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چکیده
در این تحقیق به بررسی علت عدم رشد کافی بیمه های عمر از دیدگاه عوامل موثر بر تقاضا (به ویژه تورم) پرداخته شده
ودر ادامه راه کارهای جایگزینی سرمایه بیمههای عمر مورد ارزیابی قرار گرفته است .پس از تدوین الگوی تقاضا و برآورد
مدل ،طبق آمار و اطالعات مربوط به دوره  1311 -1311مشخص شد که در ایران ،تقاضای بیمههای عمر با تورم
انتظاری رابطه معنی دار و منفی وبا سطح درآمد سرانه و درصد باسوادی و جمعیت رابطه معنی دار و مثبت دارد .با توجه
به نتایج تجزیه  -تحلیل واریانس درآمد سرانه و نرخ تورم و درصد با سوادی مشخص شد که این متغیرها ،دارای تاثیرات
دائمی تری نسبت به جمعیت روی تقاضای بیمههای عمر میباشند .متغیر بارتکفل در این مدل معنی دار نبوده و از مدل
حذف شده است .به منظور بررسی راهکارهای جایگزینی سرمایه بیمههای عمر ،از روش میدانی بهره برده و نمونه آماری
بالغ بر  311نفر از مشتریان مورد پرسش قرار گرفته شدند .در تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده مشخص شد که درصد
باالیی از نمونه آماری تمایل زیادی به جایگزینی سرمایه نقدی بیمههای عمرداشته اند و  %11نمونه ،منزل مسکونی را
اولویت اول خود برای جایگزینی سرمایه نقدی بیمه عمر برگزیدهاند.
واژگان کلیدی :بیمه ،بیمه عمر ،تورم  ،الگوی  ،VARضریب نفوذ بیمه ای ،تورم انتظاری ،بیمه گذار ،بیمه گر  ،بار تکفل
طبقه بندی E22-G22-J65-P22 :JEL
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 .2مقدمه
بیمه به عنوان یکی از ابزارهای مهم و اساسی دردنیای متمدن امروزی نقش به سزایی در
کاهش ریسک و تأمین امنیت مالی و ذهنی افراد بازی میکند .امروزه انواع مختلف بیمهها
برای کاهش ریسکهای زیادی که افراد با آنها روبروهستند شکل گرفته است .بیمه عمر1به
عنوان یکی ازاقسام بیمههای اشخاص مورد توجه بسیاری از متقاضیان قرار گرفته است .در
بیمههای عمر صحبت از کاالی بیجان و بیروح نیست که صرفاً بیمهگر تعهد پرداخت
خسارت را کرده باشد ،بلکه در اینجا صحبت از اشخاص ،سالمت و تضمین آینده خانواده
فرد است .انسان همواره در طول تاریخ به عامل امنیت در زندگی اهمیت زیادی داده و
درصدد جلوگیری از حوادث ناگوار و تضمین آینده خود و خانوادهاش بوده است .امروزه با
پیشرفت رشتههای مختلف بیمههای عمر ،خریداری این نوع بیمه یکی از راههای تأمین آتیه
افراد است .اهمیت بیمههای عمر تا حدی است که در بررسی بینالمللی سنجش سطح
توسعه یافتگی کشورها ،بهعنوان شاخصی معتبر مطرح شده است .این بیمه به عنوان
مؤثرترین ومقبولترین ابزار در تأمین آینده افراد در بسیاری ازکشورهای جهان شناخته شده
است .بیمه عمر به افراد اطمینان خاطرمی بخشد تادرآینده بتوانند از زندگی بهتری برخوردار
باشند .بنابراین هم از بعد مادی و تأمین آتی افراد و خانواده آنان و هم از بعد روحی و تأمین
آسایش ذهنی آنان ابزاری بسیار مؤثر است .از جمله ویژگیهای بیمههای عمر میتوان به
بلندمدت بودن آنها اشاره نمود .هدف از خرید بیمه نامه عمر تنها جبران خسارتهای
جاری نیست بلکه تأمین آتیه است .گسترش این بیمه میتواند ازعمیق شدن شکاف طبقاتی
جلوگیری کند زیرا ازسقوط یکباره خانواده (به علت فقدان سرپرست خانوار) وفقر مطلق
جلوگیری مینماید .باوجود کارکردهای بسیار و با اهمیت بیمههای عمر ،به این صنعت
درکشورما توجه الزم نشده است به گونه ای که نقش آن دراقتصاد کشور وزندگی خانوادهها
بسیار ناچیز ارزیابی میشود .بیمههای عمر روش موثری محسوب میشوند که به واسطه آن
افراد با درآمدهای نسبتاً کم میتوانند برای بلند مدت سرمایه گذاری و پس انداز کنند.
بوسیله طراحی بیمههای عمر ساده و قراردادهای پس اندازی ،که در بیشتر موارد با مبالغ
ناچیزی خریداری میشوند ،شرکتهای بیمه قادرخواهند بود ،مبالغ زیادی را در قالب حق
1. Life insurance
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بیمه های اندک ،از یک بخش وسیعی از جامعه جمع آوری کنند و پس انداز بلند مدت در
اقتصاد را بطور همه جانبه افزایش دهند .به واسطه سرمایه گذاری حق بیمههای پرداخت
شده بوسیله بیمه گزاران وهم چنین سرمایهگذاری وجوه سهامداران است که انتقال پسانداز
(در قالب حق بیمه بیمههای عمر) ،منجر به توسعه اقتصادی میگردد .پساندازها بوسیله
شرکتهای جمعآوری میشوند و در بازار سرمایه ،سرمایهگذاری میشوند که این عملیات
خود محرکی برای توسعه بازار سرمایه است .در نتیجه بیمه قادر است با ایجاد اطمینان در
مجموعه فعالیتهای اقتصادی نقشی کلیدی در توسعه اجتماعی و اقتصادی ایفا کند .بنابراین
توجه به تعامالت و سازوکارهای صنعت بیمه به ویژه در بخش بیمههای عمر میتواند
تصویر رو شنی از روند توسعه این بخش را در اختیار ما قرار دهد .با وجود اهمیت فراوان این
موضوع موانعی بر سر راه گسترش این بیمه وجود دارد .وجود تورم در کشور میتواند نقش
بازدارنده در گسترش بیمه عمر و یا استقبال از این نوع بیمه باشد .تورم موجب میگردد تا
سرمایه پرداختی بیمه عمر در سررسید قرار داد ارزش واقعی بسیار کمتری نسبت به روز
شروع قرار داد داشته باشد.
شاید بتوان گفت که در شرایط کنونی اقتصاد جهانی ،موضوع تورم یکی از معضالت اساسی
کشورها است .به هر علتی که تورم پدید آید درصورتی که از حد قابل قبول و پذیرفته شده
در برنامه بلند مدت اقتصادی هر کشور باالتر باشد ،روابط مالی بین افراد و شرکتها را
تحت تأثیر قرار میدهد .صنعت بیمه نیز به دلیل ارتباط گسترده با سایر بخشهای
اقتصادی و اجتماعی کشور از آثار مختلف شرایط تورمی در امان نیست .بررسی تأثیر تورم
بر بازار بیمه عمر به دلیل با اهمیت بودن این رشته بیمه ای در بین انواع بیمهها و همچنین
به عنوان یکی از پس انداز های با اهمیت کشور که میتواند سهم عمده ای را در سرمایه
گذاریهای زیر بنایی کشور داشته باشد بسیار با اهمیت خواهد بود .در شرایط تورمی اگر
شرکتهای بیمه با اعمال برخی از روشهای مناسب ،تأثیر منفی تورم بر قدرت خرید واقعی
سرمایه بیمه شده را خنثی نکنند خرید بیمهنامههای عمر روز به روز کمتر خواهد شد .پس
بررسی راهکارهای مناسب برای رونق تقاضای بیمه عمر در شرایط تورمی دارای اهمیت
است .در این تحقیق عالوه بر تورم انتظاری به بررسی تأثیر برخی متغیرها مانند درآمد
سرانه ،درصد باسوادی ،جمعیت و بار تکفل بر تقاضای بیمههای عمر پرداخته شده است .در
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انتها نیز به منظور خنثی سازی اثرات نامطلوب متغیرها بر تقاضای بیمه عمر به بررسی
میدانی موضوع پرداخته شده است .در این راستا از تجربه سایر کشورها در بکارگیری
راهکارهای جایگزینی سرمایه بیمههای عمر بهره برده و سه راهکار پرداخت ارزی سرمایه،
پرداخت سکه طال و تحویل منزل مسکونی مد نظر قرار گرفته و نظرات مشتریان این بیمه
نامه مورد پرسش و تحلیل قرار گرفته است.
 .2 -2عوامل اقتصادی عدم رشد بیمههای عمر در ایران

بیمههای عمر هم ازجهت جنبه پس انداز و هم از جانب سرمایه کالنی که برای
مشارکتهای اقتصادی ایجاد مینماید و میتواند موتور محرک رشد و توسعه اقتصاد باشد
اهمیت بسیاری دارند .بیمه عمر از دو جنبه اقتصادی متمایز بسیار مهم است:
الف) جنبهی تامینی که برای خانواده در ایام پیری و پس از فوت فرد علی الخصوص نان
آور خانواده به همراه میآورد.
ب) جنبهی سرمایه گذاری مالی و نقش بسیار موثر آن در سرمایه گذاری ملی جامعه

1

با توجه به مباحث تئوریک میتوان زیر به برخی از عوامل تأثیر گذار در عدم توسعه بیمه
عمر در اقتصاد ایران اشاره کرد.
 .2-2-2تورم :وجود تورم پایدار در اقتصاد ایران منجر به کاهش ارزش سرمایه بیمه
گردیده و قدرت خرید آن را میکاهد .لذا قراردادهای بلند مدت بیمه عمر را متزلزل و نا
استوار میسازد .در نتیجه افراد را از تقاضای بیمه عمر رویگردان نموده و به سوی سرمایه
گذاریهای مطمئن تر و یا کوتاه مدت تر سوق میدهد .متوسط نرخ تورم در اقتصاد ایران
طی سالیان گذشته باال بوده و با توجه به شرایط اقتصادی ارقام متفاوتی را تجربه کرده است.
 .3-2-2بیکاری و فقر :مشکل بیکاری که یکی از معضالت جامعه ایران است و فقر ناشی از
ترکیب دو عامل سطح نازل تولید سرانه و عدم تعادل چشمگیر در توزیع درآمد عوامل
دیگری هستند که در عدم توسعه بیمهی عمر در ایران موثرند .از دید تحلیلهای اقتصادی
– اجتماعی ،فقر ضرورتاً" افق دید شخص فقیر را کوتاه میسازد و بدین ترتیب او را از هر

 .1شیدایی راد  ،علی اصغر ()1377
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گونه مشارکت سازنده در تعیین سرنوشت اقتصادی – جتماعی جامعه و حتی اندیشیدن به
آینده خود و برنامه ریزی در مورد آن محروم میکند.

(مهدوی)1311،

 .2-2-2سطح پایین درآمد :عامل دیگری که با فقر نیز در ارتباط است سطح پایین درآمد
می باشد .بین سطح درآمد و تقاضای بیمه عمر رابطه مستقیمی وجود دارد .کاهش قدرت
خرید و محدودیت درآمد مانع خرید بیمه میشود .مردم در اولویت اول نیازهای ضروری
خود را تأمین میکنند و بودجههای اضافی را به سایر هزینهها و پس انداز کردن اختصاص
میدهند.
 .3-2-2بار تکفل :بین بار تکفل و میزان تقاضا برای بیمهی زندگی نیز در شرایط عادی
ارتباط مستقیمی وجود دارد .درکشور های توسعه یافته با افزایش تعداد افراد تحت تکفل،
سرپرست خانواده ضرورت بیشتری برای خرید بیمه میکند تا آینده افراد خانواده را از خطر
بی سرپرست شدن و پیامدهای دیگر مصون بدارد .ولی در کشورهای در حال توسعه ،تفکر
سرپرستان خانوارها به دالیل مختلف متفاوت بوده .لزوماً ممکن است منجر به رابطه مستقیم
ذکر شده بین دو متغیر نیانجامد.
 3-2-2قابل رقابت نبودن بیمههای عمر سنتی :مشکل اقتصادی دیگر در رابطه با بیمهی عمر
این است که سود پرداختی شرکتهای بیمه درقالب سرمایههای عمر در مقایسه باسود
بانکی در قراردادهای بیمهی عمر سنتی کمتر است و همین امر میتواند عاملی برای عدم
استقبال مشتریان از بیمههای عمر باشد.
 .3-2راهکارهای متداول خنثی سازی اثر تورم دربیمه نامههای عمر

2

تورم از علل اقتصادی موثر بر کاهش مقبولیت قرار دادهای بیمه عمر است .زیرا قدرت
خرید سرمایه بیمه عمر را به شدت کاهش میدهد .به عنوان مثال یک سرمایه بیمه عمر
 41میلیونی تومانی ،شاید برای یک قرارداد بیمه عمر در حال حاضر مقبولیت داشته باشد
ولی با وجود تورم باال این رقم برای  21سال آینده ،قدرت خرید پایینی خواهد داشت .برای
مقابله با این مشکل راهکارهای متفاوتی اندیشیده شده است که از آن جمله میتوان به
 .1عارف عزیز زاده نیازی  1371،و رسول تاجدار )1371،
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افزایش حق بیمه و سرمایه بیمه به طور همزمان با متوسط نرخ تورم و همچنین به برخی
راهکارهای مقابله با تورم همچون استفاده از فلزات قیمتی چون طال و یا نقره و یا یک ارز
قدرتمند خارجی چون دالر در بسیاری ازپژوهش ها اشاره شده است .در برخی کشورها از
این راهکارها استفاده شده است.
 .2-3-2صدور بیمه نامه برحسب طال

برخی از شرکتهای بیمه ،سرمایه بیمه و همچنین حق بیمه را برحسب طال معین کردهاند.
میتوان گفت اگر افزایش قیمتها به دلیل کاهش ارزش پول ملی باشد صدوربیمه نامه بر
حسب ارزش طال حمایت خوبی برای بیمه گذاران خواهد بود .ولی با نوسانات قیمت طال در
سالهای گذشته نمیتوان به این راهکار به صورت کامل اطمینان کرد.

(مهدوی)1311،

 .3-3-2فروش بیمه عمر با سرمایه صعودی

شرکتهای بیمه با فرض اینکه در طول قرار داد بیمه در صد ثابتی از نرخ تورم وجود دارد
متعهد میشوند که بدون اینکه حق بیمهی دریافتی از مشتریان خود را به تدریج اضافه
کنند ،سرمایه بیمه را به طور منظم بر اساس شاخص هزینههای زندگی افزایش دهند .البته
بیمه گران باید در به کار گیری این روش احتیاط کنند ،زیرا اگر واقعاً در طول مدت بیمه
نرخ تورم کمتر از نرخ در نظر گرفته شده باشد بیمه گر با گذشت زمان دچار مشکل مالی
خواهد شد و حتی ممکن است در حالت بر عکس نرخ تورم واقعی از نرخ تورم مفروض
بیشتر شود که در این صورت روش به کار گرفته شده اثر مطلوبی نخواهد داشت .این طرح
به طور محدود در کشور ما توسط شرکتهای بیمه در حال اجراست و توانسته تا حدی
رغبت افراد را برای خرید بیمه عمر بیشتر کند.
 .2-3-2مشارکت بیمه گذار در منافع حاصل از سرمایه گذارهای شرکت بیمه

یکی از مناسبترین و معمولترین روشهای مقابله با تورم شرکت دادن بیمه شدگان در
سود حاصل از سرمایه گذاریهایی است که توسط شرکت بیمه بر روی حق بیمههای جمع
شده صورت میگیرد که این روش تقریباً" در تمام کشورهای دنیا متداول است و حتی در
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برخی از کشورها این مشارکت اجباری نیز میباشد .برای این منظور میتوان سیستمهای
متنوع مشارکت در منافع زیر را پیشنهاد کرد:
الف) درصد منافعی از سرمایه گذاری به بیمه شدگان تخصیص داده شود.
ب) مبنای مختلف تقسیم منافع بر اساس حق بیمه ،سرمایه بیمه و ذخیره ریاضی باشد.
ج) شیوههای متفاوت پرداخت منافع مثل پرداخت نقدی ،سرمایه گذاری مجدد منافع برای
دورههای بعد و اضافه شدن بر سرمایه بیمه و تقلیل حق بیمههای سال بعد برای بیمه
شدگان صورت گیرد.
در حالت کلی اساس کار تمام این روشها مشابه است ،یعنی قسمت عمده منافع بدست
آمده از سرمایه گذاری و مزیت حاصل شده از کم شدن میزان مرگ ومیر برای جبران
تورم به بیمه گذاران باز گردانده میشود و هر قدر تورم بیشتر باشد ،این سود نیز باید
بیشتر شود و بیمه گر نیز سود خود را برای تأمین هزینهها ،حقوق کارمندان و مدیریت و
منفعت شرکت از این سرمایه گذاری کنار میگذارد.
 .3 -3-2انتخاب جانشین برای سرمایه

به دلیل اینکه بعضی از کشورها مردم به برخی از کاالهای خاص عالقه مند هستند بیمه
گران ترجیح میدهند که بجای تحویل سرمایه بر حسب پول نقد ،آن کاال را جایگزین
سرمایهی مورد نظر نمایند و بدین ترتیب مشتری بیشتری را جذب نمایند .به عنوان نمونه
میتوان طرح بیمه ایران در سال  1331را ذکر کرد که طی قرارداد بیمههای عمر در آن
زمان مقرر شده بود که به عنوان سرمایهی عمر و به بیمه گذاران در پایان قرارداد منزل
مسکونی تحویل داده شود که زمینهای آن در حوالی فرحزاد خریداری شده بود .اگر چه
آن طرح ،پروژه بسیار خوبی بود و از طرف بیمه گذاران مورد استقبال قرار گرفت ،بدلیل
کارشکنی برخی از بیمه گران و دولت وقت با شکست مواجه شد .طرحهایی مثل طرح
مذکور برای توسعه بیمههای عمر و جذب مشتری میتواند بسیار مفید باشد اما اجرای این
برنامه نیازمند پرتفوی بسیار باال از سوی بیمه گران است و مستلزم برنامه ریزی و پیش
بینی دقیق از وضعیت بازار مسکن میباشد و در استفاده از این روش کاربردی باید با احتیاط
عمل کرد.
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 .3-3-2صدور بیمه نامه بر حسب سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار

شرکتهای بیمه به جای سرمایه گذاری و خرید اوراق قرضه که دارای سود ثابت و بازده
ثابت و بازده کم میباشند میتوانند هم سرمایه عظیم حق بیمهها را در سهام شرکتها و
کارخانههایی که مردم اعتماد کافی به آنها دارند به کار بیندازند و هم سرمایهی بیمهی
بیمه گذاران را بر حسب همین سهامها باز پرداخت نمایند که به موازات افزایش تورم
ارزش سهامها نیز افزوده شود .البته برای اجرای چنین طرحهایی باید بستر مناسب و بازار
بورس اوراق بهادار فعال وجود داشته باشد که هم بتواند سرمایههای قابل سرمایه گذاری
بخش بیمه را جذب کند و هم اینکه در هنگام نیاز به فروش به سرعت فروخته شود.
 .3-3-2مشارکت دادن بیمه گذاران در سرمایه گذاریهای مضاربه ای

شرکتهای بیمه برای مقابله با تورم میتوانند اندوختههای فنی و ریاضی را در فعالیتهای
اقتصادی مضاربه ای بکار بسته و بیمه گذاران را به نسبت ،در سود این سرمایه گذاریها
سهیم نمایند .در این صورت بیمه گذاران به خاطر بهره مندی از سود معامالت مضاربه ای
با رضایت مندی بیشتری قرار دادهای بیمهی عمر را امضاء خواهند نمود.
 .3فرضیههای تحقیق
 بین تقاضای بیمهی عمر و تورم انتظاری رابطهی معنی دار و منفی وجود دارد.تغییر نحوه پرداخت نقدی سرمایه بیمه عمر باعث افزایش تقاضای بیمه عمر میشود .2مبانی نظری تقاضای بیمه عمر
تقاضای سرپرست خانواده برای بیمه عمر ،به تعداد افراد خانواده بستگی دارد .لوئیس1این
رابطه را با توسعه ساختاری نظری بیمه عمر ویاری 2با در نظر گرفتن ترجیحات دیگر افراد
خانواده بررسی کرد .در این حالت افراد تحت تکفل شخص ،که در طول عمر سرپرست
خانواده با درآمد نامطمئنی مواجه هستند ،متقاضی بیمهی عمر میشوند .تقاضای ایشان برای
1. Lawis
2. YarrI
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بیمه عمر براساس طول عمر نان آور خانواده ،بر پایه مدل چرخش زندگی استوار است که
در آن درآمد مطمئن است .1

اکثر مطالعات نظری جدید در زمینه تقاضای بیمه عمر از جمله استانلی فیشر

2

،1372

پیزاریدز ،1311 3ادی کارنی 4و ایزاک زیلچا  13111و  1311مطالعه یاری را به عنوان
نقطه شروع خود قرار دادهاند.
یاری در مفهوم مدل چرخش زندگی با طول عمر نامطمئن ،نشان میدهد که یک شخص
مطلوبیت انتظاری خود را با خرید بیمه عمر و دریافت مستمری ساالنه افزایش میدهد.
روش لوئیس به این دلیل متمایز است که وی تقاضای بیمه عمر را از منظر وارثین مورد
بحث قرار میدهد .به عبارتی بیمه عمر به منظور حداکثر کردن مطلوبیت انتظاری وارثین
تقاضا می شود .درساختار مدل یاری یک مصرف کننده بیمه عمر را به منظور افزایش
مطلوبیت انتظاری در طول عمر خود خریداری میکند.
()1

])β(T)Ø[S(T

]) ( [ ) (

∫=])E[U(T

در این رابطه  ،Tطول عمر مصرف کننده میباشد که یک متغیر تصادفی است.
[)Ø]s(tعبارت است از مطلوبیت آنی ارثیهها g[c(t)] ،مطلوبیت آنی از مصرف و (α)1و
( β)1نیز عوامل تخفیف (تعدیل) هستند.
زمانی که مصرف کنندگان ازدواج میکنند و یا صاحب فرزند میشوند β)1( ،بطور قابل
مالحظه ای افزایش مییابد لذا این اتفاقات تغییر در مالکیت (خرید) بیمه عمر را بیشتر
توضیح میدهد .طبق معادله فوق تغییر در مالکیت بیمه عمر بیشتر به جابجایی برون زای
تابع مطلوبیت مصرف کننده بستگی دارد.
لوئیس با بسط مدل یاری جابجایی در تابع مصرف کننده را با در نظر گرفتن ترجیحات
فرزندان و همسران حداقل بصورت بخشی ،درون زا بدست آورد .این مدل در پی این
نیست که چرا افزایش در تعداد افراد تحت تکفل بر تابع مطلوبیت اثر میکند .همچنین
1. Frank D.Lewis 1989-452
2. Stanley Fischer
3. Pissarides
4. Karni Edi
5. Itzhak Zilcha
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لوئیس فرض کرد که تابع مطلوبیت هر یک از اعضای خانواده جدا پذیر است ،این فرض
اجازه میدهد تا بحث از منظر (دیدگاه) مصرف کننده یعنی کسی که بیمه میشود به همسر
و فرزندان که وارثین شخص میباشند انتقال یابد.
لذا لوئیس بحث خود را بیشتر به صورت تحلیل تقاضای فرزندان برای بیمه عمر مطرح
میکند .یک سرپرست درآمد خود را به صورت برون زا برای فرزندان فراهم میکند و این
درآمد طوری تخصیص داده میشود که مطلوبیت انتظاری فرزندان وی حداکثر شود
فرزندان نیز مطلوبیت خود را با در نظر گرفتن محدودیت درآمد برون زای انتقالی از پدر
حداکثر میکند .حداکثر کردن مطلوبیت از طرف فرزندان ممکن است شامل خرید بیمه
روی عمر سرپرست خانواده باشد .فرزندان از آن جهت بیمهی عمر خریداری میکنند که
به علت نا اطمینانی از طول عمر پدر ،درآمد نا مطمئنی دارند .این نوع عملکرد راجع به بیمه
عمر ممکن است خاص به نظر آید به عبارتی امکان دارد فرزندان به ندرت تمایل داشته
باشند این نوع بیمهها را برای خود در نظر بگیرند .اما این کار به علت زیر مناسب است:
پرداختی بیمه عمر را میتوان به عنوان پرداختهایی که والدین به نمایندگی از فرزندان
خود میپردازند در نظر گرفت و از این نظر میتواند مانند دیگر هزینههایی که والدین برای
لباس و دیگر مایحتاج فرزندان خود میپردازند تلقی شود و چون مطلوبیت فرزند به این نوع
هزینهها بستگی دارد لذا میتوان تقاضای بیمه عمر را از منظر تابع مطلوبیت فرزندان تحلیل
کرد.
آنها تا سن  aدر خانواده باقی میمانند ،تا آن زمان پرداختهای انتقالی نا معین در هر سال
دریافت میکنند ،ولی در صورتی که پدر فوت کند ،آنها پرداختهای انتقالی دیگری جزء
سهم معینی از ارث دریافت نمیکنند .در نگاه کلی فرض حقوق بگیر بودن پدر در مدل وارد
نشده است و سرپرست خانوار دارای شغل آزاد فرض شده است که با فوت وی دیگر
پرداخت انتقالی صورت نمیگیرد فرزندان قبل از سن  aمجاز به استقراض در قبال درآمد
احتمالی حاصله در آینده نیستند ،هر چند آنها مجاز به پس انداز هستند ،الگوی
پرداختهای انتقالی از پدر چنان در نظر گرفته شده است که در واقع فرزندان در مدتی که
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در خانواده هستند پس اندازی ندارند .در سن  ،iهر فرزند ،مطلوبیت مورد انتظار را با توجه
به هزینههایش در ارتباط با حق بیمهی عمر ،di،به حد اکثر میرساند.

1

اگر پدر زنده بماند ،فرزندان به میزان  ti-diمصرف میکنند که در آن  tiدرآمد حاصل از
پرداختهای انتقالی است .اگر پدر فوت کند ،فرزندان معادل  fi+bi-diدریافت میکنند که
در آن  fiسرمایهی بیمهی عمر و  biسهم دریافتی از ارث است .مسئله را به صورت زیر
میتوان نوشت:
()2

])max EUi=(1– Pi)ˣ[ui(ti-di)+EUi+1]+pi[ui(fi+bi-di

در این رابطه:
 =Eukمطلوبیت انتظاری از kسالگی تا  aسالگی
 =Pkاحتمال فوت پدر در سن  kسالگی فرزند
) =uk(0مطلوبیت آتی در سن  kسالگی []u”k(0)<0,u’k>0
) =Uk(0مطلوبیت از سن  kتا aسالگی با فرض یک الگوی مصرف بهینه.
رابطهی بین سرمایه و حق بیمه عمر به شرح زیر است (حق بیمه درصدی از سرمایه بیمه
است):
()3
که در آنLعامل سربار (هزینه سربار )است.
معادلهی( )3و ) u’K(0شرایط بهینهی زیر را بوجود میآورد :
()4

)

(

)

(

)

(

در معادلهی باال عوامل ستاره دار ارزش بهینه را نشان میدهند .برای اینکه تجزیه و تحلیل
ساده با شد ،از روابط زیر استفاده میکنیم که در صورتی که نرخ مرگ و میر پدر پایین
باشد تقریباً" درست است .
()1

)*Úi (ti-di*)=Úi (Ti-D

1.Frank D.Lewis (1989) ,”Dependents and the demand for life insurance", American
review ,no79,p543
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Tو Dkارزش فعلی پرداختهای انتقالی و حق بیمهی عمر از سن kتا aدر

صورت زنده بودن پدر را نشان میدهند .با جایگزینی معادلهی ( )4در معادلهی ( )1و با
فرض وجود یک تابع مطلوبیت با کشش ثابت ،داریم:
()1

(

)

]

)

[

(

که در آن ( αمنفی) کشش مطلوبیت نهایی نسبت به مصرف یا آرو –پرات

1

ریسک

گریزی نسبی است.سر انجام با جایگزینی معادله ( )3در معادله ( )1و محدود کردن
فرزندان به داراییهای بیمهی عمر غیر منفی 2داریم:
()7

[(1/α c*i-bi

)i

(

([(1-Lpi)f* =max

که در آن )* c*k(=Ti –Diارزش حال جریان مصرف از سن kتا ، aدر صورت زنده بودن
پدر است  .معادله ( )7تفسیر نسبتاً" ساده ای دارد .فرض کنید که به فرزند ارث نمیرسد
(یعنی  )bi=1بنابراین اگر احتمال فوت  pi،کوچک باشد ،معادله ( )7به صورت زیر در
میآید:
()1

*f i = ) ) 1/αc* i

در این حالت با فرض اینکه پدر تا سن  aزنده میماند ارزش بیمه نامه عمر در مورد فوق
به سادگی ،نسبتی از ارزش حال مصرف فرزند است  .این نسبت به طور معکوس با عامل
سر بار ( )Lو به طور مستقیم با درجه ریسک گریزی فرزند ( )αرابطه دارد .
مسئله همسر مانند فرزندان است .فرض میشود که همسر با قطعیت تا سن  Tکه در آن
سن ملزم به ترک
سهم ارث  bاست زنده بماند.شرط مرتبهی اول در سن ،iبرای حداکثر کردن مطلوبیت
مورد انتظار همانند معادله ( )4است:
1. Arrow –pratt.
 .2یعنی ارزش حال مبلغی که از بیمه عمر دریافت می شود از آنچه بابت آن در طول عمر پرداخت شده کمتر
نباشد.
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()3

)
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)

( (ki-

V
) i

(

=)Vi(yi-s*i-d*i

 =ⱴkمطلوبیت آتی بیوه در سن k

 =Vkمطلوبیت از سنین kتا Tبا فرض یک برنامه بهینه مصرف
 =Yدرآمد همسر
 =rنرخ تنزیل
 =Kkارزش فعلی موجودی سرمایه همسر در صورت فوت شوهر در سن kاست.با پیروی از
همان روند به کار گرفته شده برای تقاضای بیمه عمر برای فرزند ،تقاضای همسر به صورت
زیر است:
()11
که در آن  c*kارزش جریان همسر از سنین kتا  Tدر صورتی است که شوهر تا زمان
Tزنده باشد.مجموع بیمههای صادره براساس بیمه عمر شوهر (به سادگی)برابر است با جمع
خریدها توسط همسر و هر یک از فرزندان با فرض اینکه همه اعضای خانواده ریسک
گریزی نسبی همسان دارند و با توجه به اینکه عامل محدود کننده غیر منفی در داراییهای
بیمه عمر یا به همه اعضای خانواده مربوط است و یا به هیچ کدام مربوط نیست  .میتوانیم
معادالت ( )7و ( )11را با هم ترکیب کنیم تا جمع داراییهای بیمه عمر خانواده را به دست
آوریم:
()11
 =Fارزش اسمی تمام بیمه نامههای صادره در ارتباط با عمر پدر خانواده
 =Tcارزش حال مصرف هر یک از فرزندان از دوره جاری تا سن  aو در مورد همسر از
دوره جاری تا سن  kبا فرض اینکه زنده میماند
 =Wثروت خانوار بدون احتساب سهم ارث همسر است.
معادله( )11یک تقاضای ذهنی است که محاسبات صریحی را که بسیاری از خانوارها هنگام
خرید بیمههای عمر انجام میدهند تشریح میکند.لذا نتیجه بحث را از معادله ( )11این
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گونه بیان میکنیم که  -تقاضای برای بیمههای زندگی (عمر) با احتمال مرگ و میر
سرپرست خانواده ،ارزش حال مصرف خانواده و همچنین ریسک گریزی خانوادهها رابطهی
مثبت و با ثروت خانواده و هزینه سربار رابطهی منفی دارد.

1

 .3مروری بر مطالعات پیشین
هاموند و هوستن و مالندر  2با استفاده از دادههای سالهای  1312و  1311آمریکا ارتباط
بین حق بیمه عمر به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای درآمد ،ثروت ،تورم ،سن سرپرست
خانوار ،تحصیالت و شغل سرپرست خانوار به عنوان متغیرهای توضیحی 3مورد بررسی قرار
داده است .رابطه رگرسیونی تخمین زده شده نشان میدهد که هر واحد افزایش درآمد
خانوار  1/113واحد تقاضای بیمه را افزایش میدهد.
نیومان4به بررسی اثر تورم 1بر تقاضای بیمه عمر پرداخته است .نیومان ،هر دو شاخص
تقاضای بیمه عمر ،یعنی حق بیمه و همچنین سرمایه بیمه خریداری شده را مورد استفاده
قرار داده است .متغیرهای مستقل توضیحی مدل او عبارتاند از قیمت انتظاری ،درآمد قابل
تصرف شخص ،تعداد تأهل ،تعداد کودکان هر خانوار ،شهری بودن خانوار ،زمان و متغیر
وابسته تأخیری 1و سری زمانی مورد استفاده مربوط به فاصله زمانی  1341 -1314آمریکا
می باشد .در مدلی که متغیر وابسته سرمایه بیمه است ،متغیر توضیحی قیمت و متغیر
تأخیری سرمایه بیمه هر دو معنادار هستند .در مدلی که متغیر وابسته حق بیمه است اثر
شاخص قیمتی مصرف کننده و تأهل مثبت بوده و اثر داشتن فرزند ،شهری بودن ،زمان،
درآمد قابل تصرف شخصی و متغیر وابسته تأخیری منفی میباشد.
دیاکن 7تقاضای بیمه عمر انگلستان را برای دوره  1341 -1311مورد بررسی قرار داده
است .متغیر وابسته حق بیمه بیمه عمر معمولی و متغیرهای توضیحی ،نرخ واقعی تورم،

 .1لوئیس1313و114-411
2. Hammond, Houston and Melander, 1967
3. Explanatory factors
4. Neumann, 1969
5. Inflation
6. Lagged dependent variable
7. Diacon, 1980
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شاخص واقعی قیمت بازار ،درآمد دائمی واقعی،1ثروت ،تعداد کودکان ،وضعیت تأهل ،نرخ
مالیات بر درآمد ،نرخ بیکاری و نرخ تغییر در نرخ بیکاری در نظر گرفته شدهاند .نتایج
تحقیق نشان میدهد که کشش درآمدی تقاضای بیمه پس انداز محور 3/1 2و این کشش
برای تقاضای محافظت محور 2/1 3است .نرخ مالیات بر درآمد اثر معنادار مثبت بر
تقاضای بیمه عمر در هر دو مدل دارد .نرخ بیکاری اثر مثبت معنی دار با کشش  1/21بر
مدل پس انداز محور دارد .نرخ تورم اثر منفی معنادار بر هر دو نوع تقاضای بیمه عمر دارد.
اوترویل 4به عوامل موثر بر بیمههای عمر در کشورهای در حال توسعه پرداخته است.
تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی بر مبنای دادههای مقطعی سال  1311برای  41کشور در حال
توسعه میباشد .متغیر وابسته حق بیمه مربوط به تمام انواع بیمههای عمر و حتی
مستمریها 1بوده و متغیرهای توضیحی ،درآمد سرانه  ،نرخ بهره حقیقی ،تورم انتظاری ،
امید به زندگی به عنوان شاخصی از قیمت ،سطح توسعه یافتگی مالی ،بازار انحصاری و
حضور شرکتهای خارجی در بازار در نظر گرفته شده است .مدل تخمین زده شده نشان
میدهد که بازار انحصاری و تورم انتظاری پیش بینی شده اثر منفی بر تقاضا دارند .میزان
توسعه یافتگی مالی  GNP،سرانه و امید به زندگی اثر مثبت بر تقاضای بیمه عمر دارند.
پژویان و پور پرتوی ( )1312با استفاده از دادههای آماری سالهای  1341 -1311الگوی
تقاضای بیمه را تخمین و میزان آن را تا پایان سال  1313برآورد کردهاند .هدف آنها
بررسی تأثیر درآمد ،تورم انتظاری ،بار تکفل و میزان تحصیالت بر تقاضاهای بیمههای عمر
در ایران بوده است.
ضریب تورم انتظاری حاکی از این است که تقاضاهای بیمههای عمر نسبت به تورم کم
کشش است .ضریب  ،LDEPبار تکفل  1811برآورد شده است که با توجه به مطالعات
انجام شده در سایر کشورها نشان از کشش کم تقاضا نسبت به این متغیر میباشد .ضریب
 LITEتأثیر درصد باسوادی را بر تقاضای بیمههای عمر نشان میدهد و این ضریب از تمام

1. Real permanent income
2. Saving based
3. Protection based
4. Outreville,1996
5. Annuities
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ضرایب باالتر است .بنابراین اگر درصد باسوادی  1درصد تغییر کند تقاضای بیمههای عمر
به مقدار قابل توجهی و به میزان  4/7درصد تغییر کند
کاردگر( )1371برای بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمههای زندگی از اطالعات آماری و
مجموعه سری زمانی آمار حسابهای ملی ،پولی و مالی دفتر اقتصاد کالن سازمان برنامه و
بودجه و سالنامههای آماری سالهای  1373 -1374استفاده کرده است.ضریب  LPHحاکی
از منفی بودن کشش تورم انتظاری تقاضا برای بیمههای عمر میباشد .بنابراین افزایش تورم
انتظاری منجر به کاهش تقاضا برای بیمههای عمر میشود .متغیر مجازی  DUMاثر مصوبه
دولت مبنی بر بیمههای عمر و حوادث کارمندان دولت بر تقاضای بیمههای عمر را نشان
میدهد .در این تحقیق تأثیرگذاری متغیرهای بار تکفل و احتمال مرگ سرپرست خانواده در
سطح احتمال  1درصد رد میشود و حذف این دو متغیر تأثیر زیادی بر سایر متغیرها
نداشته است .دلیل این امر به مسائل اعتقادی و فرهنگی جامعه مربوط میباشد.
عزیززاده نیاری ( )1371در پژوهش خود عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای بیمه
عمر در ایران را مورد بررسی قرار داده است .او دادههای آماری طی  31سال و از سال
 1341تا سال  1371را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است .متغیرهای استفاده شده در این
تحقیق بدین شرح میباشد :بار تکفل که از تقسیم جمعیت غیر شاغل به جمعیت شاغل به
دست میآید .ضریب درآمد سرانه با اطمینان  31درصد معنی دار است .ضریب نرخ
باسوادی نیز با همین اطمینان معنی دار میباشد .اما ضریب بار تکفل و نرخ تورم حاکی از
بی ارتباط بودن این متغیرها با تقاضا میباشند .در این مدل بین متغیرها خود هم بستگی
پایینی وجود دارد.
 .3روند رشد صنعت بیمه طی دهههای گذشته
مطالعه روند رشد بیمه به طور اعم و بیمه عمر به طور اخص طی دهه گذشته بیانگر نقش
روزافزون بیمه عمر در اقتصاد خانوار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.
چنان که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در جلسه اولیه خود در سال  1314اعالم
نمود که بازار مناسب ملی بیمه یکی از لوازم ضروری رشد اقتصادی است .صنعت بیمه
جهان ،با رشدی حدود  %11از سال 1311به توسعه خود ادامه داده است که از رشد
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اقتصادی میانگین کشورها به طور قابل مالحظه ای فزونی دارد 1.قسمت عمده این توسعه
در صنعت بیمه به رشد بیمه عمر در جهان مربوط میشود .میزان ضریب نفوذ صنعت بیمه
عمر از حدود  1/2درصد در سال  1314به  4/2درصد در سال  1331و به  4/11در سال
 2111افزایش یافته و به  4درصد در سال 2113کاهش یافته است.
جدول -1حق بیمه صنعت بیمه در جهان (میلیون دالر)
درصد غیر

سال

بیمه غیر عمر

بیمه عمر

جمع

1314

211111

211111

431111

17

1311

111111

111311

1171111

47

13

1331

131112

1214111

2111211

41

13

2111

1143111

2121131

3174132

41

13

111

2117

1111111

2441111

4127111

41

13

111

2111

1711111

2433311

4221111

41

13

111

2113

1734111

2331111

4111111

41

13

111

عمر

درصد عمر

جمع

43

111
111
111

یافته های پژوهشگر
جدول فوق درصد سهم بیمه عمر و غیر عمر در حق بیمه تولیدی در جهان را نشان میدهد.
درصد این سهم در کشور ما در سال  2113برای بیمههای غیر عمر حدود  31در صد و
سهم بیمه عمر کمتر از  11درصد بوده است .این در حالی است که ضریب نفوذ بیمه در
کشور ما در سال  2113حدود  1/33درصد است که ضریب نفوذ بیمه زندگی کمتر از1/1
درصد است .همچنین ،حق بیمه سرانه صنعت بیمه در جهان در سال  ،2113حدود 131/1
دالر بوده که از این رقم 341/2 ،دالر مربوط به بیمه عمر میباشد .این رقم برای کشور ما
در سال  2113کمتر از  13/1دالربوده که فقط  4/4دالر حق بیمه سرانه بیمه عمر و بقیه
حق بیمه غیر عمر میباشد.

2

(1. UNCTAD, (1331
 .2سالنامه صنعت بیمه ،سال ،1311ص 31و32
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 .3روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از نظر ماهیت و روش تحقیق
توصیفی – تحلیلی و همبستگی است .اطالعات در این تحقیق به دو روش کتابخانه ای و
اسنادی و روش میدانی جمع آوری شده است .در بخش اول الگوی خود بازگشت برداری
که به

1

VARمعروف است جهت بررسی رابطه بلند مدت متغیرها با تقاضای بیمه عمر

استفاده شده است.
در قسمت دوم تحقیق از روش میدانی استفاده شده است تا به بررسی نظرات نمونه آماری
در خصوص سؤاالت طرح شده در ارتباط با تقاضای بیمههای عمر و ترجیح افراد در انتخاب
ابزارهای معمول برای خنثی سازی اثر تورم پرداخته شود .در این راستا جامعه آماری شهر
تهران در نظر گرفته شده است .در این جامعه آماری  311نفر از مناطق مختلف شهرداری
تهران انتخاب شده و به پرسشنامه تهیه شده پاسخ دادهاند .از این تعداد  171نفر زن و
 124نفر مرد بودهاند .اطالعات بدست آمده از پاسخ دهندهها توسط برنامه  spssمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیههای تحقیق بوسیله این نتایج مورد بررسی قرار خواهند
گرفت.
 .3طراحی وتدوین الگو
با توجه به مطالب عنوان شده در بخش مبانی نظری تقاضای بیمهی عمر و همچنین با در
نظر گرفتن موارد ذکر شده در سابقهی تحقیق ،الگوی تقاضاهای بیمهی عمر به صورت زیر
در نظر گرفته شده است:
()11

LREV=α0+α1LNI+α2LINF+α3LDEP+α4POP+α5LITE

 = REVحق بیمهی در یافتی سرانه واقعی بیمههای عمر  = NIدرآمد سرانهی واقعی (به
قیمتهای ثابت سال  = POP)1371جمعیت کشور = INFت ورم انتظاری = LITEدرصد
با سوادی  = DEPبار تکفل
عالمت  Lدر جلوی متغیرها در معادله بیانگر لگاریتم طبیعی است.
1. Vector Autoregression Model
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این توضیح الزم است که بنا به ماهیت مدلهای لگاریتمی ضرایب بدست آمده برای هر
کدام از متغیرهای توضیحی بیانگر کشش تقاضای بیمه عمر نسبت به آن متغیر است.
دادههای مربوط به متغیر بار تکفل برای هر سال ،از تقسیم جمعیت غیر شاغل به جمعیت
شاغل در آن سال بدست میآید:
جمعیت شاغل جمعیت کل
شاغل جمعیت

= بار تکفل برای هرسال

با توجه به اینکه آمار جمعیت کل کشور و جمعیت شاغل ,و درصد باسوادی فقط برای
سالهایی موجود است که در آنها سر شماری صورت گرفته ،برای بدست آوردن آمار و
دادههای فوق در بقیه سالها از رابطهی زیر استفاده شده است :
()12

Rn=R0(1+r)n

برای بدست آوردن دادههای مربوط به تقاضای بیمهی عمر نیز از میزان حق بیمههای
دریافتی بیمههای عمر در سالهای مورد مطالعه استفاده گردیده است .برای حذف اثر تورم
از میزان حق بیمههای سالهای مورد نظر ،از شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی در
مناطق شهری ( )CPIبر مبنای قیمتهای پایه سال  1371استفاده شده است .شرکتهای
بیمه گر برای حفظ ارزش سرمایه فوت پرداختی در سالهای دورتر ،ساالنه درصدی
مشخص را به حق بیمهها و سرمایه فوت اضافه مینمایند و میزان این افزایش ساالنه را بر
اساس شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی اعالم شده از سوی بانک مرکزی تعیین
مینمایند)
بعد از حذف تورم ،میزان حق بیمهی عمر واقعی هر سال را بر تعداد جمعیت کشور در
همان سال تقسیم کردیم تا میزان حق بیمهی عمر سرانهی واقعی بدست آید .از حق بیمهی
دریافتی سرانه بیمههای عمر به عنون شاخصی برای تقاضای افراد از بیمههای عمر استفاده
شده است .همچنین درآمد ملی سرانه بیمههای عمر به عنوان شاخصی برای درآمد نان آور
خانواده به کار رفته است.
برای بدست آوردن درآمد سرانه ،میزان درآمد ملی سالهای مختلف را بر تعداد جمعیت
همان سال تقسیم و سپس با استفاده از  CPIنسبت به تورم تعدیل شده است .درآمد ملی
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در سالهای مختلف از گزارشهای بانک مرکزی استخراج شده است .در این تحقیق برای
بدست آوردن تورم انتظاری از رابطهی زیر استفاده شده است
()13

1

Pe=0/7 p0t-1+0/3p0t-2

بر طبق این رابطه ،تورم انتظاری تابعی از تورم دورهی قبل و دورهی ماقبل آن است.
 .3تجزیه و تحلیل دادهها:
این بخش به دو قسمت تقسیم میشود ،در قسمت اول در رابطه با نرم افزار مورد استفاده
برای تخمین مدل و همچنین آزمونهای انجام گرفته توضیحاتی ارائه میشود ،و با استفاده
ازآزمون ریشه واحد دیکی -فولر تعمیمیافته ،پایایی و ناپایایی متغیرها مورد بررسی قرار
خواهد گرفت تامرتبه انباشتگی متغیرها تعیین شود .چنانچه متغیرها پایا نشدند ،همین روند
را برای تفاضل اول متغیرها ادامه خواهیم داد .بنابراین بعد از تعیین انباشتگی متغیرها ،به
تعیین مرتبه  VARاقدام خواهد شد .در نهایت بردارهای همگرایی با استفاده از دو معیار
آزمون اثر و آزمون حداکثر مقادیر ویژه تعیین میشود و در نهایت با تخمین مدل ،به
بررسی رابطه میان متغیرها پرداخته میشود و آزمون علیت گرانجر روی متغیرها صورت
خواهد گرفت .در ادامه توابع واکنش آنی و جداول تجزیه واریانس نیز مورد ارزیابی قرار
خواهند گرفت .در قسمت دوم پژوهش بعد از جمع آوری و استخراج امار مورد نظر از
پرسش نامهها با استفاده از نرم افزار  spssبه تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شده است.

 .1معادله فوق را دکتر محمود ختایی در مقاله زیر بدست آورده اند":الگوی شکل گیری انتظارات تورمی در
اقتصاد ایران "،مجله روند ،ش 22و ، 23پاییز و زمستان ،1371ص .31-23
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 .2-3تجزیه و تحلیل مدل:
 .2-2-3نتایج آزمون ریشه واحد دیکی -فولر تعمیم یافته برای متغیرهای اصلی

جدول  -2نتایج آزمون ریشه واحد دیکی -فولر تعمیم یافته
مقادیربحرانی مک-
نام متغیر

کینون

تعریف
حق بیمه دریافتی

-2/3111

-3/1112

-4/3234

درآمد سرانه

-2/3111

-3/1112

-3/1271

-3/3711

%1

پایا

-3/1112

-1/3343

-2/3141

%1

ناپایا

-3/1112

-1/3271

-1/1211

%1

پایا

-3/1112

-1/3111

-2/3231

%1

ناپایا

-3/1112

-1/1137

-1/1337

LREV

%1

پایا

سرانه واقعی
بیمههای عمر

POP

جمعیت کشور

INF

تورم انتظاری

-2/3111

LITE

درصد با سوادی

-2/3111

DEP

بار تکفل

-2/3111

واقعی

-2/3111

NI

بدون روند

با روند

معنیداری

نتیجه

-4/4121

بدونروند

با روند

آمارة آزمون

سطح

%1

پایا

یافته های پژوهشگر
با توجه به جدول ( ،)2مشاهده میشود که بجز متغیرهای جمعیت و درصد باسوادی ،بقیه
متغیرها در سطح پایا میباشند .برای پایا شدن این دو متغیر تفاضل مرتبه اول گرفته خواهد
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شد .تحلیل تفاضل مرتبه اول نشان میدهد که هر دو متغیر جمعیت و درصد باسوادی پایا
میشوند.
 .3-2-3برآورد مدل

در این قسمت به برآورد مدل پرداخته میشود .در این خصوص ابتدا مرتبه  VARتعیین
گردیده و در ادامه بردارهای همگرایی بدست میآید و در نهایت به بررسی مدل تحقیق
پرداخته میشود.
-تعیین مرتبه VAR

برای تعیین مرتبه با توجه به حجم مشاهدات کمتر از 111از معیارهای آکائیک )،(AIC
شوارتز) (SCو حنان کوئین) (HQکه حداقل وقفه را در نظر میگیرند و مانع کاهش درجه
آزادی میشوند استفاده میشود.
جدول  -3تعیین وقفه VAR
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

1

-4781117

NA

1/11E-11

38311141

38134112

38311311

1

11281111

34284472

1/74E-11

1831311-

* -18323377

-7814112

2

13383113

*41812112

*

1/31E-11

* - 18111111

-1811113

* -78111114

منبع :یافته های پژوهشگر
با توجه به خروجی نرم افزار ،معیارهای آکائیک و حنان کوئین دو وقفه را در نظر میگیرد.
ولی معیار شوارتز یک وقفه درنظر گرفته است .لذا از معیار شوارتز که حداقل وقفه را
درنظر میگیرد استفاده خواهد شد .در این صورت درجه آزادی زیادی نیز از دست نخواهد
رفت.
-تعیین تعداد بردارهای همگرایی

برای تعیین تعداد بردارهای همگرایی از آزمونهای اثر و حداکثر مقدار ویژه استفاده شده
است .این آزمونها به ما نشان میدهد که چند بردار همگرایی وجود دارد .چنانچه یک
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بردار همگرایی بدست آید ،همان بردار به عنوان مرجع ،برای تحلیل کارها استفاده میشود.
ولی اگر تعداد بردارهای همگرایی بیشتر از یک باشد ،آن برداری استفاده خواهد شد که با
تئوریهای اقتصادی و انتظارات تئوریکی مربوط به تحقیق همخوانی و انطباق بیشتری داشته
باشد.
با توجه به دو آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه ،مشاهده میشود که یک بردار همگرایی وجود
دارد .در تخمین اولیه مشاهده میشود که متغیرهای بار تکفل و متغیر مجازی انقالب معنی
دار نیستند .و لذا این متغیرها از مدل حذف شدند .بردار همگرایی به صورت زیر تعیین
گردید:
جدول  -4بردار همگرایی در مدل VAR
LREV

C

LNI

LPOP

INF

LITE

ضریب

*142

*1871

*21811

* - 1811

*1813

آماره t

3841

1841

3811

-2811

4814

* :معنی داری در سطح اطمینان  %31میباشد (منبع :یافته

های پژوهشگر)

نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد که تأثیر متغیرهای درآمد سرانه ،نرخ تورم انتظاری و
درصد با سوادی رفته رفته افزایش مییابد ولی تأثیر جمعیت افزایش یافته و از دوره 4ام به
بعد کاهش مییابد .لذا میتوان تعبیر کرد که درآمد سرانه  ،نرخ تورم انتظاری و درصد
باسوادی دارای تاثیرات متداوم و دائمی تری نسبت به جمعیت هستند.
همچنین توابع واکنش آنی نشان میدهد که واکنش متغیر وابسته حق بیمه سرانه نسبت به
درآمد سرانه در  4دوره افزایشی بوده و از دوره 4ام به بعد کاهش مییابد .همچنین افزایش
یکباره در متغیر جمعیت باعث افزایش متغیر وابسته در  3دوره میشود ولی بعد از دوره
3ام این روند کاهشی میگردد .واکنش متغیروابسته نسبت به تورم انتظاری کاهشی بوده و
در دورههای بعد نیز این کاهش تقریباً تداوم خواهد یافت .در نهایت افزایش یکباره در
درصد باسوادی ابتدا منجر به افزایش متغیر وابسته در دو دوره شده و بعد از دو دوره
کاهش مییابد.
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آزمون علیت متغیرها روی متغیر وابسته نشان میدهد که علیت بر روی متغیر وابسته حق
بیمه دریافتی سرانه واقعی بیمههای عمر از تمامی متغیرهای درآمد سرانه ،جمعیت ،تورم
انتظاری و درصد باسوادی وجود دارد.
جدول  -1علیت از متغیرهای تحقیق روی حق بیمه دریافتی سرانه واقعی بیمههای عمر
نام متغیر تاثیرگذار

تعریف

آماره کای دو

P-Value

نتیجه علیت

NI

درآمد سرانه واقعی

1821211

181123

وجود دارد

POP

جمعیت کشور

4823111

181143

وجود دارد

INF

تورم انتظاری

4841712

181111

وجود دارد

LITE

درصد باسوادی

2811114

181344

وجود دارد

منبع :یافته های پژوهشگر
 .3-3تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق میدانی

به منظور بررسی میدانی در این تحقیق از  311نفر نمونه انتخاب شده سؤال گردید .از بین
 311نفرپاسخ دهنده تعداد  174نفر از آنها زن بودهاند که حدود  % 11را تشکیل
میدهند از بین این  174نفر هیچ کس بیمه عمر خریداری نکرده بودند .از بین پاسخ
دهندههای مرد که  121نفر بودهاند تعداد  17نفر بیمه عمر داشتند که حدود  %13کل
مردان را تشکیل میدهند .دادههای استخراج شده از  311پرسش نامه پر شده که شامل 1
سؤال عالوه بر اطالعاتی مانند سطح تحصیالت،جنسیت و سن پرسش شونده بودند ،با
استفاده از نرم افزار  spssمورد تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد:
از بین پاسخ دهندههای مرد که  121نفر بودهاند تعداد  17نفر بیمه عمر داشتند که حدود
 %13کل مردان را تشکیل میدهند .این موضوع نشان دهنده این است که مردان بیشتر به
فکر خرید بیمه عمر هستند که به دلیل مسئولیت باال آنها در قبال خانواده است.
حدود  % 11افراد میزان تأثیر تورم باال در کشور را در عدم تقاضای بیمه عمر بسیار زیاد
دانستهاند.
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حدود  % 12از جواب دهندگان کمبود درآمد را در عدم خرید بیمه عمر به طور کلی دارای
سهم زیاد میدانند.که این نتیجه گیری بدست آمده از مدل اقتصاد سنجی را تصدیق
میکند.
% 11افراد پاسخ دهندگان عدم اطالع رسانی از شرایط بیمه عمر و آگاهی پایین افراد از این
نوع بیمه را دارای تأثیر زیاد در عدم تقاضای بیمه عمر میدانند.
حدود  %11افرادی که مورد پرسش قرار گرفتهاند در خصوص جایگزینی منزل مسکونی به
جای پول نقد به عنوان سرمایه بیمه عمر گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کردهاند.که این
خود درستی فرضیه دوم ما را ثابت میکند.
میانگین تمایل اکثریت به جایگزینی سرمایه بیمه عمر نزدیک به گزینه زیاد است و این
خود لزوم تغییر در نحوه قراردادهای بیمه عمر را بیش از پیش نشان میدهد.
هرچه سطح تحصیالت باالتر میرود میزان خرید بیمه عمر و همچنین تمایل به جایگزینی
سرمایه نقدی بیمه عمر باالتر میرود .که این نتیجه گیری حاصل از مدل را نیز تصدیق
میکند.
-1حدود  %11کل افراد مورد پرسش منزل مسکونی را اولویت اول خود برای جایگزینی
سرمایه نقدی بیمه عمر دانستهاند
 .3نتیجه گیری
هدف این تحقیق تبیین رابطه بین تورم و تقاضای بیمههای عمر و همچنین بررسی راههای
مناسب برای از بینبردن اثر تورم بر بیمههای عمر میباشد .در این راستا مدل معرفی شده
بیانگر آن بود که حق بیمهی در یافتی سرانه واقعی بیمههای عمر تابعی است از درآمد
سرانهی واقعی ،جمعیت کشور ،تورم انتظاری ،درصد با سوادی و بار تکفل .پس از تخمین
مدل نتایج زیر استنتاج گردید:
انتظارات تورمی افراد تأثیر منفی برتقاضای بیمه عمر دارد  .ضریب این تأثیر برابر1811
درصد و به صورت منفی است بعبارتی افراد با این احتمال که در آینده سطح عمومی
قیمتها افزایش خواهد یافت و تورم موجود روند صعودی به خود خواهد گرفت ،کمتر به
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تقاضای بیمه عمر متمایل میشوند .رابطه معکوس بین تورم و تقاضای بیمه عمردرستی
فرضیه اول پژوهش را ثابت میکند.
سطح سواد بر تقاضای بیمه عمر در کشور اثر مثبت داشته وضریب ان برابر  1813درصد
بدست آمد که میتواند ناشی از این مسأله باشد که هر چه سطح سواد افراد باالتر باشد،
افراد آگاهتر بوده و در نتیجه بیشتر به سمت بیمههای زندگی تمایل پیدا میکنند .این نتیجه
فرضیه سوم را تأیید مینماید.
درآمد سرانه بر تقاضای بیمه عمر اثر مثبت دارد  ،ضریب این تأثیر  1871درصد است و
مثبت بوده است.هر چه درآمد افراد باالتر رود تمایل آنها برای داشتن بیمه عمر بیشتر
میشود که دلیل آن را میتوان به این صورت توجیه کرد که انسانها با باالتر رفتن
درآمدشان مصرف خود رانیز تغییر داده و به آن سطح مصرف عادت میکنند و به همین
دلیل با خرید بیمه عمر سطح مصرف خود را در برابر تغییرات احتمالی درآمد در آینده
تضمین میکنند .این امر فرضیه دوم تحقیق را تأیید میکند.
تأثیر جمعیت بر تقاضای بیمههای عمر مثبت و معنی دار بوده و ضریب آن بسیار باال بوده
که بیان کننده آن است که هرچه تعداد افراد جامعه افزایش یابد تقاضای بیمه عمر بسیار
باالتر میرود .این موضوع نیز فرضیه چهارم مطالعه را تأیید مینماید.
میانگین تمایل اکثریت نمونه آماری به جایگزینی سرمایه بیمه عمر نزدیک به گزینه زیاد
است و این خود لزوم تغییر در نحوه قراردادهای بیمه عمر را بیش از پیش نشان میدهد.
 % 11کل افراد مورد پرسش منزل مسکونی را اولویت اول خود برای جایگزینی سرمایه نقدی
بیمه عمر دانستهاند .لذا فرضیه هفتم نیز مورد تأیید قرار میگیرد.
در اولویتهای بعدی پرداخت ارز و سکه نیز در انتخابهای افراد داخل نمونه برای
جایگزینی سرمایه نقدی بیمه عمر قرار داشتند .لذا فرضیههای پنجم و ششم نیز مورد تأیید
پرسش شوندگان قرار گرفته است.
 .2-3پیشنهادات
ایجاد تغییرات عمده در روشهای پرداخت سرمایه بیمههای عمر و بکار بردن روشهای
جایگزینی در پرداخت برای افزایش رغبت عمومی به بیمه عمر ضروری به نظر میرسد تا
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بتوان از این طریق هم به رفاه جامعه و خانوادهها کمک کرد و هم منبع پس انداز بسیار
خوبی برای فعالیتها اقتصادی زیر بنایی کشور ایجاد کرد.
باتوجه به تاثیردرآمد بر تقاضای بیمههای عمر و پایین بودن درآمد سرانه کشور به نظر
میرسد که شرکتهای بیمه باید از طریق ایجاد بیمههای عمر با حق بیمه پایین  ،افراد کم
درآمد را تشویق به خرید بیمه عمر کنند.
یکی از موانع توسعه بیمه عمر در کشور عدم آگاهی افراد میباشد .لذا میتوان با ارائه بیمه
نامههای عمر در مراکز علمی و دانشگاهها و برگزاری همایشهای علمی به منظور آشنایی
قشر تحصیلکرده و برگزاری جلسات بحث و گفتگوی علمی راجع به بیمه عمر به افزایش
آگاهی جامعه در این خصوص اقدام نمود.
تنوع در مبالغ سرمایه و حق بیمه و همچنین ارائه سودهای متفاوت برای عالقه مندی بیشتر
افراد پردرآمد به سمت بیمههای عمر ضروری است.
داشتن مزایای جنبی بیشتر همچون بیمه حوادث  ،بیمه درمانی و غیره به منظور ایجاد
تنوع در بیمههای عمر میتواند به توسعه بیمههای عمر نیز کمک نماید.
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منابع
-1ابریشمی،حمیدو مهرارا،محسن")1311(،اقتصاد سنجی کاربردی (رویکردهای نوین)"
انتشارات دانشگاه تهران.
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