهاي توضیحي هستند . اسالم 
)2۰۰۳( معتقد  است به د لیل رد  شد ن این فرض د ر تخمین الگوهاي پویا، استفاد ه از روش اثرهای 
توضیحي  متغیرهاي  و  مقاطع  اثرهای  بین  ارتباط  وجود   نیست.  مناسب  آن  تخمین  براي  تصاد في 
متغیرهاي  د رون زایي  تورش  نمی تواند  مشکل  این روش  اما  نیست،  ثابت مشکل زا  اثرهای  د ر روش 

1. Caselli et al. 
2. Islam
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توضیحي را حل کند . از سوي د یگر، به د لیل وجود  ساختار پویا د ر الگو، هسیائو۱ )۱۹۸۷(، و آرالنو 
و بوند 2 )۱۹۹۱(، اثبات می کنند  که روش اثرهای ثابت، تخمین هاي ناسازگاري ارائه می د هد . چون 
از این رو بر  با د و مشکل د رون زایي متغیرهاي توضیحي و وجود  ساختار پویا مواجه هستند ،  الگوها 
اساس بالتاجي۳ )2۰۰۸(، و آرالنو و بوند  )۱۹۹۱(، باید  به روش حد اقل مربع های د ومرحله اي یا به 
حد اقل  روش  د ر  استفاد ه  مورد   ابزارهاي  نوع  د لیل  به  شد .  متوسل  تعمیم یافته  گشتاورهاي  روش 
مربع های د ومرحله اي، ممکن است واریانس ضرایب تخمیني بزرگ تر برآورد  شوند  و نتایج ناسازگاري 
به د ست آید . از این رو، مناسب ترین تخمین زن براي الگو هاي پویاي تابلویی، تخمین زن گشتاورهاي 
تغییر د ر  از آن جا که متغیر ضریب جینی متغیری است که  تعمیم یافته۴ است. د ر پژوهش حاضر، 
آن به کند ی انجام می شود  و به نظر می رسد  متغیری که مقد ارش به د الیل ساختاری شکل بگیرد ، 
چند ان نسبت به متغیرهای د یگر واکنش نشان نمی د هد ، برای تخمین الگوی پویای تابلویی از روش 
گشتاورهای تعمیم یافته استفاد ه می شود  تا میزان تاثیر پذیری نابرابری د ر استان ها نسبت به د وره  قبل 

مورد  بررسی قرار گیرد .

د اد ه ها و برآورد  الگو

جمع آوری  کتابخانه ای  روش  به  نیاز  مورد   اطالعات  و  آماری  د اد ه های  کلیه  پژوهش،  این  د ر 
می شود . د اد ه های مربوط به شاخص قیمت از سایت بانک مرکزی۵، د اد ه های مربوط به د رآمد   سرانه و 
ضریب جینی از سایت مرکز آمار ایران۶، و د اد ه های مربوط به ضریب نفوذ بیمه از سایت بیمه مرکزی 
از  انسانی برگرفته  ایران۷ جمع آوری می شوند . همچنین، میانگین شاخص توسعه  جمهوری اسالمی 
زنگنه )۱۳۹۵( است. حد ود  زمانی پژوهش مربوط به سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و قلمرو مکانی ۳۰ 
استان کشور است. د ر این بخش، برای شناخت بیش تر د اد ه ها، میانگین متغیرها د ر استان های مورد  
پژوهش به تفکیک میزان توسعه انسانی و ضریب نفوذ د ر بین  سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۰ محاسبه و د ر 
جد ول )۱( گزارش می شود . همان طور که از د اد ه های جد ول )۱( مشاهد ه می شود ، د ر تفکیک استان ها 
از حیث شاخص توسعه انسانی، د ر استان هایی با توسعه انسانی پایین، ضریب جینی ۳۱/۱ د رصد  است 
1. Hsiao
2. Arellano & Bond
3. Baltagi
4. Generalized Method of Moments )GMM(
5. https://www.cbi.ir/simplelist/1591.aspx
6. https://ssis.sci.org.ir/
7. https://www.centinsur.ir/
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که نسبت به استان هایی با توسعه انسانی باال با میانگین ضریب جینی ۳2/۱ نابرابری د رآمد  کم تری 
توسعه  با  استان هایی  د ر  انتظار  با  مطابق  و ضریب  نفوذ  سرانه  د رآمد   می کنند . همچنین،  تجربه  را 
انسانی پایین کم تر از استان هایی با شاخص توسعه انسانی باالست. د ر تقسیم  بند ی استان ها بر اساس 
سطح شاخص ضریب نفوذ می توان اظهار د اشت که د ر استان هایی که د ارای ضریب نفوذ باال هستند ، 
میانگین ضریب جینی برابر با ۳2/2 بیانگر آن است که نابرابری د رآمد  د ر آن ها نسبت به استان هایی 
با ضریب نفوذ پایین با میانگین ضریب جینی ۳۱/۱ بیش تر است. همچنین، با وجود  آن که شاخص 
توسعه انسانی د ر استان هایی با ضریب نفوذ باال بیش تر است، ولی د رآمد  سرانه د ر این استان ها  د ر 
قیاس با استان هایی با ضریب نفوذ پایین به مراتب کم تر است که می توان د لیل آن را وجود  استان هایی 

با منابع عظیم نفت و گاز د ر بین آن ها د انست.

جد ول 1: میانگین متغیرهای مورد  بررسی استان ها د ر سال های 1۳90-1۳9۴ 

ضریباستان هایی با
جينی

ضریب نفوذ
)د رصد ( 

د رآمد  سرانه 
)هزار ریال(

توسعه
انسانی 

تفکیک استان ها بر اساس 
شاخص توسعه انسانی

۳2/۱۱/۷۶۱۵۵۵۰۰۰/۷۳۱توسعه انسانی باال
۳۱/۱۱/۷۶۸۹۵۹۱۰/۶۵۸توسعه انسانی پایین

تفکیک استان ها بر اساس 
ضریب نفوذ

۳2/22/۱۱۸۹۴۹۳۰/۷۰۱ضریب نفوذ باال
۳۱/۱۱/2۴۱۹۷۷۹۷۰/۶۹۸ضریب نفوذ پایین

۳۱/۶۱/۷۱۱۱۰۷۱۷۷۰/۶۹۷میانگین کل استان ها

استان ها  تفکیک  مالک  د و  مبنای  بر  جینی  ضریب  و  نفوذ  ضریب  حرکتِی  روند   بررسی  برای 
)توسعه انسانی و ضریب نفوذ(، نمود ارهای )۱( تا )۴( ترسیم می شوند . با توجه به نمود ار )۱(، مشاهد ه 
می شود  که میانگین ضریب جینی برای استان هایی با توسعه انسانی باال با نوسان بسیاری همراه است. 
این استان ها د ر میانه سال۱۳۹۰ باالترین میانگین ضریب جینی را با عد د  ۳۳/۵ به خود  اختصاص 
می د هند . د ر مقابل، از میانه سال ۱۳۹۰ تا میانه سال ۱۳۹۱ این استان ها روند ی کاهشی را از لحاظ 
میانگین ضریب جینی تجربه می کنند ، به طوری که د ر سال ۱۳۹۱ میانگین ضریب جینی این استان ها 
پایین  تر از میانگین ضریب جینی استان هایی با توسعه انسانی کم تر است. این روند  کاهشی تا میانه 
سال ۱۳۹2 اد امه د ارد  و د ر این سال به پایین ترین میانگین ضریب جینی با عد د ی د ر حد ود  ۳۱/۵ 
می رسد . ولی از میانه سال ۱۳۹2 تا میانه سال ۱۳۹۳ ضریب جینی د وباره روند ی افزایشی را طی 
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می کند  و به رقم ۳2/۵ می رسد ، و از آن پس د وباره کاهش  می یابد  و د ر میانه سال ۱۳۹۴ به عد د  ۳2 
می رسد . د ر استان هایی با شاخص توسعه انسانی پایین میانگین ضریب جینی از میانه سال ۱۳۹۰ که 
باالترین میانگین ضریب جینی با عد د  ۳۳ را د ارند ، با شیب به نسبت تند ی کاهش می یابد  که این روند  
تا میانه سال ۱۳۹2 اد امه د ارد . میانگین ضریب جینی د ر این سال به عد د  ۳۰ می رسد  که پایین ترین 
رقم د ر طول سال های مورد  بررسی د ر هر د و گروه است، و از میانه سال ۱۳۹2 تا سال ۱۳۹۴ نیز واجد  
روند  تقریباً یکنواختی است و با فاصله به نسبت زیاد ی پایین تر از میانگین ضریب  جینی استان هایی 

با توسعه انسانی باال قرار د ارد .

11 
 

 ها در هایی با توسعه انسانی باال با نوسان بسیاری همراه است. این استان میانگین ضریب جینی برای استان
از  ،مقابل در .دهند میبه خود اختصاص  1/00باالترین میانگین ضریب جینی را با عدد  4033میانه سال

ها روندی کاهشی را از لحاظ میانگین ضریب جینی  این استان 4034تا میانه سال  4033میانه سال 
تر از میانگین   ها پایین میانگین ضریب جینی این استان 4034که در سال  طوری به ،کنند میتجربه 

و  داردادامه  4031انه سال . این روند کاهشی تا میاستتر  هایی با توسعه انسانی کم ضریب جینی استان
. ولی از میانه سال رسد می 1/04ترین میانگین ضریب جینی با عددی در حدود  سال به پاییناین در 

و  ،رسد می 1/01و به رقم  کند میروندی افزایشی را طی  دوبارهضریب جینی  4030تا میانه سال  4031
هایی با شاخص  رسد. در استان می 01به عدد  4031میانه سال  و در یابد می  دوباره کاهش پساز آن 

که باالترین میانگین ضریب جینی با عدد  4033توسعه انسانی پایین میانگین ضریب جینی از میانه سال 
ادامه دارد. میانگین  4031تا میانه سال روند این که  یابد میتندی کاهش  نسبت را دارند، با شیب به 00

در هر های مورد بررسی  در طول سال ترین رقم که پایینرسد  می 03ضریب جینی در این سال به عدد 
یکنواختی است و با فاصله  نیز واجد روند تقریباً 4031 تا سال 4031 از میانه سالو  ،دو گروه است

 ی باال قرار دارد.هایی با توسعه انسان جینی استان  تر از میانگین ضریب زیادی پایین نسبت به
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HDEV SDEV 
 1مبنای شاخص توسعه انسانی بر میانگین ضریب جینی :1 نمودار

 
هایی با شاخص توسعه انسانی  توان گفت میانگین ضریب نفوذ بیمه برای استان (، می1) با مشاهده نمودار

هایی با شاخص توسعه  از میانگین ضریب نفوذ برای استان باالتر 4031جز سال  ها به باال در تمامی سال
ترین حد خود و در عدد  که در پایین 4033انسانی پایین قرار دارد. ضریب نفوذ در این روند از میانه سال 

هایی با توسعه انسانی پایین است. ولی از  تقریباً برابر با میانگین ضریب نفوذ استان قرار دارد،درصد  0/4

                                                 
انسانی و  هایی با توسعه هایی با توسعه انسانی و ضریب نفوذ باال توسط خط ممتد و استان ها، استان در تمامی نمودار 4.

 شوند. چین مشخص می ضریب نفوذ پایین با خط

نمود ار 1: میانگین ضریب جینی بر مبنای شاخص توسعه انسانی1

با مشاهد ه نمود ار )2(، می توان گفت میانگین ضریب نفوذ بیمه برای استان هایی با شاخص توسعه 
انسانی باال د ر تمامی سال ها به جز سال ۱۳۹2 باالتر از میانگین ضریب نفوذ برای استان هایی با شاخص 
توسعه انسانی پایین قرار د ارد . ضریب نفوذ د ر این روند  از میانه سال ۱۳۹۰ که د ر پایین ترین حد  خود  

۱. د ر تمامی نمود ار ها، استان هایی با توسعه انسانی و ضریب نفوذ باال توسط خط ممتد  و استان هایی با توسعه 
انسانی و ضریب نفوذ پایین با خط چین مشخص می شوند .
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و د ر عد د  ۱/۳ د رصد  قرار د ارد ، تقریباً برابر با میانگین ضریب نفوذ استان هایی با توسعه انسانی پایین 
است. ولی از میانه سال۱۳۹۰ با شیبی تند  و یکنواخت رو به افزایش د ارد ، به طوری که د ر سال ۱۳۹۱ 
باالترین حد  خود  را با عد د  2 د رصد  تجربه می کند . د ر اد امه، این روند  از میانه ۱۳۹۱ تا میانه ۱۳۹2 
کاهش می یابد ، به طوری که د ر سال ۱۳۹2 میانگین ضریب نفوذ استان هایی با شاخص توسعه انسانی 
باال نسبت به استان هایی با شاخص توسعه انسانی پایین کاهش د ارد ، و از میانه ۱۳۹2 تا میانه ۱۳۹۴ با 
شیب مالیم تری روند ی افزایشی به خود  می گیرد ، و د وباره خط ممتد  باالتر از خط چین قرار می گیرد  
و تا سال ۱۳۹۴ د وباره به رقمی د ر حد ود  2 د رصد  می رسد . د ر استان هایی با ضریب نفوذ پایین د ر 
میانه سال ۱۳۹۱ همانند  استان هایی با ضریب نفوذ باال، پایین ترین میانگین ضریب نفوذ با عد د  ۱/۳ 
د رصد  تجربه می شود . از میانه سال ۱۳۹۱ به بعد  روند ی افزایش با شیبی تند  مشاهد ه می شود  که 
د ر میانه سال ۱۳۹2 به عد د  2 د رصد  می رسد ، و باالترین میانگین ضریب نفوذ برای این استان ها د ر 
طول سال های مورد  بررسی است. اما د ر اد امه، د وباره با شیب تند ی کاهش می یابد ، به طوری که د ر 
میانه ۱۳۹2 به ۱/۷ می رسد  و د ر اد امه تا میانه سال ۱۳۹۴ روند ی افزایشی د ارد  و د وباره به عد د  2 

د رصد  می رسد . 
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باالترین حد  4034که در سال  طوری هب دارد،ه افزایش با شیبی تند و یکنواخت رو ب 4033میانه سال
، دیاب می کاهش 4031 تا میانه 4034این روند از میانه  ،. در ادامهکند تجربه میدرصد  1خود را با عدد 

هایی با شاخص توسعه انسانی باال نسبت به  میانگین ضریب نفوذ استان 4031که در سال  طوری به
با شیب  4031تا میانه  4031، و از میانه داردانسانی پایین کاهش  هایی با شاخص توسعه استان
و تا سال  گیرد میخط ممتد باالتر از خط چین قرار  دوبارهو  ،گیرد به خود می روندی افزایشیتری  مالیم

میانه سال  هایی با ضریب نفوذ پایین در در استانرسد.  میدرصد  1به رقمی در حدود  دوباره 4031
تجربه درصد  0/4 ترین میانگین ضریب نفوذ با عدد با ضریب نفوذ باال، پایین یهای همانند استان 4034

 4031در میانه سال  که شود میبه بعد روندی افزایش با شیبی تند مشاهده  4034. از میانه سال شود می
های مورد  سال ها در طول باالترین میانگین ضریب نفوذ برای این استان و ،رسد میدرصد  1به عدد 

 1/4به  4031که در میانه  طوری هب یابد، میبا شیب تندی کاهش  دوباره ،اما در ادامه .بررسی است
  رسد. میدرصد  1به عدد  دوبارهو  داردروندی افزایشی  4031رسد و در ادامه تا میانه سال  می
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در رده باالتری  مبنای شاخص ضریب نفوذ هایی که بر (، میانگین ضریب جینی استان0در نمودار )

 هایی است که در ردۀ بررسی همواره باالتر از میانگین ضریب جینی استان های مورد در طول سال ،هستند
باالترین حد میانگین  4033ها در میانه سال  . این استانقرار دارندتری از لحاظ شاخص ضریب نفوذ  پایین

 است،کاهشی  4031تا میانه  4033 ها از میانه . ولی روند آنکنند میتجربه  01ضریب جینی را با عدد 
. آورند میدست  به 1/04ترین میزان ضریب جینی را با عددی در حدود   پایین 4031که در سال  طوری هب

رسد  می 01و به عدد  یابد میبا شیب بسیار مالیمی افزایش  4030 تا میانه سال 4031 ولی از میانه سال
 . کند میروند یکنواختی را حفظ  4031و تا میانه سال 

نمود ار ۲: میانگین ضریب نفوذ بر مبنای شاخص توسعه انسانی
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د ر نمود ار )۳(، میانگین ضریب جینی استان هایی که بر مبنای شاخص ضریب نفوذ د ر رد ه باالتری 
هستند ، د ر طول سال های مورد  بررسی همواره باالتر از میانگین ضریب جینی استان هایی است که 
د ر رد ۀ پایین تری از لحاظ شاخص ضریب نفوذ قرار د ارند . این استان ها د ر میانه سال ۱۳۹۰ باالترین 
حد  میانگین ضریب جینی را با عد د  ۳۴ تجربه می کنند . ولی روند  آن ها از میانه ۱۳۹۰ تا میانه ۱۳۹2 
کاهشی است، به طوری که د ر سال ۱۳۹2 پایین  ترین میزان ضریب جینی را با عد د ی د ر حد ود  ۳۱/۵ 
به د ست می آورند . ولی از میانه سال ۱۳۹2 تا میانه سال ۱۳۹۳ با شیب بسیار مالیمی افزایش می یابد  

و به عد د  ۳2 می رسد  و تا میانه سال ۱۳۹۴ روند  یکنواختی را حفظ می کند . 
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 در میانه سال ،قرار دارند  ضریب نفوذ پایینمبنای شاخص  هایی که بر میانگین ضریب جینی استان
تا  4033 ها از میانه سال . ولی روند آنکند میتجربه  01باالترین میانگین ضریب جینی را با عدد  4033
ترین میزان   پایین 4031که در میانه سال  طوری هب است،تندی کاهشی  نسبت با شیب به 4031میانه 

ها از  آورند. ولی میانگین ضریب جینی آن میدست  به 03ر حدود میانگین ضریب جینی را با عددی د
 4031میانه سال  تا پس از آنو  ،رسد می 04و به عدد  یابد میافزایش  دوباره 4030تا میانه  4031میانه 

 کند. روند تقریباً یکنواخت خود را حفظ می
ا شاخص ضریب نفوذ باال در طول هایی ب میانگین ضریب نفوذ برای استاندهد که  (، نشان می1نمودار )

 .داردهایی با ضریب نفوذ پایین قرار  نگین ضریب نفوذ استانهای مورد بررسی همواره باالتر از میا سال 
قرار  درصد 1/4به میزان  ترین سطح پاییندر  4033ها در میانه سال  میانگین ضریب نفوذ در این استان

روند کاهشی  دوبارهرسد. ولی  می درصد 1/1به عدد  4034که با روندی افزایشی این مقدار در سال  دارد
 4031و در میانه سال یابد،  به بعد با شیب بسیار کمی افزایش می 4031و از میانه سال  گیرد میبه خود 

ها با فاصله  این استان در میانگین ضریب نفوذ ،د. در حالت کلیرس میدرصد  1/1 خود به باالترین میزان
هایی با ضریب  هایی با ضریب نفوذ پایین قرار دارد. در استان میانگین ضریب نفوذ استانزیادی نسبت به 

که با روندی افزایشی در  است 3/3با عددی در حدود  4033ترین میزان در میانه سال  کم ،نفوذ پایین
ادامه  4031آن روند کاهشی خود را تا میانه سال  و بعد از ،رسد میدرصد  1/4به عدد  4034میانه سال 

با شیب بسیار مالیمی افزایش  4031تا  4031ولی از میانه سال  رسد. میدرصد  1/4دهد و به عدد  می
 رسد. میدرصد  1/4به میانگین  4031یابد تا در میانه سال  می

نمود ار ۳: میانگین ضریب جینی بر مبنای شاخص ضریب نفوذ

میانگین ضریب جینی استان هایی که بر مبنای شاخص ضریب نفوذ پایین  قرار د ارند ، د ر میانه 
میانه  از  آن ها  روند   ولی  می کند .  تجربه  عد د  ۳2  با  را  میانگین ضریب جینی  باالترین  سال ۱۳۹۰ 
سال ۱۳۹۰ تا میانه ۱۳۹2 با شیب به نسبت تند ی کاهشی است، به طوری که د ر میانه سال ۱۳۹2 
به د ست می آورند . ولی میانگین  با عد د ی د ر حد ود  ۳۰  را  پایین  ترین میزان میانگین ضریب جینی 
ضریب جینی آن ها از میانه ۱۳۹2 تا میانه ۱۳۹۳ د وباره افزایش می یابد  و به عد د  ۳۱ می رسد ، و پس 

از آن تا میانه سال ۱۳۹۴ روند  تقریباً یکنواخت خود  را حفظ می کند .
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نمود ار )۴(، نشان می د هد  که میانگین ضریب نفوذ برای استان هایی با شاخص ضریب نفوذ باال 
د ر طول  سال های مورد  بررسی همواره باالتر از میانگین ضریب نفوذ استان هایی با ضریب نفوذ پایین 
قرار د ارد . میانگین ضریب نفوذ د ر این استان ها د ر میانه سال ۱۳۹۰ د ر پایین ترین سطح به میزان 
۱/۶ د رصد  قرار د ارد  که با روند ی افزایشی این مقد ار د ر سال ۱۳۹۱ به عد د  2/2 د رصد  می رسد . ولی 
د وباره روند  کاهشی به خود  می گیرد  و از میانه سال ۱۳۹2 به بعد  با شیب بسیار کمی افزایش می یابد ، 
و د ر میانه سال ۱۳۹۴ به باالترین میزان خود  2/۴ د رصد  می رسد . د ر حالت کلی، میانگین ضریب نفوذ 
د ر این استان ها با فاصله زیاد ی نسبت به میانگین ضریب نفوذ استان هایی با ضریب نفوذ پایین قرار 
د ارد . د ر استان هایی با ضریب نفوذ پایین، کم ترین میزان د ر میانه سال ۱۳۹۰ با عد د ی د ر حد ود  ۰/۸ 
است که با روند ی افزایشی د ر میانه سال ۱۳۹۱ به عد د  ۱/۶ د رصد  می رسد ، و بعد  از آن روند  کاهشی 
خود  را تا میانه سال ۱۳۹2 اد امه می د هد  و به عد د  ۱/2 د رصد  می رسد . ولی از میانه سال ۱۳۹2 تا 
۱۳۹۴ با شیب بسیار مالیمی افزایش می یابد  تا د ر میانه سال ۱۳۹۴ به میانگین ۱/۴ د رصد  می رسد .
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 1برآورد الگو و ارائه نتایج

در و پذیرش آن  یکمفرضیه صفر در مرتبه  پذیرفته نشدن(، بیانگر 1) باند در جدولـ  آزمون آرالنونتایج 
یید های اخالل در برآوردها تا نبود خودهمبستگی جمله ،ست. بنابراینمرتبه دوم در تمامی برآوردها

 اعتبار الگو در ،(1و ، 1، 0شده در جداول  جه به نتایج آزمون سارگان )گزارشو با تو این بر اساس شود. می
 گردد. یید میگرفته تا سه برآورد صورت

 باند در برآوردها-نتایج آزمون خودهمبستگی آرالنو :2جدول 
 ی دوم سناریو یكمی  سناریو الگوی پایه 

یكممرتبه  -14/0 آماره آزمون   11/1-  30/1-  
احتمالسطح   3330/3  344/3  331/3  

-41/4 4/13- آماره آزمون مرتبه دوم  11/4- 
311/3 سطح احتمال  111/3 334/3 

 
( گزارش 1و ) ،(1(، )0یافته در جداول ) گشتاورهای تعمیم نتایج نهایی برآورد الگوهای مورد نظر با روش

متغیر باوقفه ضریب یه، پا یاز الگو گرفته با توجه به برآورد صورت (،0جدول ) یجبر اساس نتا. شود می
دهنده پویایی  جینی ارتباط مثبت و معناداری با ضریب جینی در دوره جاری دارد. این نتیجه نشان

. ضریب نفوذ بیمه مطابق با شود میدر دو برآورد دیگر نیز حاصل  و استضریب جینی در طول زمان 
نحوی که با  شود. به میمنجر و افزایش آن به کاهش نابرابری  داردانتظار اثری منفی بر ضریب جینی 

 این برآوردیابد.  درصد کاهش می 1/3ضریب جینی به میزان یک درصدی در ضریب نفوذ بیمه،  افزایش

                                                 
 .شوند میبرآورد ( Eviews-9) 3افزار ایویوز  الگوها با استفاده از نرم کلیه ،پژوهش حاضردر . 4

نمود ار ۴: میانگین ضریب نفوذ بر مبنای شاخص ضریب نفوذ
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برآورد  الگو و ارائه نتایج1

نتایج آزمون آرالنو ـ باند  د ر جد ول )2(، بیانگر پذیرفته نشد ن فرضیه صفر د ر مرتبه یکم و پذیرش 
آن د ر مرتبه د وم د ر تمامی برآورد هاست. بنابراین، نبود  خود همبستگی جمله های اخالل د ر برآورد ها 
تایید  می شود . بر اساس این و با توجه به نتایج آزمون سارگان )گزارش شد ه د ر جد اول ۳، ۴، و ۵(، 

اعتبار الگو د ر سه برآورد  صورت گرفته تایید  می گرد د .

جد ول ۲: نتایج آزمون خود همبستگی آرالنو-باند  د ر برآورد ها

سناریو ی د ومسناریو ی یکمالگوی پایه

مرتبه یکم
2/۸۳-2/۵۴-۳/۶۱-آماره آزمون

۰/۰۰۰۳۰/۰۱۱۰/۰۰۴سطح احتمال

مرتبه د وم
۱/۶۵-۱/۱۶--۷۸/۱آماره آزمون

۰/۰۷۵۰/2۴2۰/۰۹۱سطح احتمال

نتایج نهایی برآورد  الگوهای مورد  نظر با روش گشتاورهای تعمیم یافته د ر جد اول )۳(، )۴(، و )۵( 
گزارش می شود . بر اساس نتایج جد ول )۳(، با توجه به برآورد  صورت گرفته از الگوی پایه، متغیر باوقفه 
ضریب جینی ارتباط مثبت و معناد اری با ضریب جینی د ر د وره جاری د ارد . این نتیجه نشان د هند ه 
پویایی ضریب جینی د ر طول زمان است و د ر د و برآورد  د یگر نیز حاصل می شود . ضریب نفوذ بیمه 
منجر می شود .  نابرابری  کاهش  به  آن  افزایش  و  د ارد   بر ضریب جینی  منفی  اثری  انتظار  با  مطابق 
به نحوی که با افزایش یک د رصد ی د ر ضریب نفوذ بیمه، ضریب جینی به میزان ۰/۴ د رصد  کاهش 
می یابد . این برآورد  با نتیجه پژوهش های زارع و همکاران )2۰۱۴(، الماسیان کیا و همکاران )2۰۱۵(، و 
باغیان و همکاران )2۰۱۷( سازگار است. بد یهی است که به واسطه افزایش ضریب نفوذ بیمه بسیاری 
از مشکالت اقتصاد ی ناشی از عواملی مانند  مرگ ومیر، کهولت، معلولیت، و از کارافتاد گی تا حد ود ی 
تعد یل می گرد د . همان گونه که د ر بخش اد بیات موضوع به آن اشاره شد ، افزایش د ر ضریب نفوذ با 
کاهش ریسک د ر سرمایه گذاری و مباد له های تجاری به افزایش سرمایه گذاری و رشد  اقتصاد ی منجر 
می گرد د  که کاهش نابرابری د رآمد  یکی از پیامد های اصلی آن است. از سویی د یگر، صنعت بیمه با 

۱. د ر پژوهش حاضر، کلیه الگوها با استفاد ه از نرم افزار ایویوز Eviews-9( ۹( برآورد  می شوند .
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توجه به سهم چشمگیر خود  از د رآمد  جامعه، قاد ر است با استفاد ه از منابع مالی سرشار به د ست آمد ه، 
خد مات متعد د ی به افراد  جامعه ارائه د هد  و همچنین، این امکان را د ارد  که به عنوان سرمایه گذار د ر 
اجرای طرح های مختلف عمرانی و زیربنایی منشا خد مات شوند . بد ین ترتیب، هرچقد ر شرکت های 
بیمه د ر جمع آوری منابع مالی و تجهیز و تخصیص این منابع با کارایی بیش تری عمل کنند ، به رشد  

هرچه بیش تر صنعت بیمه و د ر نهایت کل اقتصاد  منجر می شود .
شاخص قیمت مصرف کنند ه نیز مطابق با انتظار اثری مثبت بر ضریب جینی و به تبع آن اثر منفی 
افزایش ۰/۰۶ د رصد ی د ر ضریب  نابرابری د رآمد  د ارد . به نحوی که بروز تورمی یک د رصد ی، به  بر 
جینی )افزایش نابرابری د رآمد ( می انجامد . از آن جا که تورم عاملی است که هزینه ها  را افزایش می د هد  
و قد رت خرید  را کم می کند ، بد یهی است که می توان انتظار د اشت افزایش آن به افزایش نابرابری 
د رآمد ی منجر شود . ضریب د رآمد  سرانه به میزان ۰/۰۸- نشان  د هند ه اثر منفی این عامل بر ضریب 
جینی است. به نحوی که افزایش یک د رصد ی د ر د رآمد  سرانه، ضریب جینی به میزان ۰/۰۸ د رصد  
کاهش می یابد . این نتیجه نیز توسط بیش تر پژوهش های تجربی تایید  می گرد د . شکی وجود  ند ارد  که 
باال رفتن د رآمد  سرانه د ر بهبود  شرایط زند گی موثر است، زیرا د ر اقتصاد هایی با د رآمد  سرانه باال، د ر 
صورت د اشتن توزیع مناسب آن می توان نظام های آموزشی بهتری فراهم شود  یا د ر زمینه سالمت 

بهتر عمل نمود ، که این موارد  موجب کاهش نابرابری د رآمد  می شود .

جد ول ۳: نتایج برآورد  الگوی پایه به روش گشتاورهای تعمیم یافته

متغير وابسته: ضریب جينی
سطح احتمالآماره tضریبمتغيرهای توضيحی

۰/۴۱۵۶۸/۵۰/۰۰۰لگاریتم متغیر ضریب جینی باوقفه
۳/۱۸۰/۰۰۱-۰/۰۴2-لگاریتم ضریب نفوذ بیمه

۴/۱۶۰/۰۰۰-۰/۰۸۶-لگاریتم د رآمد  سرانه
۰/۰۶۶۴/۰۶۰/۰۰۱لگاریتم شاخص قیمت مصرف کنند ه

آزمون سارگان
سطح احتمالمقد ار آماره آزمون

22/۴۰/۱۶۹

اثرگذاری  نتایج  برآورد  سناریوی یکم گزارش می شود . د ر سناریوی یکم،  نتایج  د ر جد ول )۴(، 
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است.  پایه  الگوی  برآورد   مانند   به  سرانه  د رآمد   و  مصرف کنند ه،  قیمت  شاخص  بیمه،  نفوذ  ضریب 
همان طور که پیش تر توضیح د اد ه شد ، د ر سناریوی نخست متغیر مجازی با هد ف تبیین تفاوت د ر 
اثرگذاری متغیر ضریب نفوذ بر ضریب جینی د ر استان هایی با شاخص توسعه انسانی باال نسبت به 
سایر استان ها لحاظ می شود . ضریب برآورد ی متغیر مجازی معناد ار است و نشان می د هد  که تفاوت 
معناد اری د ر اند ازه اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر ضریب جینی د ر د و گروه از استان ها وجود  د ارد . 
به نحوی که برای استان هایی با توسعه انسانی باالتر از میانگین، ضریب نفوذ بیمه با اند ازه ای برابر با 
۰/۶۰- بر ضریب جینی موثر است. بر اساس این، د ر این استان ها با افزایش یک د رصد ی د ر ضریب 
نفوذ بیمه، ضریب جینی به میزان ۰/۶۰ د رصد  کاهش می یابد . این د ر حالی است که د ر سایر استان ها 
یعنی استان هایی که شاخص توسعه انسانی د ر آن ها کم تر از میانگین است، با افزایش یک د رصد ی 
انسانی  توسعه  شاخص  می یابد .  کاهش  د رصد    ۰/2۴ میزان  به  جینی  بیمه، ضریب  نفوذ  د ر ضریب 
د ربرگیرند ه سه شاخص د رآمد  سرانه، امید  به زند گی، و سطح تحصیالت است. به هر میزان که افراد  
بیمه  از خد مات متنوع  برای برخورد اری  باشند ، حاضرند  مبلغ بیش تری  باالتری برخورد ار  از د رآمد  
از طرفی،  بیمه می انجامد .  نفوذ  افزایش ضریب  و  بیمه  به رونق صنعت  این خود   پرد اخت کنند  که 
با توجه به مخاطرات موجود  د ر سرمایه گذاری و انواع فعالیت های اقتصاد ی، فراهم کرد ن بسترهای 
مناسب برای حمایت از سرمایه گذاران به منظور تامین امنیت اقتصاد ی باعث رونق بیش تر فعالیت های 
اقتصاد ی می شود . از سویی د یگر، افزایش امید  به زند گی زمینه ساز آیند ه نگری و توجه افراد  به تامین 
کاهش خطرهای  د ر  تمهید اتی  اند یشید ن  با  که  می کنند   تالش  آن ها  بنابراین،  است.  فرزند ان  آتیه 
احتمالی و ساخت آیند ه ای روشن بکوشند . سطح تحصیالت نیز نقش مستقیمی بر افزایش بهره  گیری 
از خد مات بیمه د ارد ، این بد ان معناست که هر اند ازه یک فرد  د ر ارتباط با اهمیت و جایگاه بیمه د ر 
د نیای امروز و خد ماتی که بیمه ها قاد ر به ارائه آن ها هستند ، اطالعات د قیق تری د اشته باشد  بیش تر 
و بهتر می تواند  از خد مات بیمه  بهره مند  شود . عالوه بر این، افزایش سطح د انش و تحصیالت باعث 
گسترش شرکت های د انش بنیان و توسعه شرکت های نوآفرین )استارت آپ( می شود  که عالوه بر ایجاد  
و  مرد م  آگاهی  افزایش سطح  بیمه،  و محصوالت  ارائه خد مات  از جهت  فراوان  موقعیت های شغلی 
سنجش رضایتمند ی آن ها از خد مات بیمه بسیار مهم هستند . با این توضیح ها، می توان اظهار د اشت 
که افزایش د ر سطح توسعه انسانی به افزایش ضریب نفوذ بیمه منجر می شود  که خود  موجب کاهش 

نابرابری د رآمد  می گرد د .
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جد ول ۴: نتایج برآورد  سناریوی یکم به روش گشتاورهای تعمیم یافته

متغير وابسته: لگاریتم ضریب جينی
سطح احتمالآماره tضریبمتغيرهای توضيحی

۰/۹۷۴۱۱/۷۰/۰۰۰لگاریتم متغیر ضریب جینی باوقفه
2/۰۵۰/۰۴۱-۰/2۴۱-لگاریتم ضریب نفوذ بیمه

۱۱/۹۰/۰۰۰-۰/۸۵2-لگاریتم د رآمد  سرانه
۰/۷۵۷۱۰/۴۰/۰۰۰لگاریتم شاخص قیمت مصرف کنند ه

متغیر مجازی یکم بر اساس
2/2۶۰/۰2۵-۰/۳۶2-لگاریتم   ضریب نفوذشاخص توسعه انسانی

آزمون سارگان
سطح احتمالمقد ار آماره آزمون

2۵/۱۰/۱2۱

د ر جد ول )۵(، نتایج برآورد  سناریوی د وم گزارش می شود . د ر سناریوی د وم، نتایج اثرگذاری ضریب 
نفوذ بیمه، شاخص قیمت مصرف کنند ه، و د رآمد  سرانه مشابه با برآورد  الگوی پایه و سناریوی یکم است. 

جد ول ۵: نتایج برآورد  سناریوی د وم به روش گشتاورهای تعمیم یافته

متغير وابسته: ضریب جينی
سطح احتمالآماره tضریبمتغيرهای توضيحی

۰/۹۴۹۱2/۹۰/۰۰۰لگاریتم متغیر ضریب جینی باوقفه
۵/۹۳۰/۰۰۰-۰/2۹۹-لگاریتم ضریب نفوذ بیمه

۷/۱۰/۰۰۰-۰/۶۴۷-لگاریتم د رآمد  سرانه
۰/۵۸۴۷/2۰/۰۰۰لگاریتم شاخص قیمت مصرف کنند ه

متغیر مجازی د وم
۴/۴۵۰/۰۰۱-۰/۰۶۹-لگاریتم ضریب نفوذبر اساس ضریب نفوذ

آزمون سارگان
سطح احتمالآماره آزمون

2۱/۸۰/2۳۱

همان طور که پیش تر توضیح د اد ه شد ، د ر سناریوی د وم متغیر مجازی با هد ف تبیین تفاوت د ر 
اثرگذاری متغیر ضریب نفوذ بر ضریب جینی د ر استان هایی با ضریب نفوذ باال نسبت به سایر استان ها 
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لحاظ می شود . ضریب برآورد ی این متغیر مجازی نیز معناد ار است و نشان می د هد  که تفاوت معناد اری 
د ر اند ازه اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر ضریب جینی د ر د و گروه از استان ها وجود  د ارد . به نحوی که برای 
استان هایی با ضریب نفوذ باالتر از میانگین، ضریب نفوذ بیمه با اند ازه ای برابر با ۰/۶۰- بر ضریب جینی 
موثر است. بر اساس این، د ر این استان ها با افزایش یک د رصد ی د ر ضریب نفوذ بیمه، ضریب جینی به 
میزان ۰/۳۵ د رصد  کاهش می یابد . این د ر حالی است که د ر سایر استان ها یعنی استان هایی که شاخص 
توسعه انسانی د ر آن ها کم تر از میانگین است، با افزایش یک د رصد ی د ر ضریب نفوذ بیمه، ضریب جینی 
به میزان ۰/2۹ د رصد  کاهش می یابد . با توجه به این که صنعت بیمه یکی از عمد ه ترین نهاد های اقتصاد ی 
د ر حمایت از امنیت اقتصاد ی موسسه های اقتصاد ی، اجتماعی، و همچنین خانوارهاست، و به عنوان 
ابزاری برای تامین خسارت و انتقال ریسک زمینه ساز رشد  حجم مباد له های تجاری و سرمایه گذاری، 
به ویژه د ر مواقع بحرانی مانند  د وران رکود  و تورم شناخته می شود ، بر اساس این، افزایش ضریب نفوذ 
بیمه با کاهش میزان ریسک، موجب رونق فعالیت های اقتصاد ی، افزایش سطح اشتغال، و به تبع آن 
سبب کاهش نابرابری د رآمد  می شود . همچنین، نهاد های بیمه گذار با د ستیابی بر بخشی از د رآمد  جامعه 
افزایش  موجب  د رآمد ها  این  بهینه  تخصیص  با  و  کنند   عمل  سرمایه گذاری  نهاد   نقش  د ر  می توانند  
سرمایه گذاری و رشد  اقتصاد ی شوند . با این توضیح، می توان اظهار د اشت که افزایش د ر اند ازه ضریب 

نفوذ بیمه، به تقویت اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر کاهش نابرابری د رآمد  منجر می شود .

بحث و نتیجه گیری

اگرچه بخش های قابل توجهی از پژوهش های اقتصاد ی به مطالعه و شناسایی تعیین کنند ه های رشد  
اقتصاد ی اختصاص د ارد ، ولی توزیع د رآمد  حاصل از رشد  اقتصاد ی نیز از اهمیت زیاد ی برخورد ار است. مصرف 
سرانه، رفاه اقتصاد ی، آموزش، و بهد اشت از جمله متغیرهایی هستند  که به چگونگی توزیع د رآمد  بستگی د ارند . 
د ر یک رویکرد  نظری، واسطه های مالی می توانند  از مسیر تخصیص منابع مالی، تحرک پس اند از، تاثیر بر بازار 
اوراق قرضه، و افزایش سرمایه گذاری بر توزیع د رآمد  موثر باشند . با وجود  این، شواهد  تجربی نشان می د هد  که 
تاثیر بانک، بورس، و بیمه بر اند ازه نابرابری د رآمد ی، به گسترد گی نقش تورم و رشد  اقتصاد ی نیست. با این حال، 
صنعت بیمه د ر د نیای امروز با توجه به تاثیری که بر متغیرهای خرد  و کالن اقتصاد ی د ارد ، به ویژه د ر ایران با 
توجه به سیاست های اقتصاد  مقاومتی که تاکید  آن بر تولید  د اخلی کشور و تالش د ر جهت خود کفایی است، و 
همچنین برنامه ششم توسعه اقتصاد ی، اجتماعی، و فرهنگی کشور که از بیمه و فقر به عنوان یکی از پنج محور 

اصلی این برنامه نام برد ه می شود ، به عنوان یک نیاز اساسی نقش مهمی د ارد .
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ایران مورد  آزمون تجربی قرار می گیرد . برای  نابرابری د رآمد  د ر  بر  تاثیر بیمه  د ر این پژوهش، 
این منظور، از د اد ه های تابلویی سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۰ و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته استفاد ه 
می شود . د ر پژوهش حاضر، به بررسی میزان اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر نابرابری پرد اخته می شود . 
نتایج پژوهش بر مبنای برآورد  یک الگوی پایه و د و سناریو نشان می د هد  که تورم مطابق با انتظار اثری 
مثبت بر ضریب جینی و به تبع آن، به افزایش د ر نابرابری د رآمد  منجر می شود . این د ر حالی است که 
د رآمد  سرانه مطابق با انتظار با اثری منفی بر ضریب جینی همراه است و به کاهش د ر نابرابری د رآمد  
منجر می شود . ضریب نفوذ بیمه نیز مطابق با انتظار اثری منفی بر ضریب جینی د ارد  و افزایش آن 
به کاهش نابرابری می انجامد . اند ازه اثرگذاری این عامل بر ضریب جینی د ر استان ها بسته به سطح 
توسعه انسانی و سطح ضریب نفوذ بیمه متفاوت است. به نحوی که نخست، تفاوت معناد اری د ر اند ازه 
انسانی  توسعه  برحسب سطح  استان ها  از  بر ضریب جینی د ر د و گروه  بیمه  نفوذ  اثرگذاری ضریب 
وجود  د ارد . با این توضیح که با افزایش د ر سطح توسعه انسانی اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه د ر کاهش 
نابرابری د رآمد  تقویت می شود . د وم، تفاوت معناد اری د ر اند ازه اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر ضریب 
جینی د ر د و گروه از استان ها برحسب سطح ضریب نفوذ بیمه وجود  د ارد . بد ین مفهوم که افزایش د ر 
اند ازه ضریب نفوذ بیمه، به تقویت اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر کاهش نابرابری د رآمد  منجر می گرد د .

آنچه د ر رابطه با پژهش حاضر نیاز به اشاره است برآورد  الگو به روش د اد ه های تابلویی پویا و 
تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته است تا میزان تاثیر پذیری نابرابری د ر استان ها نسبت به د وره  قبل 
نیز مورد  بررسی قرار گیرد . همچنین، استان های مورد  بررسی به منظور تحلیلی جامع تر بر مبنای 
معیارهای اند ازه شاخص توسعه انسانی و سطح ضریب نفوذ بیمه، تفکیک می شوند . سوم، بهره گیری 
از شاخص ضریب نفوذ بیمه به عنوان معیاری برای د رک توسعه صنعت بیمه د ر مقایسه با کل اقتصاد  

کشور که د ر پژوهش های مشابه کم تر مورد  استفاد ه قرار گرفته است.
با توجه به یافته های پژوهش، مبنی بر تاثیر ضریب نفوذ د ر بهبود  توزیع د رآمد  شایسته است که 
سیاستگذاری ها و راهکارهای مناسبی برای گسترش ضریب نفوذ بیمه اتخاذ شود . توسعه بیمه های 
اعتباری، تنوع د ر پرتفوی صنعت بیمه، گسترش شبکه فروش و بازاریابی، و ارائه طرح های حمایتی از 
بیمه گذاران  به عنوان روش هایی که به افزایش ضریب نفوذ بیمه منجر می شود ، یک پیشنهاد  سیاستی 
انبساطی تقاضای کل، سیاست های تحریک  محسوب می شود . همچنین، د ر مقایسه با سیاست   های 
برای  د یگری  سیاستی  توصیه  شود ،  منجر  تورم  کاهش  با  توام  رونق  د وره های  به  بتواند   که  عرضه 

سیاستگذارانی است که کاهش نابرابری د رآمد ی را از جمله اهد اف برنامه ریزی خود  قرار می د هند .
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