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چکیده
بیمه یک نیاز اساسی در جهت پیشرفت اقتصادی جامعه استت و بیمته عمتر بتهعنتوان یکتی از شتاخ

هتای اقتصتادی

جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت از مهمترین انواع رشتههای صنعت بیمه است که الزم است کشتورها تحقیقتات بیشتتری
در این زمینه انجام دهند .هدف اصلی این تحقیق تخمین تابع تقاضای بیمه عمتر در ایتران ،طتی ستالهتای ()4931-4932
است .عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر ،درآمد سرانه اسمی ،امید به زندگی ،نرخ باسوادی ،توستعه متالی ،تتورم انتاتاری،
نرخ بهره و احتمال مرگ سرپرست در نار گرفتهشده است .برای برآورد مدل از روش  OLSاستفادهشده است و براساس
نتایج بهدستآمده بین تقاضای بیمه عمر و درآمد سرانه و توسعه مالی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و بین تقاضتای
بیمه عمر و نرخ بهره و امید به زندگی و تورم انتااری رابطه منفی بهدستآمده است.
واژههای کلیدی :بیمه عمر ،توسعه مالی ،درآمد سرانه ،مدل OLS
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مقدمه

خواهتتد گرفتتت و ستتوس بتترآورد متتدل و درنهایتتت

بیمه عمر یکی از ابزارهای مهم اقتصادی بوده استت
و بتتهعنتتوان یکتتی از شتتاخ

نتیجهگیری ارایه میشود.

هتتای اقتصتتادی در جوامتتع

پیشرفته به شمار میرود .با توجه به ویژگتی ختاب بیمته

پیشینه تحقیق

عمر در بهدستت آوردن سترمایههتای کت ن ،بیمته عمتر

اگر شخصی ریسک گریز باشتد حاضراستت مبلدتی

میتواند در فعال کردن بازار سترمایه نقتش اساستی ایفتا

بوردازد تا از ریستک رهتایی یابتد .اصتوالً علتت وجتود

کند .شرکتهای بیمه با استفاده بهینه از سرمایهای که از

بیمه ،مسأله ریسک و عدم اطمینان است( .لیتارد و والتتر

فاصله زمانی بین زمان دریافت حق بیمه و زمان پرداخت

)4939

خستتارت بتته دستتت م تیآورنتتد ،قتتادر خواهنتتد بتتود در

همانطور کههادیان در تحقیتق ختود تحتت عنتوان،

فرصتهای سرمایهگذاری دارای ریسک باالتر که برای

تخمین تابع تقاضای بیمه درمتان مکمتل ()4931_4932

اقتصاد منافع بیشتری دربر دارد سرمایه گذاری نمایند که

و قنبری در مقالهاش تحت عنوان «تخمین تتابع تقاضتای

بتتهنوبتته ختتود باعتتز افتتزایش اشتتتدال و رشتتد اقتصتتادی

بیمه مسئولیت حرفهای پزشکان» ( )4933بیان متیکننتد،

می گردد ،همچنین بیمه عمر قادراست با ایجتاد اطمینتان

مدل تقاضتای فترد بترای بیمته ،براستاس حداکثرستازی

در مجموعتته فعالیتتتهتتای اقتصتتادی نقتتش کلیتتدی در

مطلوبیت مورد انتااری بناشده است .مصرفکنندهای بتا

توسعه اجتماعی و اقتصادی فراهم کند بنابراین بتا توجته

ثروت اولیه  Wو احتمال  Pبا خطر زیان متالی  Lمواجته

به اهمیت بیمه عمر در رشتد اقتصتادی هتر کشتور ،بایتد

است ()L<W

عوامل مؤثر بر بیمه عمر در هر کشوری بررسی گردد.
در این تحقیق با استتفاده از متدل ،OLS 4بته تخمتین
تابع تقاضای بیمه عمر در ایران با دادههتای آمتاری طتی
سال های  4931_4932پرداخته شده است .عوامتل متؤثر
بر تابع تقاضای بیمه عمر در ایران تابعی از درآمد سرانه،
امیتتد بتته زنتتدگی ،نتترخ باستتوادی ،توستتعه متتالی ،تتتورم
انتااری ،نرخ بهتره و احتمتال مترگ سرپرستت در ناتر
گرفتهشده است.
در این تحقیق عوامل اقتصادی سطح خرد و کت ن و
عوامل اجتماعی توأماً موردبررستی قترار متیگیرنتد .در
بختتش بعتتدی متتروری بتتر ادبیتتات تجربتتی تقاضتتا بتترای
بیمتتههتتای عمتتر در داختتل و ختتارر از کشتتور صتتورت

مطلوبیت مورد انتاار از رابطه زیر به دست میآید:
PU (W-L) + (1-P)W

فرد با  2انتخاب مواجه است:
 -4قتترارداد بیمتته بتتا حتتق بیمتته  bرا خریتتداری و در
صورت وقوع زیان ،غرامت بگیرد.
 -2قتترارداد بیمتته را خریتتداری نکنتتد و در صتتورت
وقوع زیان ،شخصاً زیان را پرداخت نماید.
فرض این است که تقاضای بیمه یک تقاضای «همته
و هیچ» است یعنی تنها یتک قترارداد و بتا پوشتشدهتی
تمام زیان وجود دارد.
اگتتر حالتتت اول را انتختتاب کنتتد ،مطلوبیتتت متتورد
انتااری بهصورت زیر تعریف میشود:
)=PU(W_b) + (1_p)U(W_b)= U(W_b
:مطلوبیت فرد بیمهشده

 :bحق بیمه پرداختی
)1 ORDINARY LEAST SQUARES(OLS

)(2
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برای فردی که مصرفکننده مطلوبیت متورد انتاتار
است و قصد بیمه کردن ثروتش را دارد ،مطلوبیت مورد

بیمهای که فرد حاضتر بته پرداختت آن استت بته دستت
میآید:

انتاار در رابطه  2نباید از مطلوبیت مورد انتاار در رابطته

=

 4کمتر باشد .واضح است مطلتوبیتی را کته فترد از بیمته

این رابطه بیان میکند که حتداکثر حتق بیمتهای کته

کردن ثروت خود کسب میکنتد بته ازای افتزایش حتق

یک حداکثر کننتده مطلوبیتت متورد انتاتار بترای یتک

بیمه پرداختی  bکاهش مییابد بنابراین داریم:

پوشش کامل بیمه حاضر به پرداخت آن است مقدار آن

<0

=

)(3

که در آن مطلوبیت نهتایی ثتروت

)(7

با افزایش احتمال زیان و حجم خستارت وارده ،افتزایش
} مثبتت

می یابد یا به عبارتی تقاضا برای بیمه بتا افتزایش احتمتال

است و حداکثر حق بیمهای که فرد حاضتر بته پرداختت

زیان و بزرگی زیان متالی افتزایش متییابتد( .ستی جتی

آن است ( ) از رابطه ( )1به دست میآید:

مک کنا )4932

})(4) u (w _ )={ pu(w-b) + (1 _ p)u(w

بنابراین چون مطلوبیت مورد انتاتار ،میتانگین وزنتی
مطلوبیت فرد در حالت وقتوع زیتان و مطلوبیتت وی در
حالت عتدم وقتوع زیتان استت؛ بنتابراین بایستتی

<L

باشد.

لتتوسیس 4تقاضتتای بیمتته عمتتر را از مناتتر وارثتتین
موردبحز قرار میدهتد و بیتان متیدارد کته بیمته عمتر
به مناور حداکثر کردن مطلوبیت انتااری وارثین تقاضتا
میشود .لوسیس با بسط مدل یاری ،2جابتهجتایی در تتابع
تقاضا را با در نار گرفتن ترجیحات فرزندان و همسران،

و همچنین:
)(5) U(w-l) < U(w- ) < U(w

) :U(w-lمطلوبیت فرد بیمه نشده که حادثه برایش

حداقل بهصورت بخشی ،درونزا به دست آورد.
فرض بر ایتن استت کته تتابع مطلوبیتت هتر یتک از
اعضای خانواده جداپذیر است ،این فترض بته متا اجتازه

رخداده
)  :U(w-مطلوبیت مورد انتاار فرد بیمهشده
) :U(wمطلوبیت فرد بیمه نشده که حادثهای بترایش

میدهد تا بحز را از منار مصرفکننده (کسی که بیمته
می شود) به همسر و فرزندان کته وارثتین شتخ

استت

انتقتال دهتیم .لتوسیس بحتز ختود را بتهصتورت تحلیتتل

رخ نداده
با دیفرانسیلگیری از رابطه ( )2به نتیجه زیر ختواهیم

تقاضای فرزندان برای بیمه عمتر مطتر متیکنتد .یتک
سرپرست درآمد را بهصورت برونزا برای فرزندان خود

رسید:
)(6

فتتراهم م تیکنتتد و ایتتن درآمتتد طتتوری اختصتتاب داده

در رابطته بتاال مخترر بنتا بته رابطته ( )9منفتی استت

می شود که مطلوبیت انتااری فرزندان وی حداکثر شود

بنابراین حاصل کسر عدد مثبتی خواهد شد .عبارت فوق

و فرزنتتدان نیتتز مطلوبیتتت ختتود را بتتا در ناتتر گتترفتن

بیان می کند که با افزایش احتمال خطر ،حق بیمهای کته

محتتدودیت درآمتتد بتترونزای انتقتتالی از پتتدر حتتداکثر

فرد حاضر به پرداخت آن است افزایش مییابد و نتیجته

میکنند .فرزندان به علت نا اطمینانی از طول عمر پدر از

مشابهی بین بزرگی زیان مالی ناشی از وقوع زیان و حتق

درآمد نامطمئنی برخوردار هستند.
1 LEWIS
2 YAARI
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فرزنتتدان تتتا ستتن  eدر ختتانواده هستتتند تتتا آن زمتتان
پرداختهای انتقالی معین در هرسال دریافتت متیکننتد

برای سادگی روابط (با فترض احتمتال مترگ پتایین
پدر) داریم:
)

ولی در صورت فوت پتدر ،بتهجتز ستهم معینتی از ار
پرداختهای انتقالی دیگری دریافت نمیکنند ،فرزندان
قبل از سن  eمجتاز بته پتسانتداز هستتند ولتی مجتاز بته
استتتقراض در مقابتتل درآمتتد احتمتتالی حاصتتل از آینتتده
نیستتتند و فتترض بتتر ایتتن استتت کتته فرزنتتدان تتتا ستتن e

پساندازی ندارند ،در سن  iهتر فرزنتد مطلوبیتت متورد
انتاار را با توجته بته هزینتههتایش در ارتبتا بیمتههتای
عمر به حداکثر میرساند ( 4333و .)Lewis
اگر پدر زنده بماند فرزندان به میتزان _ مصترف
میکنند کته درآمتد حاصتل از پرداختتهتای انتقتالی
(پولتوجیبی فرزندان) است .اگر پدر فوت کند فرزندان
معادل  + -دریافت می کنند ( قیمت بیمه نامه و
سهم دریافتی از ار است) ،این رابطته بتهصتورت زیتر
است.
(1) Max E = (1- ){ ( - ) + E
{ }+
) ( + -
_  :Eمطلوبیت انتااری از سنین سالگی تا e

_  :احتمال فوت پدر در سن  kفرزند
_ ( )0
_ ( )0

 :مطلوبیت از سن تا با فترض یتک الگتوی

مصرف بهینه (

)

رابطه بین قیمت بیمته نامته و حتق بیمته (درصتدی از
قیمت بیمهنامه) بدینصورت است:

نشتتاندهنتتده ارزش فعلتتی پرداختتتهتتای

انتقتتالی و حتتق بیمتته عمتتر از ستتن  kتتتا  eدر صتتورت
زنده بودن پیداست ،بایگتذاری معادلته  1در  9بتا فترض
(تابع مطلوبیت با کشش ثابت) داریم:
-

}

{=

{

+

-

)(5

(منفی) کشش مطلوبیت نهایی نسبت بته مصترف
4

(پتترات ریستتک گریتتزی نستتبی) استتت ،ستترانجام بتتا
جایگذاری معادله  2در  1و محدود کتردن فرزنتدان بته
2

داراییهای بیمه عمر غیر منفی داریم:
{ =max

کتتته در آن (

=) -

} (6) { 1 - G

ارزش فعلتتتی جریتتتان

مصرف از سن  kتا  eدر صورت زنده استر میباشد.
اگر فرزندان به ار نرستند ( ) =0و احتمتال فتوت
( )pکوچک باشد ،معادله  3بهصورت زیر درمیآید:
{=

)(7

با فرض زنده ماندن پتدر تتا ستن  ،eارزش بیمتهنامته
نسبت بتا عامتل ستربار ( ) رابطته معکتوس و بتا درجته
ریسک گریزی فرزند ( ) رابطه مستقیم دارد.
مسأله همسر مانند فرزندان است ،اگر فرض شود که
همسر با قطعیت تا سن  Tکه در ستن ( Tملتزم بته تتر
سهم ار  Bباشد ،زنده بماند) .شر مرتبه اول در ستن

= )(2

 iبتترای حتتداکثر کتتردن مطلوبیتتت متتورد انتاتتار هماننتتد

_  :Gعامل سربار (هزینه سربار)
معادلتته ( )4و )0( > 0

( -

عمتر ،نستبتی از ارزش مصترف فعلتی فرزنتد استت ایتن

 :مطلوبیت آتی در سن k

∑=

و

-

(

=)

)(4

شتترایط بهینتته زیتتر را بتته

معادله  9است:

وجود میآورد:
)

+ -

(

=)

مقادیر ستارهدار ،ارزش بهینه است.

( -

)(3
1 ARROW PRATT

 2غیر منفی یعنی ارزش حال (فعلی) مبلدی که از بیمه عمر دریافت میشود
از آنچه بابت آن در طول عمر پرداختشده کمتر نباشد
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 {}

-

-

( -

)(8

+

_  :مطلوبیت آتی بیوه در سنk

_  :مطلوبیت از سن  kتا  Tبا فترض یتک الگتوی

سرپرستتت ختتانواده ،ارزش فعلتتی مصتترف ختتانواده و
ریسک گریزی خانوارها رابطه مثبت و با ثروت خانواده
و هزینتتتتتته ستتتتتتربار رابطتتتتتته منفتتتتتتی دارد ( 4333و
.)Lewis,Frank,1989,544

بهینه مصرف
_ :yدرآمد همسر

پیشینه تجربي

_  :rنرخ تنزیل

در دهههای گذشتته هتمزمتان بتا توستعه بیمته عمتر،

_  :ارزش فعلتتتی موجتتتودی ستتترمایه همستتتر در
صورت فوت شوهر در سن k

عوامل مؤثر بر آن انجامشده است .تقریباً تمام تحقیقتات

مانند حالت قبل خواهیم داشت:
)

ناری درباره تقاضای بیمه عمتر ،تحقیتق یتاری در ستال

{( (9) { 1-G }=max

 4331با عنتوان «نتا اطمینتانی بیمته ،بیمته عمتر و تئتوری

ارزش جریتتتان مصتتترف از ستتتنین  kتتتتا T

مصرفکننده» را راهنمای خود قراردادند ،یاری بته ایتن

- +

_

تحقیقتتات زیتتادی دربتتاره تقاضتتا و عرضتته بیمتته عمتتر و

درصورتیکه شوهر تا زمان Tزنده بماند.
مجموع بیمه های صادره براستاس عمتر شتوهر برابتر

نکته اشاره می کند که تقاضای بیمه عمر باید از دیتدگاه
تخصی

منابع مصرفکننده در چارچوب متدل ستیکل

است با جمع خریدها توسط همسر و هر یک از فرزندان

زندگی موردبررسی قرار گیترد .در ستال  ،4339کتامینز

با فترض اینکته همته اعضتای ختانواده ریستک گریتزی

در مقالهای تحت عنوان «مدل اقتصادسنجی بختش بیمته

نسبی همسان دارند .با توجه به اینکه عامل محدودکننتده

عمر اقتصاد آمریکا» اثرات متدیرهای کت ن اقتصتادی را

غیر منفی در دارایتیهتای بیمته عمتر و بته همته اعضتای

روی صتتتنعت بیمتتته آمریکتتتا موردبررست تی قتتترار داد.

خانواده مربو است و یا بته هتیچکتدام مربتو نیستت.

(عزیزی)

معادالت  3و  3را باهم ترکیب کنیم تا جمع داراییهتای
بیمه عمر خانواده را به دست آوریم:
) TC-W

{( (10) { 1_G }=max

 :Fارزش اسمی تمام بیمههتای صتادره در ارتبتا بتا
عمر پدر خانواده

لوسیس 4تقاضای بیمه عمر را با توسعه ساختار ناتری
بیمه عمتر یتاری و بتا در ناتر گترفتن ترجیحتات دیگتر
اعضای خانواده موردبررسی قرار داد.
2

اوت رویل  4332در مقالتهای تحتت عنتوان «رابطته
بتتین بیمتته ،توستتعه متتالی و ستتاختار بتتازار در کشتتورهای

 :TCارزش فعلی مصرف هریک از فرزندان از دوره

درحال توسعه» در  10کشور درحالتوستعه موردبررستی

جاری تا سن  eو در مورد همه از دوره جاری تتا ستن k

قرار داد و به این نتیجه رسید کته ارتبتا بتین حتق بیمته

با فرض اینکه زنده میمانند
 :Wثروت خانواده بدون احتساب سهم ار همسر
معادله  40یک تقاضای ذهنتی را تشتریح متیکنتد و

دریتتافتی و تولیتتد ناختتال

داخلتتی مثبتتت و کشتتش

درآمدی بزرگتر از واحد است.
LH=-6. 98+1. 334LGDP
(T-test) (-1309) (1703) =. 854 F=300. 4

نتیجتته اینکتته تقاضتتا بتترای بیمتته عمتتر بتتا احتمتال متترگ
1 LEWIS
2 OTRE VILLE
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 Hحتتتق بیمتتته  GDPتولیتتتد ناختتتال

داخلتتتی و L

لگاریتم در پایه نورین است ،م حاه میشود که ارتبتا
بین حق بیمه دریافتی و تولیتد ناختال

داخلتی مثبتت و

و نتترخ تتتورم طتتی ستتالهتتای  4333_2004پرداختنتتد.
دانقولی و همکارانش )2003( 3در مقالهای تحت عنتوان
«تقاضا بترای بیمته عمتر در کشتورهای  »OECDتقاضتا
برای بیمه عمتر را در  90کشتور طتی ستالهتای _2000

کشش درآمد بزرگتر از واحد است.
ترات و ترات 4سال  4330در مقالتهای تحتت عنتوان

 4339با مدل  3GMMتخمین زدهاند و عوامتل متؤثر بتر

«تقاضای بیمه عمتر و رفتتار خانوارهتا» عوامتل متؤثر بتر

تقاضتتای بیمتته عمتتر را درآمتتد ،امیتتد زنتتدگی ،تعتتداد

تقاضتتای بیمتته عمتتر در مکزیتتک و آمریکتتا را بررستتی

وابستهها ،سطح تحصیل ،ضریب امنیت اجتماعی ،توسعه

کردند .براون و کیم 2در ستال  4339در مقالتهای تحتت

مالی ،سهم بازار مالی ،تورم انتااری و نرخ بهتره واقعتی

عنوان «تجزیهوتحلیل بینالمللی تقاضا برای بیمه عمر» بتا

در نار گرفتهاند.

استتتتفاده از کتتتار ناتتتری لتتتوسیس و کارهتتتای تجربتتتی

طبق نتایج بهدستآمده تقاضا برای بیمه عمر با تعداد

انجامشده در زمینه تقاضای بیمههای عمر ،عوامتل متؤثر

وابستههتا و ستطح تحصتیل رابطته مثبتتی دارد و بتا امیتد

بر تقاضای بیمههای عمتر را شتامل درآمتد ،بتار تکفتل،

زندگی و ضریب امنیت جامعه رابطه منفتی دارد و افتراد

تتتتورم انتاتتتاری و ستتتطح تحصتتتیل بتتترای  11کشتتتور

در نرخ تورم و نرخ بهره واقعی باالتر تمایتل بته کتاهش

درحالتوسعه و توستعهیافتته موردبررستی قترار دادنتد و

تقاضتتای بیمتته عمتتر دارنتتد .همچنتتین ایتتن تحقیتتق بیتتان

طبق نتایج بهدستتآمتده رابطته تقاضتا بتا درآمتد و بتار

میکند که زمانی تقاضای بیمته عمتر بهتتر توضتیح داده

تکفتتتل مثبتتتت و بتتتا تتتتورم انتاتتتاری منفتتتی استتتت.

میشود که عوامل اجتماعی اقتصادی توأماً موردبررستی

(مهرآرا_رجبیان)

قرار گیرند .در این تحقیق  GNPسترانه ،بترای شتاخ

هیتتدن و لتتی 9در ستتال  4331بتته مطالعتته رابطتته بتتین

درآمد در نار گرفتهشده است .متدیر تعداد وابستتههتا از

تقاضای بیمه عمر با توسعه مالی و ساختار بازار پرداختته

نسبت جمعیت زیر  41و باالی  31به جمعیتت ستن کتار

است .رابرتسون 1در ستال  4332بتا استتفاده از دادههتای

بین  41تا  31بهدستآمده است و توسعه متالی از نستبت

مقطعی کشتورهای مختلتف تتابع تقاضتای بیمته عمتر را

شبه پول بته نقتدینگی (

) بتهدستت آمتده استت و

بتترآورد کتترده استتت .بابتتل 1در ستتال  4331و روبایتتا و

میانگین نرخ تتورم بترای تتورم انتاتاری در ناتر گرفتته

زیدی 3در ستال  2000بته بررستی رابطته بتین متدیرهتای

است؛ وای نرخ بهره واقعی ،بازدهی اوراق قرضه دولتتی

ک ن اقتصادی با تقاضای بیمه عمر پرداختهاند.

تقسیم بر نرخ تورم گرفتهشده و درنهایت در این تحقیتق

لیم و هبرمن 3در سال  2009در مقالهای تحت عنوان
«تأثیر متدیرهای ک ن اقتصادی بر تقاضای بیمته عمتر در
مالزی» به بررسی رابطه بین تقاضای بیمه عمتر و درآمتد
1 TRUETT,TRUETT
2 BROWNE,KIM
3 HEADEN,LEE
4 ROBERTSON
5 BABEL
6 RUBAYAH,ZAIDI
7 LIM,HEBERMAN

کشش درآمدی مثبت برای تقاضای بهدست آمده دست
آمده است.
در تحقیق پژویان و پرتوی ( ،)4932الگوی تقاضتای
بیمه عمتر بتا استتفاده از دادههتای آمتاری ستال _4930

8 DONGHUI LI
9 GENERALHZED METHOD OF MOMENTS ESTIMATION
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 4911بتتا متتدل  4OLSتخمتتین زدهشتتده استتت و در ایتتن

موردنار به جمعیتت شتاغل در آن ستال بتهدستتآمتده

تحقیق عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمتر ،درآمتد ،تتورم

است ،درآمد از درآمد سرانه واقعی برای هر فرد شتاغل

انتااری ،بار تکفل و میزان تحصی ت در نار گرفتهشده

استتتتفادهشتتتتده استتتتت و تتتتتورم انتاتتتتاری از رابطتتتته

است .دادههای متدیر بتار تکفتل از تقستیم جمعیتت غیتر

اس تتفادهشتتده استتت .احتمتتال متترگ

شتتتاغل بتتته جمعیتتتت شتتتاغل در ستتتال موردبررستتتی

سرپرست خانواده از نستبت تعتداد فتوتشتدههتای کتل

بتتهدستتتآمتتده استتت و بتترای بتته دستتت آوردن میتتزان

کشور به تفاضل جمعیت کتل منهتای تعتداد فتوتشتده

تقاضتتای بیمتته عمتتر از حتتق بیمتتههتتای دریتتافتی واقعتتی

بهدستآمده است و با توجه به ایتن عوامتل تتابع تقاضتا

استفادهشده است .احتمتال مترگ سرپرستت ختانواده از

برای بیمه عمر بهصورت بهدستآمده است:

تقستتیم تعتتداد فتتوتشتتدههتتا بتته مجمتتوع جمعیتتت کتتل

Log (in ) =2. 65+. 29logins(-1)+. 31loginc+1.
12logbt+. 59logedu
)(t-test): (1. 84) (3. 46) (2. 79) (1. 98) (2. 40
F=123
=. 94
_ :logلگاریتم در پایه نورین

بتتهدستتتآمتتده استتت و تتتورم انتاتتاری از رابطتته زیتتر
بهدستآمده است( .عباسی و درخشیده)
در تحقیق مهرآرا و رجبیان ،بتا عنتوان «تقاضتا بترای
بیمه عمر در ایران و کشورهای صتادرکننده نفتت» تتابع
تقاضای بیمه عمتر بتا استتفاده از دادههتای ستری زمتانی
ایران طی دوره  4911_4932مبتنی بر رویکرد ARDL

2

و همچنین دادههای پانل 9بترای کشتورهای صتادرکننده
نفت با درآمد متوسط بترای دوره  4333_2002بترآورد
شده است .در این تحقیق عوامل مؤثر بتر تقاضتای بیمته
عمر در ایران درآمد ،میزان تحصتی ت و بتار تکفتل در
نار گرفتهشده است و همچنین درآمتد ،احتمتال مترگ
سرپرست خانواده و تحصی ت از مهمترین عوامل متؤثر
بر تقاضتای بیمتههتای عمتر در کشتورهای نفتتخیتز بتا
درآمد متوسط است .کشش درآمدی نشان میدهتد کته
بیمه عمتر در کشتورهای نفتتخیتز بتا درآمتد متوستط،
لوکس و در ایران ضروری استت .دادههتای مربتو بته
متدیتتر تحصتتی ت از آمتتار مربتتو بتته درصتتد جمعیتتت
باسواد کشتور کته در ستالنامه آمتاری استت ،استتخرار
گردیده است .بار تکفل از نسبت کتل جمعیتت در ستال

_  :inحق بیمه واقعی زندگی برای هر شاغل
_ :incدرآمد واقعی هر فرد شاغل
_ :btبار تکفل
_ :eduمیزان تحصی ت
_ :infتورم انتااری
_ :deatاحتمال مرگ سرپرست خانواده
در مقالتته عباستتی و درخشتتیده ( ،)4934بتتا عنتتوان
«عوامل مؤثر بر تقاضتای بیمته عمتر در ایتران» تقاضتای
بیمه عمر در ایران تتابعی از درآمتد سترانه واقعتی ،نترخ
پسانداز ،نرخ تورم و نرخ باسوادی در ناتر گرفتتهشتده
استتتت و بتتتا استتتتفاده از دادههتتتای آمتتتاری طتتتی دوره
 4913_4933موردمطالعتته قرارگرفتتته استتت و تقاضتتای
بیمتته عمتتر ماننتتد اکثتتر مطالعتتات بتتا محاستتبه حتتق بیمتته
دریافتی واقعی بیمه عمر در نار گرفتهشده استت .بترای
نرخ پسانداز از نسبت مجموع سرمایهگتذاری ناختال
به تولید ناخال

داخلی و برای نرخ تورم شاخ

بهتای

کاالهتتا ختتدمات مصتترفی در منتتاطق شتتهری کشتتور
استفادهشده است.

1 ORDINARY LEAST SQUARES
2 AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG MODEL
3 PANEL DATA

LREV= NI+ RS+ INF+ LITE+
LREV=. 38NI+4. 79RS-7. 52cpi+. 69LITE+
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)(2. 97) (2. 97) (2. 67) (. 10
_  :LREVحق بیمه دریافتی واقعی بیمههای عمر

_  :NIدرآمد سرانه واقعی
_  :RSنرخ پسانداز
_  :INFنرخ تورم
_  :LITEنرخ باسوادی
در این تحقیتق بترای بترآورد متدل از روش 4VAR
بهره گرفته شده است و براستاس نتتایج بتهدستتآمتده،
متدیرهای درآمد سرانه و نرخ پسانداز بتا تقاضتای بیمته
عمر رابطه معنیدار و مثبتی دارنتد ،متدیتر نترخ تتورم بتا
تقاضای بیمه عمر رابطته معنتیدار و منفتی دارد امتا بتین
متدیر نرخ باسوادی و تقاضای بیمه عمر رابطه معنیداری
وجود ندارد.
در مقاله عزیزی ( )4931با عنتوان «رابطته متدیرهتای
ک ن اقتصادی و تقاضا برای بیمه عمتر در ایتران» رابطته
میان متدیرهای ک ن اقتصادی و جمعیتی (توستعه متالی،
درآمد ،تورم ،نرخ بهره ،قیمت بازده ستود ستهام و امیتد
زندگی) با تقاضای برای بیمه عمر در ایران بررستیشتده
است .نتایج نشان می دهد که نرخ سوردههای بلندمتدت،
قیمت بیمه ،درآمد ،بازده سهام بهابازار و امید به زندگی
از مهمترین عوامل متؤثر بتر تقاضتا بترای بیمته عمتر در
ایران است .در این راستا قیمتت بیمته رابطته معکتوس و
قوی با تقاضا برای بیمه عمر دارد که ایتن نکتته کتاربرد
زیادی برای سیاست گتذاری دارد .در ایتن مقالته تت ش
شده است که بیمه عمر در ایران از مناتر اقتصتاد کت ن
بررسی شود و برای متدیر توسعه مالی ( )Qاز نسبت شتبه
پول به میزان نقدینگی استفادهشده است و بترای درآمتد
( )Yمیانگین درآمد خانوارهای شهری بهعنوان شاخصی
از درآمتتتد در ناتتتر گرفتتتتهشتتتده استتتت و شتتتاخ

نرخ سوردههای بلندمدت بانکی بهعنوان شاخصی از نرخ
بهره ( )Iدر ناتر گرفتتهشتده استت .بترای متدیتر قیمتت
( )priceاز نسبت کل حق بیمه عمر سالیانه بهکتل تعتداد
بیمههای عمر در نار گرفتهشده استت .امیتد بته زنتدگی
( )0midاز آمتتار و اط عتتات امیتتد بتته زنتتدگی کتته در
سالنامه آماری کشور منتشرشده است و برای بازده بتازار
ستتهام ( )stokاز اط عتتات منتشرشتتده ستتازمان بهابتتازار
تهران استفادهشده و برای این مناتور از شتاخ

قیمتت

استفادهشده است.
_  :Hتقاضای بیمه عمر
_  :Iنرخ بهره (نرخ سوردههای  1ساله بانکی)
_  :Priceقیمت حق بیمه عمر
_  :Qتوسعه مالی
_  :Omidامید به زندگی
_  :Yدرآمد
_  :Pتورم
_  :Stockشاخ

قیمت سهام

براساس موارد فوق تقاضا برای بیمته عمتر بته شتر
ذیل بهدستآمده است.
H=F { Q(+), Y(+), P(-), I(-), Price (-), Stock
} )(+), Omid (+

روش تحقیق
روش این تحقیتق بتهصتورت کتابخانتهای بتوده کته
جامعتته هتتدف آن بیمتته عمتتر ایتتران بتتوده و آمارهتتای
موردنار از سایت مرکز آمار ،بانک مرکزی و همچنتین
سایت بیمه مرکزی جمعآوریشده است.
یافتههای تحقیق
در این مدل ،تقاضای بیمه در ایران تتابعی از درآمتد

خردهفروشی بهعنوان تقریبی از نرخ تورم انتااری ( )Pو

سرانه ،امید زندگی ،نرخ باستوادی ،توستعه متالی ،تتورم

)1 VECTOR AUTO REGESSIVE(VAR

انتااری ،نرخ بهره و احتمال مرگ سرپرست با دادههای
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ستتری زمتتانی بتترای ستتالهتتای  4931_4932در ناتتر

_توسعه مالی ( :)FDما انتاار فروش بیشتر بیمه عمتر

گرفتتتهشتتده استتت .حتتق بیمتته دریتتافتی ( :)LIDمقتتدار

در کشورهایی با سطح توسعه مالی باالتر را داریم چتون

تقاضای بیمه عمر مانند تمام تحقیقات دیگتر بتا محاستبه

توسعه مالی با امنیت همهجانبه از جریان پتول نقتد پیونتد

حق بیمه دریافتی سرانه بیمه عمر سنجیده شده است کته

خورده است .برای محاسبه شاخ

توسعه طبتق تحقیتق

برای اندازهگیری آن از نستبت حتق بیمته دریتافتی بیمته

اوت رویل ،2از نسبت شبه پول به نقدینگی استتفادهشتده

عمر اسمی ساالنه به جمعیت هرسال بهدستآمده است.

است که دادههای مربو به توسعه مالی از سایت بانتک

درآمد سرانه اسمی ( :)Yبرای اندازهگیری این متدیر
از نسبت تولید ناخال

داخلی ستاالنه کشتور بته قیمتت

مرکزی استخرار گردیده است.
_نرخ تورم انتااری ( :)INFبرای دادههای مربو

جتاری جمعیتت هرستاله در ناتتر گرفتتهشتده استت کتته

به این متدیر طبق تحقیقات پژویان و پورپرتوی از فرمول

داخلی از سایت بانک

تورم سال

دادههای مربو به تولید ناخال

مرکزی و مرکز آمار ایران استخرار گردیده است.

میانگین وزنی زیر استفادهشده است که
قبل و

امیتتد زنتتدگی ( :)LXاز دادههتتای موجتتود در مرکتتز

تورم دو سال قبل در نار گرفتهشده است..
+ 0. 3

= 0. 7

آمتتتار ایتتتران کتتته از متتتدل لجستتتتیک بتتترآورد شتتتده

_نرخ بهره ( :)Rبا توجه بته اینکته بیمته عمتر اغلتب

بهدستآمده ،استفادهشده است .نرخ باستوادی (:)EDU

بیشتر از یک سال و تقریباً میتواند بهعنوان پسانتداز در

از سالنامه آماری استخرارشده و برای محاسبه از نستبت

نار گرفته شود و بهواسطه آن افتراد بتا درآمتدهای کتم

جمعیت باسواد  3ساله به باال بهکتل جمعیتت  3ستاله بته

میتوانند بهطور مؤثر بترای بلندمتدت سترمایهگتذاری و

باال استفادهشده است و برای سالهایی که آمتار موجتود

پسانداز نمایند بنتابراین بترای نترخ بهتره ماننتد تحقیتق

نبوده است از درونیابی خطی محاسبهشده است.

عزیزی ،سود سوردههتای بلندمتدت در ناتر گرفتتهشتده

ضریب امنیت اجتماعی ( :)SSPبا توجه به اینکته در

است.

ایتتران شاخصتتی بتتهعنتتوان ضتتریب امنیتتت اجتمتتاعی

_احتمتتال متترگ سرپرستتت ( :)PDPطبتتق تحقیتتق

بتین

پژویان از دادههای مربو به نسبت تعداد فتوتشتدگان

تعریف نشده است و بتا توجته بته ارتبتا تنگاتنت

امنیت اجتماعی و پرداخت مالیات در کشورهای دیگتر،
با این تفسیر که با پرداخت مالیات بیشتر ،امنیت بیشتتری
برای شخ
بهطور مشخ

فراهم میشتود ،امتا نترخ مالیتات در ایتران
و یکسان بر کاالها بسته میشود بنتابراین

هرساله به جمعیت کل هرساله استفادهشده است.
براساس موارد فوق تابع تقاضا بیمه عمتر بتهصتورت
زیر در نار گرفتهشده است:
(LID= f (Y(+), LX (-), EDU(+), FD(+),INF))),R(-),PDP(+

نمی تتوان در ایتران تعریفتی بترای ایتن متدیتر پیتدا کترد

در این تحقیق تابع تقاضا با استتفاده از روش حتداقل

درحالی که در بسیاری از تحقیقات کشتورهای ختارجی

مربعتتتات معمتتتولی 9تخمتتتین زدهشتتتده استتتت و نتتتتایج

از جملتته دانقتتولی 4و همکتتارانش تتتأثیر ضتتریب امنیتتت

بهدستآمده در جدول زیر نمایش دادهشده است:

اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر بررسیشده است.

1 DANGHUI LI

2 OUTRE VILLE
3 ORDINARY LEAST SQUARES
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جدول  -1نتایج تخمین مدل
متغیرها

ضرایب

آماره T

ارزش احتمال

درآمد سرانه اسمی

31 .4

23 .49

00 .0

امید زندگی

-90 .3

30 .4

40 .0

نرخ باسوادی

32 .2

33 .0

14 .0

توسعه مالی

93 .2

13 .2

02 .0

تورم انتااری

-03 .0

19 .0

33 .0

نرخ بهره

-33 .0

02 .4

92 .0

احتمال مرگ سرپرست

23 .0

14 .4

41 .0

تحقیقتتات دیگتتر همچتتون اوت رویتتل ،4کارگیتتل

اوت رویل ،3عزیزی ( )4931رابطه مثبتی بین امید بته

وتروکسل ،2بابل ،9بتراون و کتیم ،1دانقتولی ،1مهترآرا و

زندگی و تقاضای بیمه عمر به دستت آورده استت و در

رجبیتتان ( ،)4931عزیتتزی ( )4931و بستتیاری تحقیقتتات

تحقیق براون و کیم رابطه معنیداری بین امید به زنتدگی

دیگر رابطه مثبت و معنیداری بین تقاضای بیمته عمتر و

و تقاضای بیمه عمتر بته دستت نیامتده استت .در تحقیتق

درآمد سرانه بهدستآمده است و این نتیجه میدهد کته

دانقولی رابطه منفتی بتین تقاضتای بیمته عمتر و امیتد بته

با افزایش درآمتد ،تقاضتا بترای بیمته عمتر هتم افتزایش

زندگی بهدستآمتده استت .طبتق نتتایج بتهدستتآمتده

می یابد .با توجه به اینکته متدیرهتا بتهصتورت لگتاریتمی

رابطه بین امیتد بته زنتدگی و تقاضتای بیمته عمتر منفتی

آورده شده است ضرایب آنها نشاندهنده کشش متدیتر

بهدستآمده است .این نشان میدهد که با افتزایش امیتد

وابسته نسبت به متدیر مستقل است و مشاهده میشود کته

به زندگی ،افراد تمایل کمتتری بته بیمته کتردن ختویش

ضریب درآمد بزرگتتر از یتک استت درحتالیکته در

دارند.

تحقیقات گذشتته ایتن ضتریب در ایتران کوچتکتتر از

در بسیاری از تحقیقات بین نرخ باسوادی و تقاضتای

یک و در بسیاری کشورهای درحالتوسعه بتزرگتتر از

بیمه عمر رابطه مثبتی وجتود دارد و ایتن رابطته معنتیدار

یک بهدستآمده است و این بیانگر این استت کته بیمته

نیست در اینجتا هتم رابطته مثبتت ،امتا از لحتاآ آمتاری

عمتتر بتتهعنتتوان یتتک کتتاالی لتتوکس در ستتبد مصتترفی

بتتیمعنتتی بتتین نتترخ باستتوادی و تقاضتتای بیمتته عمتتر

خانوارها قرار دارد.

بهدستآمده است.
طبق نتایج اوت رویل 3رابطه توسعه متالی و تقاضتای
بیمه عمر مثبت ،اما معنیدار نیست .در تحقیتق دانقتولی
1 OUTRE VILLE
2 CARGILL,TROXEL
3 BABBEL
4 BROWNE KIM
5 DONGHUI LI

3

( )2003و عزیزی ( )4931رابطه مثبت و معنیداری بتین
6 OUTRE VILLE
7 OUTRE VILLE
8 DONGHUI LI
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توسعه مالی و تقاضای بیمه عمر بهدستآمتده استت .در

که درآمد نقش قابلتوجهی در تقاضای بیمه عمر توسط

این تحقیق هم رابطه مثبت و معنیداری بین توسعه متالی

ختتانوار دارد .همچنتتین باتوجتته بتته اثتتر معنتتیدار بتتین

و تقاضای بیمه عمر بهدستآمده است.

متدیرهای ک ن اقتصادی با تقاضای بیمه عمر و بتا توجته

رابطتته بتتین تتتورم انتاتتاری و تقاضتتای بیمتته عمتتر در

بتته اینکتته تدییتتر متدیرهتتای ک ت ن اقتصتتادی وابستتته بتته

بسیاری تحقیقات منفی بهدست آمتده استت ،امتا تحقیتق

سیاستهتای دولتت استت ،الزم استت دولتت اقتداماتی

روبایا و زیدی )2000( 4رابطه مثبت ،اما فاقد معنتیداری

اتخاذ نماید تا بستر الزم برای رشد بیمههای عمتر فتراهم

آماری را میان نرخ تورم و تقاضا بترای بیمته عمتر نشتان

گتتردد و همچنتتین بتا توجتته بتته اینکتته عت وه بتتر عوامتتل

میدهد .رابطته بتین نترخ بهتره و تقاضتای بیمته عمتر در

اقتصادی عوامل اجتماعی و فرهنگی هم بر تقاضای بیمته

تحقیقتتات مختلتتف متفتتاوت استتت ،در تحقیتتق دانقتتولی

عمر مؤثر است باید مزایای استفاده از بیمه در بتین متردم

( )2003رابطتته منفتتی بتتین تقاضتتای بیمتته عمتتر و تتتورم

اشاعه داده شود تا زمینه افزایش تقاضتا بترای بیمته عمتر

انتااری و نرخ بهره بهدستآمده است .بتههرحتال افتراد

افزایش یابد .طبق تحقیقات گذشته در ایتران ،بیمته عمتر

در نرخ تورم و نرخ بهره باال تمایتل بته کتاهش مصترف

یک کاالی ضروری شناخته میشد و اکنون طبتق نتتایج

(تقاضتتای بیمتته) دارنتتد .در اینجتتا هتتم رابطتته منفتتی بتتین

بهدست آمده ،بیمه عمتر بته کتاالی لتوکس تبتدیلشتده

تقاضتتتای بیمتتته عمتتتر و تتتتورم انتاتتتاری و نتتترخ بهتتتره

است و با توجته بته ناریتات انگتل( :بتا افتزایش درآمتد

بهدستآمده است.

کاالی لوکس تبدیل به ضروری متیشتود)؛ بنتابراین در

احتمال مرگ سرپرست رابطه مثبتی با تقاضتای بیمته

صتتورت بهبتتود وضتتع درآمتتدی افتتراد جامعتته ،بایستتتی

عمر بهدستآمده است که معنیدار نیست ایتن بته دلیتل

بسیاری از کاالهتا جنبته ضتروری پیتداکرده باشتند و بتا

اعتقادات فرهنگی ،مذهبی افراد در جامعه ایران است.

افزایش درآمد ،تقاضای آن کاالهتا بایتد کمتتر افتزایش

با توجه به نتایج بهدستآمده تابع تقاضا بهصورت زیر

یابند .پس نتیجه میگیریم که این تبدیلشدن بیمته عمتر

است:

از کاالی ضروری بته کتاالی لتوکس بته دلیتل افتزایش

LnLID=1. 64lny-6. 3lnlx+2. 72lnedu+2.
36lnfd-. 76lninf-. 77lnr+. 27lnpdp
T test (13. 28) (1. 70) (. 66) (2. 48) (. 43) (1.
)02) (1. 51
=. 998 Adj =. 997 F=129

قیمتت استت .بتهعبتارتدیگتر بته دلیتل کتاهش قتتدرت
خرید ،درنتیجه افزایش تورم و پایین بودن سطح درآمتد
نسبت به تورم موجود در جامعه ،خانوارها قتادر بته تهیته
این کاال نیستتند و بتا افتزایش درآمتد ستعی در مصترف

نتیجهگیری

بیشتتتر آن شتتده استتت .همچنتتین از کشتتش درآمتتدی

با توجه به نتایج بهدستآمده مشاهده شد کته رابطته

میتوان بترای سیاستتهتای بازاریتابی تجزیتهوتحلیتل و

مثبتتتی بتتین تقاضتتای بیمتته عمتتر و درآمتتد ستترانه ،نتترخ

پیشبینی تقاضا استفاده کرد ،متث ً اگتر انتاتار رونتق در

باسوادی ،توسعه مالی و احتمال مرگ سرپرست و رابطه

آینده را داشته باشیم بته ستمت تولیتد کاالهتا بتا کشتش

منفی بین تقاضای بیمه عمر و امید به زندگی ،نترخ بهتره

درآمدی بزرگتر از یک میرویم.

و تورم انتااری وجود دارد .طبق این نتایج مشخ

شتد

1 RUBAYAH,ZAIDI
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