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چکیده

بیمه عمر در جهان کنونی ،یکی از ابزارهای مهم اقتصادی بوده و استفادههای متعددی از آن به عمل
میآید و مهمترین نقش خود را در تأمین و تضمین آتیه خانوادهها ایفاء میکند .همچنین بیمههاای عمار
به عنوان یکی از منابع سرمایههای عظیم بوده و نقش پساندازی برجستهتری دارند .هدف این تحقیا،،
بررسی تاثیر عوامل اقتصاد ی و اجتماعی (سطح درآمد سارانه ،تاور  ،ناره بهاره ،توساعه ماابی ،نسا
وابستگی پیر و جوان ،تحصیالت و امید به زندگی) بر تقاضای بیمه عمر در ایاران و کواورهای مساتقل
موترکابمنافع طی دوره  9002-9002با استفاده از روش پنل دیتا میباشد .یافتههای تحقی ،نوان می-
دهد که سطح درآمد سرانه ،نره بهره ،سطح توسعه مابی ،تحصیالت و امید به زندگی از جمله مهمتارین
عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در کوورهای مورد مطابعه میباشد .در این راستا ،نس وابستگی جوان
رابطه معکوسی با تقاضای بیمه عمر دارد.
واژگان کلیدی :بیمه عمر ،عوامل اقتصادی و اجتماعی ،روش پنل دیتا.
ط قهبندی .C23, G22 :JEL
مقدمه

بیمه عمر مانند سایر بیمهها ،پاسخگوی توویش و نگرانی خاطر افراد یک جامعه اس  .نگرانای بیماه
گذار ،ناشی از حوادث غیرمنتظره مثل از کار افتادگی و فوت اس و یا از تغییر شرایط درآمدی و اقتصادی
خانواده سرچومه میگیرد .در این نوع بیمه ،بیمهگذار میتواند بر حسب شرط دریاف مزایاای بیماهناماه
(حیات و یا فوت بیمهشده ) ،نحوه دریاف مزایا (یکجا یا به صورت مستمری) ،زمان دریاف مزایا و نحوه

 .1استادیار گروه اقتصاد ،دانشگاه پیام نور ،صندوق پستی  16261-7963تهران -ایران.
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پرداخ ح ،بیمه ،هر نوع بیمهنامهای را که پاسخگوی نیازهایش باشد خریداری کند .بیمه عمر در جهان
کنونی ،یکی از ابزارهای مهم اقتصادی بوده و استفادههای متعددی از آن به عمل میآید.
بیان مسئله

با توجه به موضوعات نااطمینانی و ریسک و تهدید درآمد خانوارها و بنگاهها بر اثر نااطمینانی نس
به آینده ،روی آوردن به صنع بیمه هر روز شدت بیوتری پیدا میکند ،به طوری که این صنع عالوه
برتامین امنی فعابی های اقتصادی وکاهش نااطمینانی ازطری ،ارائه خدمات بیمهای؛ نقش بسیار اساسی
در تحرک و پویایی بازارهای مابی و تامین وجوه قابل سرمایهگذاری دارد .بیمه عمر یکی ازخدمات مهم
صنع بیمه تلقی میشود و مهمترین نقش خود را در تعیین و تضمین آتیه خانوادهها ایفا مینماید .امروزه
مرد کوورهای توسعه یافته درپناه بیمه عمر به موقعی مطلوبی ازبحاظ خطرهای مرگ و میر سرپرس
خانواده و موکالت اقتصادی ناشی از آن ،همچنین موکالت ناشی از پیری و کهوب افراد رسیدهاند .در
این کوورها بیمه عمر سهم زیادی از درآمد جامعه را به خود اختصاص داده اس و با استفاده از منابع
مابی عظیمی که حاصل میشود؛ خدمات متعددی به افراد جامعه ارائه میدهد .در کوورهای پیورفته،
شرک های بیمهای فعال درزمینه بیمه عمر ،منابع عظیم مابی را درقسم های سودآور اقتصادی سرمایه-
گذاری کرده و در مواردی حتی از سود آن نیز به بیمهگذاران اعطا میکنند .در برخی کوورهای در حال
توسعه به دبیل حجم باالی سرمایهها ،این صنع در دس دوب هاس ومنافع آن به درآمدعمومی اضافه
میشود(پژویان و دیگری.)9 :2289 ،
2
بنا به گزارش شرک بیمه اتکایی سوئیس (سیگما) در سال  9029بیمه عمر نقش مهمی در اقتصاد
بازی میکند .براساس گزارش فوق ،در واقع  2/8درصد ازتوبید ناخابص داخلی جهانی را بیمه عمرتوکیل
میدهد .شرک های بیمه عمر ،سرمایهگذاران نهادی مهمی هستند که در حدود  20درصد از سرمایه-
گذاریهای کل جهان را مدیری میکنند.
تقاضا برای بیمه عمر تح تاثیر عوامل مختلف اقتصادی ،اجتماعی قرار میگیرد.
ابف) عوامل اقتصادی :از جمله عوامل اقتصادی که بر تقاضای بیمه عمر تاثیر میگذارد ع ارتند از :سطح
درآمد سرانه ،نره تور  ،نره بهره واقعی ،سطح توسعه مابی.
ب) عوامل اجتماعی :عوامل اجتماعی که بر بیمه عمر تاثیر دارند میتوان به نس وابستگی افراد ،سطح
تحصیالت و امید به زندگی اشاره کرد.
بنابراین با توجه به مطابب فوقابذکر ،هدف این تحقی ،بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر
تقاضای بیمه عمر در ایران و کوورهای مستقل موترکابمنافع با روش پنل دیتا میباشد.
Sigma, Swiss Reinsurance Company
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اهداف تحقیق

تعیین تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر در ایران و کوورهای مستقل موترک-
ابمنافع.
فرضیه تحقیق

عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر در ایران و کوورهای مستقل موترکابمنافع تاثیر
دارد.
سوال تحقیق

آیا عوامل اقتصادی و اجتماعی تاثیری بر تقاضای بیمه عمر در ایران و کوورهای مستقل موترکابمنافع دارد؟
روش تحقیق

این مطابعه به بحاظ استفاده از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به بحاظ روش تحقی ،از نوع علی-
تحلیلی میباشد بطوری که با استفاده از م انی نظری مطرح شده ،مدل مناسب معرفی و سپس با استفاده
از روشهای اقتصادسنجی و نر افزار  Eviewsبه تحلیل دادهها پرداخته میشود.
روش گردآوری اطالعات

در تحقی ،حاضر ،جه تهیه طرح تحلیلی تحقی ،و م انی تئوریک اقتصادی موضوع از روش
مطابعات کتابخانهای استفاده شده اس  .همچنین برای گردآوری دادهها ازمنابع مختلفی ازجمله؛ اطالعات
منتوره شرک بیمه اتکایی سوئیس (سیگما) ،اطالعات بانک جهانی ( )WBIو اطالعات منتوره بیمه
بینابمللی به صورت ساالنه استفاده میشود.
جامعه و نمونه آماری تحقیق

جامعه آماری مورد بررسی در این تحقی ،کل کوورهای جهان میباشد و نمونه آماری مورد بررسی،
ایران و منتخ ی از کوورهای مستقل موترکابمنافع میباشد که دادههای مورد نیاز برای متغیرهای مدل
را طی دوره مورد بررسی دارا میباشند.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات

برای بررس ی تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر بر م نای م احث تئوریک
و مالحظات تجربی؛ مدل معرفی شده به روش پنل دیتا تخمین زده میشود .بدین منظور در تجزیه و
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تحلیل دادههای سری زمانی از نر افزار  Eviewsاستفاده میشود .بنابراین مدل مورد بررسی در این
تحقی ،به صورت زیر میباشد:
LIPit = β0 + β1 LIPCit + β2 INFit + β3 LRINRit + β4 LFDit + β5 LDROit + β6 LDRYit + β7
LEDUit + β8 LLIFEXit + εit
 = LIPبیانگر بگاریتم ح ،بیمه عمر دریافتی سرانه به دالر آمریکا؛

 = LIPCبگاریتم سطح درآمد سرانه؛
 = INFنره تور ؛
 = LRINRبگاریتم نره بهره واقعی؛
 = LFDبگاریتم سطح توسعه مابی؛
 = LDROبگاریتم نس وابستگی پیر؛
 = LDRYبگاریتم نس وابستگی جوان؛
 = LEDUبگاریتم سطح تحصیالت؛
 = LLIFEXبگاریتم امید به زندگی.
تعریف مفهومی و عملیاتی تمام متغیرهای تحقیق

( LIPتقاضای بیمه عمر) :ح ،بیمه عمر دریافتی سرانه به دالر آمریکا که در این تحقی ،به عنوان
متغیر وابسته انتخاب شد و ارقا و اطالعات آن از سیگما و کتاب بینابمللی بیمه که هر سابه منتور می-
شود بدس آمد .از آنجایی که میزان کل ح ،بیمههای دریافتی توسط صنع بیمه در هر کوور از جمله
شاخصها و معیارهای مهمی اس که بیانگر میزان رشد و توسعه صنع بیمه اس بنابراین؛ در این گونه
پژوهشها از ح ،بیمه عمر دریافتی سرانه به عنوان متغیر وابسته استفاده میشود.
( IPCسطح درآمد سرانه) :سطح درآمد به طور قوی بر تقاضای بیمه عمر اثر میگذارد .هر چه سطح
درآمد سرانه بیوتر میشود ح ،بیمه عمر هم بیوتر قابل پرداخ اس  .نکته دیگر آنکه هر چه دستمزد
پدر خانواده بیوتر باشد ،بیمه عمر هم ضروریتر اس تا بتواند خانواده را در مقابل موکالت مرگ پدر
خانواده حفظ کند)صح .(22 :2281 ،
( INFنرخ تورم) :تور در اقتصاد اصوال ارزش بیمه عمر را کم میکند و آن را به خدمتی کم اهمی
ت دیل میکند و ارزش بیمهنامه را کمتر مینماید .هنگامی که قرارداد منعقد میشود همان م لغی که قید
میشود بعداً بیمهگرعیناً همان را میپردازدکه در شرایطی که نره تور باالس س ب کاهش ارزش واقعی
بیمه میگردد .بنابراین در این تحقی ،از نره تور که تعدیل کننده  GDPاس  ،استفاده میشود.
( RINRنرخ بهره واقعی) :درمیان انواع گوناگون بیمه ،بیمههای عمر بدبیل دارا بودن خاصی پس-
اندازی مورد توجه بیمهگذارانی قرار میگیرند که با دیدگاه سرمایهگذاری برای خرید بیمهنامهها اقدا
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میکنند .جن ه پساندازی این نوع بیمهنامهها به دبیل داشتن نره بهرهای اس که برای محاس ات بیمه
عمر و بازدهی آن مورد استفاده قرارمیگیرد .عد توجه و دق درتعیین این نره میتواند زیان شرک های
بیمهای را در پی داشته باشد .زیرا نره بهره باالتر انواع پساندازها س ب میشود که بیمهها به عنوان یک
ابزار مابی برای پس انداز ،کمتر مورد توجه قرار گیرند)طاببنیا و دیگری.)2 : 2281 ،
( FDسطح توسعه مالی) :بعنوان یک عامل تعیینکننده تقاضای بیمه عمر اس  .افزایش صدور بیمه-
نامه بعنوان سرمایهگذاری نهادی دربازار عمل میکند و به به ود تخصیص سرمایه و تحریک فعابی های
سرمایهگذاری کمک میکند .اوترویل پیونهاد میکند برای محاس ه و اندازهگیری توسعه مابی میتوان
نس ش ه پول ( )M2-M1به تعریف گسترده پول ( )M2استفاده کردکه شاخصی برای گستردگی ساختار
مابی اس و در مورد کوورهای درحال توسعه معیار مناس ی اس ؛ زیرا بخش بانکی ،بخش غابب در بازار
مابی این کوورهاس )عزیزی.(1 :2281 ،
( DRنسبت وابستگی افراد) :ط  ،تعریف سازمان ملل این نره دو دسته اس  .2 :نس وابستگی
جوان که ازنس افراد زیر  21سابهکه کارنمیکنند به افراد بین  21تا  16سابهکه جمعی فعال به حساب
میآیند به دس میآید  .9نس وابستگی پیر که از نس افراد باالی  16سابه به افراد بین  21تا 16
سابه به دس میآیند.
( EDUسطح تحصیل) :به نظر میرسد سطح تحصیالت دارای اثر مث تی بر تقاضای بیمه عمر داشته
باشد .استدالل برای چنین بیانیهای این اس که وقتی سطح تحصیالت باال میرود توانایی یک فرد برای
درک اهمی و مزایای پس انداز از طری ،بیمه عمر و حفاظ از خطر مرگ و میر (ریسک گریزی افراد)
افزایش مییابد)بک و دیگری.(6 : 9009 ،
( LIFEXامید به زندگی) :هنگامیکه احتمال مرگ و میر باال میرود ،خرید بیمه باال عمر میرود .بذا،
از آنجایی که امید به زندگی میتواند بر تقاضای بیمه عمر تاثیر داشته باشد ،از این شاخص در این
تحقی ،استفاده میشود .در مدل فوقابذکر ،تقاضای بیمه عمر متغیر وابسته و بقیه متغیرها ،متغیرهای
مستقل تحقی ،هستند.
مبانی نظری تقاضا برای بیمه عمر
2

اکثر مطابعات نظری جدید در زمینه تقاضای بیمه عمر مطابعه یاری را به عنوان نقطة شاروع کاار
خود قرار داده اند .تقاضای سرپرس خانواده برای بیمه عمر ،به تعداد افراد خانواده بستگی دارد .باوئیس،9
این ارت اط را ،با توسعه ساختار نظری بیمه عمر ،و یاری باا در نظار گارفتن ترجیحاات دیگار اعضاای
خانواده ،مورد بررسی قرارداد .در این حاب  ،بیمه عمر ،توسط افراد تح تکفل شخص که در طول عمار
Yaari
Lewis

1.
2.
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نیز با درآمد نامطمئنی مواجه اند ،تقاضا میشود .تقاضای آن هاا بارای بیماه عمار ،براسااس طاول عمار
سرپرس خانواده ،بر پایه مدل چرخه ز ندگی استوار اس که در آن به دبیل ناا اطمیناانی دربااره طاول
عمر سرپرس خانواده ،درآمد نیز نامطمئن اس .
یاری ،در مفهو مدل چرخه زندگی با طول عمر نامطمئن ،نوان میدهد که یک شخص مطلاوب باودن
انتظاری خود را با خرید بیمه عمر و دریاف مستمری ساالنه ،افزایش میدهد .روش بوئیس ،به این دبیل
متمایز اس که او ،تقاضای بیمه عمر را از دید وارثان مورد بحث قرار میدهد .به ع ارت دیگر ،بیمة عمر،
به منظور حداکثرکردن مطلوبی انتظاری وارثان ،تقاضا میشود(مهرآرا و دیگری.)2286 ،
شروع مطابعات ق لی در زمینه تقاضای بیمههای عمر به بررسی یاری در سال  2211باز میگردد کاه
تقاضای بیمه عمر را در قابب ابگوی مطلوبی انتظاری مورد مطابعه قرار داد .بررسای هاای پیواین ،اثار
عوامل مختلف را بر تقاضای بیمههای عمر بررسی کرده اند .نتایج مطابعات نوان میدهد ،بیمههای عمر
برای ج ران سرمایه ان سانی از دس رفته یا تامین آینده مابی بازماندگان بعد از فوت سرپرس خانوار مورد
تقاضای افراد قرار می گیرند .عواملی مانند سطح درآمد و میزان تحصیالت اثر مث ا و مساتقیم بار روی
خرید بیمههای عمر از سوی افراد دارند .بار تکفل نیز میتواند با خرید بیمههای عمر رابطه مستقیم داشته
باشد .همچنین تقاضای بیمههای عمر ازعاملی مانند تور انتظاری به صورت منفی ومعکوس اثرمیپذیرد.
به عالوه ،تقاضای این نوع بیمه میتواند براساس سرمایه انسانی از دس رفته در هنگا فوت سرپرسا
خانوار باشد(پژویان و دیگری.)2289 ،
براساس تئوری درآمد دائمی فریدمن ،ابگوی مصرف فرد نه تنهاا از درآماد جااری بلکاه از انتظاارات
درآمدی او هم تأثیر میگیرد .همچنین ،افراد براساس انتظارات بلند مدتشان ازجریان درآمد آتی خود ،در
مورد مصرف و پسانداز تصمیم میگیرند .افراد انتظار تغییرات درآمد جاری خود را دارند و مصارف آنهاا
نس ثابتی از درآمد ثاب انتظاریشان اس  .براساس تئوری درآماد دائمای ،انتظاار مایرود کاه بعاد از
بازنوستگی ،درآمد افراد کاهش یابد .بنابراین ،مصرف کننده برای ایانکاه در طاول زماان بازنوساتگی،
ابگوی مصرف خود را ثاب نگه دارد ،نیاز دارد تا ق ل از زمان بازنوستگی پساناداز الز را فاراهم کناد.
بنابراین ،مرد برای تامین مابی خود و افراد تح سرپرستیشان در مقابل موکالت مابی احتمابی ،انگیزه
الز برای خرید بیمه عمر را دارند .منافع حاصل از بیمه عمر میتواند من ع مابی مناس ی برای ذینفعاان
باشد .همچنین ،در هنگا بازنوستگی برای افراد به عنوان یک من ع مابی کمکی عمل نماید.
درآمد دائمی براساس ارزش حال داراییهای فیزیکی مانند امالک ،سها و اوراق قرضاه و هامچناین
عواید ناشی ازسرمایه انسانی در شکل درآمد آتی به عنوان نتیجه حاصل از تحصیل و تجربه کاری اندازه-
گیری میشود .این اعتقاد وجود دارد که مصرف کننده بر اساس این داراییها میتواند برآوردی از درآماد
انتظاریش در طول زندگی داشته باشد .پس میتوان ،پرداختی حاصل از خرید بیمه عمر را جایگزینی برای
ارزش حال دستمزد سرمایه انسانی فرد برشمرد .به این معنا که در هنگا فوت سرپرس خانوار ،پرداختی
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یکجای بیمه عمر میتواند بیانگر ارزش سرمایه انسانی وی برای بازماندگان باشد .بنابراین ،منطقی اس
فرض نماییم که موخصههای سرمایه انسانی مانند تحصیالت و وضعی اشتغال مایتوانناد خریاد بیماه
عمر را تح تاثیر قرار دهند(باصری و همکاران.)2220 ،
در خصوص تقاضای بیمه عمر تحقیقات متعددی صورت گرفته اس وبی نظریه واحاد و منحصار باه
فردی دربارهی تقاضای بیمه عمر که مورد اجماع همه محققان باشد وجود نادارد .اوترویال معتقاد اسا
تقری اً تما مطابعات تئوریک دربارهی تقاضای بیمه عمر در چارچوب مطابعهی یاری قرار دارد کاه در آن
تقاضا برای بیمه عمر در فرآیند تخصیص طول عمر هر فرد در نظر گرفته مایشاود .از میاان تحقیقاات
تجربی خارجی و داخلی انجا شده در این زمینه میتوان به تحقیقات زیر اشاره کرد:
سابقه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

کجوسوسکی ( ،)9029به بررسی عوامل موثر برتقاضای بیمه عمر در  26کووراروپای مرکزی وجنوب
شرقی بااستفاده از روش اثرات ثاب (مدلپنل دیتا) طی دوره  2228تا  9020پرداخ  .نتایج این تحقیقات
نوان داد که توبید ناخابص داخلی سرانه ،تور  ،مخارج سالم  ،سطح تحصیالت و نقش قانون قویترین
پیشبینی برای استفاده ازبیمه عمر اس  .نره بهره واقعی ،کنترل فساد و اثربخوی دوب به نظر نمیرسد
که خیلی اثرگذار بر تقاضای بیمه عمر در کوورهای اروپای مرکزی و جنوب شرقی باشد.
فیین و همکاران ( ،)9022در مطابعه خود به بررسی عوامل تعیین کننده ح ،بیمه عمر و غیر عمر در 20
کوور در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره  9000تا  9008پرداختند .نتایج نوان داد که درآمد سرانه،
تعداد جمعی و ساختار جمعیتی ،توزیع درآمد ،سیستم بازنوستگی ،مابکی دوبتی شرک های بیمه ،در
دسترس بودن اعت ار خصوصی و مذهب بر بیمه عمر تاثیر دارد و بخش غیر عمر به وسیله این متغیرها و
متغیرهای دیگرتح تاثیر قرار میگیرد .همچنین نتایج نوان میدهدکه تعدادی از متغیرهای سیاستی نیز
بر توسعه بیمه عمر تاثیر دارد.
بی و همکاران ( ،)9002به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در  20کوور  OECDطی
دوره  2222تا  9000پرداختند .نتایج آنها نوان دادکه درآمد ،سطح تحصیالت ودرجه رقاب رابطه مث تی
با تقاضای بیمه عمر دارد .مخارج تامین اجتماعی ،تور  ،نره بهره واقعی تقاضا برای بیمه عمر را در
کوورهای  OECDکاهش میدهد.
هوانگ و گرین فورد ( ،)9001به بررسی تعیینکنندگان تقاضا برای بیمه عمر در کوورهای چین ،هنگ
کنگ و ت ایوان پرداختند .نتایج این مطابعه نوان داد که درآمد ،تحصیالت و توسعه اقتصادی عوامل موثر
بر تقاضای بیمه عمر هستند .ساختار اجتماعی و سیاس ها تاثیر منفی بر تقاضای بیمه عمر دارند و امنی
اجتماعی و قیم اثر معناداری بر تقاضای بیمه عمر ندارند.
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بک و وب ( ،)9009در تحقیقی به بررسی این پرسش که چه چیزی باعث واریانس در تقاضای بیمه عمر
در بین  18کوور طی دوره  2212تا  9000میشود ،پرداختند .آنها ازچهار شاخص مختلف برای تقاضای
بیمه عمر و ترکیب عوامل مختلف اقتصادی و جمعیتی و سازمانی در تحقیقات خود استفاده کردند .نتایج
مطابعه آن ها نوان داد که در کوورهایی با سطح درآمد سرانه باالتر ،بخش بانکی توسعه یافته و تور
پایینتر (ث ات قیم ) باعث تقاضای بیوتر برای بیمه عمر میشود.
سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور

باصری و همکاران ( ،)2220در پژوهوی براساس موخصههای سرمایه انسانی ،عوامل اجتماعی و
عوامل روان شناختی ،ابگویی را برای تقاضای بیمه عمرارائه کردند .به منظور انجا این پژوهش ،اطالعات
مورد نیاز با نمونهگیری تصادفی درشهر تهران ،در قابب پرسونامه درسال  ،2282جمعآوری گردید .یافته-
های پژوهش براساس ابگوی دو مرحلهای نوان داد ،احتمال خرید بیمه عمر در میان زنان بیوتر ازمردان
اس  .همچنین ،وضعی سالمتی افراد با تمایل به خرید بیمه عمر ارت اط منفی و معنیداری دارد .اما
متغیرهای سرپرستی وشناخ بیمه عمر درتمایل به خرید بیمه عمر افراد تاثیر مث تی داشته اس  .افزایش
سن و وجود فرزند کمتر از  28سال موجب خرید بیمه عمر کمتری توسط افراد شده اس  .متغیرهای
درآمد ،امید به زندگی و انگیزه ترک ارث با سطح بیمه عمر خریداری شده رابطه مث تی داشته اس .
سجادی و دیگری ( ،)2281با استفاده از روش  OLSبه بررسی رابطه میان متغیرهای کالن اقتصادی
وتقاضا برای بیمه عمر درایران پرداختند .اساسیترین یافتههای اینمطابعه نوان میدهدکه توبید ناخابص
داخلی و همچنین تور پیش بینی شده ،رابطه موثری با تقاضای بیمه عمر دارند .نتیجه جابب ،رابطه مث
تقاضا با نره بیمه اس که متناقض به نظر میرسد .ضمن آنکه متغیر امید به زندگی کامالً موثر بر تقاضا
و با ضریب مث ارزیابی شده اس .
عزیزی ( ،)2281درمقابهی خودبه بررسی رابطه میان متغیرهایکالن اقتصادی وتقاضا برای بیمه عمر
در ایران طی دوره زمانی  2212-2282پرداخ  .یافتههای تحقی ،نوان میدهد که نره سپردههای بلند
مدت ،قیم بیمه ،درآمد ،بازده سها بورس اوراق بهادار و امید به زندگی از جمله مهمترین عوامل موثر
بر تقاضا برای بیمه عمر در ایران میباشد .در این راستا قیم بیمه رابطه معکوس قوی و مهمی با تقاضا
برای بیمه عمر دارد.
مهرآرا و دیگری ( ،)2286در مطابعهی خود ،تابع تقاضای بیمه عمر را با استفاده از دادههای سری
زمانی ایران طی دوره  ،2261-2289م تنی بر رویکرد  ARDLو همچنین دادههای پنل برای کوورهای
صادرکننده نف با درآمد متوسط برای دوره  2228-9009برآورد کردند .بر ط  ،نتایج این مطابعه ،عمده-
ترین عوامل تعیینکننده تقاضای بیمه عمر در ایران ،درآمد ،میزان تحصیالت و بار تکفلاند .همچنین
درآمد ،احتمال مرگ سرپرس خانواده و تحصیالت ،از مهمترین عوامل موثر بر تقاضای بیمههای عمر
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در کوورهای نف خیز با درآمد متوسط میباشند .کوشهای درآمدی تابع تقاضای بیمه عمر نوان می-
دهند که این محصول ،در کوورهای نف خیز با درآمد متوسط ،بوکس و در ایران ضروری اس  .در واقع،
افزایش درآمد ،نقش اساسیتری درگسترش و تحوالت بیمههای عمر در سایر کوورهای صادرکننده نف
نس به ایران داشته اس .
پژویان و دیگری ( ،)2289در مقابه خود تابع تقاضای بیمه عمر در ایران را با استفاده از دادههای سری
زمانی طی دوره  2261-2280برآورد و سپس میزان تقاضای آن را با بهرهگیری از ابگوی  VARتا پایان
سال  2282پیشبینی کردند .این مطابعه نوان میدهدکه مهمترین عوامل تعیینکننده تقاضای بیمه عمر
در ایران درآمد ،میزان تحصیالت ،بار تکفل و تور انتظاری میباشد .ط  ،نتایج به دس آمده ،کوش
تقاضای بیمه عمر نس به درآمد و تور انتظاری به ترتیب  0/62درصد و  0/92درصد اس که کم
کوش بودن تقاضای بیمه عمر نس به متغیرهای مذکور را نوان میدهد .همچنین کوش تقاضای
بیمه عمر نس به بار تکفل و میزان تحصیالت به ترتیب  2/81و  2/28درصد محاس ه شده که حاکی از
با کوش بودن تقاضا نس به متغیرهای فوق دالب دارد.
آزمون پایایی متغیرها

آزمون پایایی عمدتاً به منظور جلوگیری از رگرسیونهای کاذب انجا میگیرد .چنانچه سری زمانی
ناپایا باشند ،برآورد ضرایب به یک رگرسیون کاذب میانجامد .بنابراین پیش از برآورد مدل ،الز اس
پایایی تما متغیرهای مورد استفاده در تخمینها مورد آزمون قرار گیرد .برخالف آنچه که در مورد داده-
های سری زمانی مرسو اس  ،در مورد دادههای تابلویی نمیتوان برای آزمون پایایی از آزمونهای
دیکیفوبر و دیکیفوبر تعمیم یافته بهره جس  ،بلکه الز اس به نحوی پایایی جمعی متغیرها آزمون
شود .برای این منظور ،از آزمونهای ریوه واحد دادههای ترکی ی استفاده میشود .بوین و بین نوان دادند
که در دادههای ترکی ی ،استفاده از آزمون ریوه واحد برای ترکیب دادهها ،دارای قدرت بیوتری نس به
استفاده از آزمون ریوه واحد برای هر مقطع به صورت جداگانه اس .
در این آزمون فرضیه صفر ،م نی بر وجود ریوه واحد و ناپایایی متغیرها میباشد .بررسی مقادیر آمااره-
های محاس ه شده و احتمال پذیرش آنها نوان میدهدکه فرضیه صفر م نی بر ناپایایی متغیرها درسطح
اطمینان  22درصد رد میشود .جدول شماره ( )2نتایج آزمون ریوه واحد جمعی باوین و باین را بار روی
متغیرهای مورد استفاده در بررسی تاثیر عوامل اقتصاادی و اجتمااعی ماوثر بار تقاضاای بیماه عمار در
کوورهای مورد مطابعه را نوان میدهد .همان طوری که نتایج آزمون پایایی متغیرها نوان میدهد ،تما
متغیرهای مورد استفاده در مدل در سطح و با عرض از م دا و روند پایا میباشند .به ع اارت دیگار ،تماا
متغیرها ان اشته از مرت ه ) I(0هستند.
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جدول شماره ( :)1نتایج بررسی پایایی متغیرها با استفاده از آزمون لوین و لین
وضعیت پایایی

Prob

آماره لوین و لین

فرآیند آزمون

پایا

0/0000

-9/84

با عرض از مبدا و روند

LIP

پایا

0/07

-1/41

با عرض از مبدا و روند

LIPC

پایا

0/0000

-4/91

با عرض از مبدا و روند

INF

پایا

0/0000

-10/80

با عرض از مبدا و روند

LRINR

پایا

0/0000

-6/13

با عرض از مبدا و روند

LFD

پایا

0/008

-2/16

با عرض از مبدا و روند

LDRO

پایا

0/0000

-21/19

با عرض از مبدا و روند

LDRY

پایا

0/0000

-3/26

با عرض از مبدا و روند

LEDU

پایا

0/0000

-6/48

با عرض از مبدا و روند

LLIFEX

متغیرها

من ع :محاس ات تحقی،
تخمین مدل به روش پنل دیتا

تجزیه و تحلیل پنلدیتا یکی از موضوعهای جدید و کاربردی در اقتصاد سنجی میباشاد ،چارا کاه
پنلدیتا یک محیط بسیار غنی از اطالعات را برای گسترش دادن تکنیکهای تخماین و نتاایج تئوریاک
فراهم میآورد .در بسیاری از موارد محققین میتوانند از پنلدیتا برای مواردی که مسائل را نمیتوان فقط
به صورت سری زمانی یا فقط به صورت مقطعی بررسی کرد ،استفاده میکنند.
مزی استفاده از این روش در افزایش قدرت آماری ضرایب نس به استفاده از تجزیه و تحلیل
مجزای دادههای آماری به صورت سری زمانی یا مقطعی اس  .در این روش با در نظر گرفتن تغییرات
متغیرها در هر مقطع و در هر زمان به صورت موترک ،از تمامی دادههای در دسترس استفاده میشود و
بنابراین خطای مواهدات کمتر میشود .هر چند در تجزیه و تحلیل دادههای آماری مقطعی دامنهی آمار
گستردهتر اس  ،اما در روش بررسی دادههای ترکی ی ،از اطالعات به مراتب بیوتری ،استفاده میشود.
بنابراین ،با افزایش دامنهی آمار و اطالعات ،درجهی آزادی افزایش مییابد و برآوردهای صورت گرفته
درباره ی جامعه آماری ،برآوردها به مراتب کاراتر خواهد بود .از دیگر مزی های کاربرد دادههای ترکی ی،
حل موکلتورش برآوردهای معادالت مقطعی اس  .تورش معادالت مقطعی بدبیل بحاظ نکردن بسیاری
از متغیرهای توضیح دهندهی مدل و خطای اندازهگیری متغیرها پدیدار میشود .استفاده از این روش به
دبیل افزایش درجهی آزادی و بررسی متغیرها در طول زمان ،میتواند تورش معادالت را کاهش دهد.
همچنین ،با استفاده از روش دادههای ترکی ی ،پویایی متغیرها در طول زمان قابل برآورد اس  ،در حابی
که در مطابعات مقطعی به دبیل بحاظ نکردن زمان در برآوردها ،این امر میسر نیس .
بنابراین مدل معرفی شده در این مقابه ،با استفاده از روش پنل دیتا طای دوره  9002-9002تخماین
زده میشود .بدین منظور ابتدا برای تعیین وجود (عد وجاود) عارض از م ادا جداگاناه بارای هریاک از
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کوورها از آزمون  Fاستفاده میشود .با توجه به اینکه  probاین آزمون کمتر از  0/02اس  ،بذا باا ساطح
اطمینان باالی  22درصد فرضیه صفر آزمون م نی بر استفاده از روش حداقل مربعات معموبی رد میشود
و در نتیجه رگرسیون مقید (روش حداقل مربعات معموبی) دارای اعت ار نمیباشد و باید عرض از م دأهای
مختلفی (روش اثرات ثاب یا تصادفی) را در مدل بحاظ نمود .سپس برای تعیین استفاده از مدل اثر ثاب
در مقابل مدل اثر تصادفی ،از آزمون هاسمن استفاده میشود .به ع ارتی دیگر ،رایج تارین آزماون بارای
تعیین نوع مدل دادههای ترکی ی ،آزمون هاسمن اس  .آزمون هاسمن بار پایاهی وجاود یاا عاد وجاود
ارت اط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل شاکل گرفتاه اسا  .اگار چناین
ارت اطی وجود داشته باشد ،مدل اثر تصادفی و اگر این ارت اط وجود نداشته باشد ،مادل اثار ثابا کااربرد
خواهد داش  .فرضیه  Hoنوان دهندهی عد ارت اط متغیرهای مساتقل و خطاای تخماین و فرضایه H1
نوان دهنده ی وجود ارت اط اس  .بر ط  ،نتیجه آزمون هاسمن ،فرض صفر م تنای بار اساتفاده از روش
اثرات تصادفی رد شده اس  .بذا روش اثرات ثاب برای تخمین مدل تایید شده که نتایج مربوط به آزمون
 Fو هاسمن در جدول شماره  9ارائه شده اس .
جدول شماره ( :)2نتایج آزمون  Fو هاسمن
prob
آزمون ها
آماره ها
0/0000

1411/1

آزمون F

0/0041

22/4

آزمون هاسمن

من ع :محاس ات تحقی،

جدول شماره ( )2نتایج نهایی مربوط به تخمین مدل به روش پنل دیتا با اثرات ثاب را نوان میدهد.
جدول شماره ( :)3نتایج حاصل از بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی
بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای مورد مطالعه به روش پنل دیتا
آماره t

انحراف معیار

-5/11

3/13

1/44

0/05

0/41

1/11

0/001

0/014

ضرایب
-11/11

*

*
***

متغیرها
C
LIPC
LRINR

3/15

0/010

0/043

*

LFD

1/21

*

INF

0/001

0/011

1/11

0/242

1/12

*

LDRO

-13/11

0/111

-2/5

*

LDRY

4/15

0/141

0/101

5/11

0/141

5/01

*
*

LEDU
LLIFEX

0/11

R2

1/41

D. W

من ع :محاس ات تحقی،
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* معناداری در سطح  22درصد و *** معناداری در سطح  21درصد را نوان میدهد.
همانگونه که نتایج تخمین نوان میدهد ،سطح درآمد سرانه به طور قوی بر تقاضای بیمه عمر اثر
میگذارد .به این معنا که برای مرد  ،بیمه عمر با افزایش درآمد امکانپاذیر مایشاود .یافتاههاای اکثار
مطابعات انجا شده در این زمینه همگی بر تاثیر مث درآمد بر تقاضای بیمه عمر تاکید دارناد .بناابراین
بین سطح درآمد و تقاضای بیمه عمر رابطه مستقیمی وجود دارد .از دیگر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر
تقاضای بیمه عمر ،نره بهره واقعی اس  .یافتههای به دس آمده از رابطه میان نره بهره و تقاضای بیمه
عمر بسیار متفا وت اس و برخی اختالف نظر بر سر اثرات آن بر خرید بیمه عمر وجود دارد .ط ا ،نتاایج
تخمین ،تاثیر نره بهره واقعی بر تقاضای بیمه عمر مث باوده و از بحااظ آمااری در ساطح  20درصاد
معنادار اس  .ضریب این متغیر نس به بقیه متغیرها اندک بوده اس .
سطح توسعه مابی به عنوان یک عامل تعیین کننده تقاضای بیمه عمر اس و اکثار تحقیقاات انجاا
شده در این زمینه ،به یک رابطه مث بین توسعه مابی و تقاضاای بیماه عمار رسایدهاناد .ط ا ،نتاایج
تخمین ،سطح توسعه مابی در کوورهای مورد مطابعه نیز تاثیر مث و معناداری بر تقاضای بیمه عمر در
طی دوره مو رد بررسی داشته اس  .از دیگر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر تقاضای بیمه عمر ،نره تاور
اس  .در مطابعات گذشته ،تاثیر منفی تور بر تقاضای بیمه عمر به چوم میخاورد .در ایان مطابعاه ،بار
خالف انتظار ،تور تاثیر مث تی بر تقاضای بیمه عمر در کوورهای مورد مطابعه داشته اس  .شااید علا
این امر ،ارزش باالی بیمه عمر و آینده نگری و بیتوجهی مرد به پدیده تور در کوورهای مورد مطابعه
باشد.
از متغیرهای اجتماعی در نظر گرفته شده ،نس وابستگی افراد میباشاد .در مطابعاات مقطعای باین
کوورها ،تاثیرهای مختلفی از نس وابستگی افراد بر تقاضای بیمه عمر به چوام مایخاورد و ایان اثار
م هم اس  .ط  ،نتایج تخمین نس وابستگی پیر ،مث و معنادار و نس وابستگی جوان تاثیر منفی و
معنادار بر تقاضای بیمه عمر در کوورهای مورد مطابعه داشته اس که دقیقاً این نتیجه با نتاایج مطابعاه
کجوسوسکی ( )9029سازگار اس  .میتوان اظهار کرد که در نتیجهی افزایش تعداد افاراد تحا تکفال
تأمین نیازهای تما افراد خانواده دشوارتر شده ،ضرورت زیادی برای خرید بیمه عمر احساس نمیشود .با
افزایش تعداد فرزندان ،سرپرس خانواده بیوتر به فکرتأمین نیازهای مصرفی وضروری روزمره آنها بوده
و بیمهی عمر برای آنها به عنوان یک کاالی بوکس تلقی میگردد.
به نظر میرسد سطح تحصیالت اثر مث تی بر تقاضای بیمه عمر داشته باشد .عالوه بر این تحصایالت
باالی افراد ،آن ها را با انواعی از ریسک آشنا کرده و تقاضای خود را برای بیمه عمر افزایش میدهناد .در
اکثر مطابعات ا نجا شده ،تاثیر مث تحصیالت بر تقاضای بیماه عمار تاییاد شاده اسا  .ط ا ،نتاایج
تخمین ،تحصیالت تاثیر مث و معناداری بر تقاضای بیمه عمر دارد .دیگر متغیر اجتماعی در نظر گرفتاه
شده ،امید به زندگی اس  .رابطه امید به زندگی و تقاضای بیمه عمر در مطابعات ق لی؛ م هم اس  .ط ا،
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نتایج تخمین ،رابطه مث و معناداری بین امید به زندگی و تقاضای بیمه عمر در کوورهای مورد مطابعه
وجود دارد که این نتیجه با نتایج مطابعات اخیر از جمله وارد و زوربروگ ( ،)9000بیم و هاابرمن (،)9002
بی و همکاران ( ،)9002سن ( ،)9008فی ین و همکاران ( )9022سازگار اس .
نتیجهگیری

بیمه عمر از شاخههای مهم و مطرح در صنع بیمه اس  .رشد و توسعه در این زمینه میتواند سهم
بسزایی در عملکرد و سازماندهی شرک های بیمه و همچنین به ود و رشد وضعی اقتصادی کوور داشته
باشد .بیمههای عمر همانند سایر بیمهها ،پاسخگوی توویش و نگرانی خاطر افراد یک جامعاه اسا کاه
دارای دو ویژگی عمده میباشد .نخس آنکه فقط به پیوامدهای مستقیم مرباوط باه سرنوشا انساان
ارت اط مییابد و دو آن که پیوامدهای موردنظر تنها جن ه خسارتی ندارند زیرا با زنده ماندن بیمه شده در
پایان مدت معین نیز تعهد بیمهگر جاری اس  .بنابراین بیمههاای عمار بار خاالف بیماههاای اماوال و
مسئوبی  ،پیرو اصل غرام نمیباشند و موضوع این بیمهها ارائه تامین به اشخاص عالقاهمناد در برابار
هزینه های احتمابی یا بار مابی ناشی از وقوع یک ریسک فردی موخص اس  .این بار ماابی باه صاورت
مقطوع ،دارای عد قابلی ترمیم و ج ران و عد بازیاف از مسئول حادثه اس  .به ع اارت دیگار ،بیماه
عمر قراردادی اس که به موجب آن بیمهگر در مقابل دریاف ح ،بیمه ،متعهد میشاود کاه در صاورت
فوت بیمه شده یا در صورت زنده ماندن وی در موعد مقرر در قرارداد ،سرمایه تعهد شده در بیمهنامه را به
بیمهگذار ،بیمه شده و یا استفاده کننده معین از سوی او بپردازد.
تقاضا برای بیمه عمر تح تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی قرار میگیرد .با توجه به ادبیاات
موضوع و تحقیقات گذشته یک سری متغیرهای اقتصادی و اجتمااعی گازینش شادند .از جملاه عوامال
اقتصادی که بر تقاضای بیمه عمر تاثیر میگذارند ع ارتند از :سطح درآمد سارانه ،ناره تاور  ،ناره بهاره
واقعی و سطح توسعه مابی.
هدف تحقی ،حاضر ،بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی مذکور بر تقاضای بیمه عمار در ایاران و
کوورهای مستقل موترکابمنافع در طی دوره  9002-9002بوده اس  .بدین منظاور ،ابتادا باه بررسای
پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریوه واحد جمعی بوین و بین پرداخته شد .سپس باا اساتفاده از روش
پنل دیتا ،مدل مورد نظر تخمین زده شد.
نتایج تخمین به روش پنل دیتا نوان میدهد که سطح درآمد سرانه به طور قاوی بار تقاضاای
بیمه عمر اثر می گذارد .به این معنا که برای مرد  ،بیمه عمر با افزایش درآمد امکاان پاذیر مایشاود .از
دیگر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر تقاضای بیمه عمر ،نره بهره واقعی اس  .یافتههای به دس آماده
از رابطه میان نره بهره و تقاضای بیمه عمر بسیار متفاوت اس و برخی اختالف نظر بر سر اثرات آن بار
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خرید بیمه عمر وجود دارد .ط  ،نتایج تخمین ،تاثیر نره بهره واقعی بر تقاضای بیمه عمر مث بوده و از
بحاظ آماری در سطح  20درصد معنادار اس  .ضریب این متغیر نس به بقیه متغیرها اندک بوده اس .
بر اساس نتایج تخمین ،سطح توسعه مابی در کوورهای مورد مطابعاه نیاز تااثیر مث ا و معنااداری بار
تقاضای بیمه عمر در طی دوره مورد بررسی داشاته اسا  .از دیگار متغیرهاای اقتصاادی تاثیرگاذار بار
تقاضای بیمه عمر ،نره تور اس  .در مطابعات گذشته ،تاثیر منفی تور بر تقاضای بیمه عمار باه چوام
میخورد .از متغیرهای اجتماعی در نظر گرفته شده ،نس وابستگی افراد میباشاد .در مطابعاات مقطعای
بین کوورها ،تاثیرهای مختلفی از نس وابستگی افراد بر تقاضای بیمه عمر به چوم میخورد و این اثار
م هم اس  .ط  ،نتایج تخمین نس وابستگی پیر ،مث و معنادار و نس وابستگی جوان تاثیر منفی و
معنادار بر تقاضای بیمه عمر در کوورهای مورد مطابعه داشته اس که دقیقا این نتیجه با نتاایج مطابعاه
ق لی سازگار اس .
همچنین نتایج تخمین مدل نوان میدهد که تحصیالت تاثیر مث و معناداری بر تقاضاای بیماه عمار
دارد .دیگر متغیر اجتماعی در نظر گرفته شده ،امید به زندگی اس  .رابطه امید به زندگی و تقاضای بیماه
عمر در مطابعات ق لی؛ م هم اس  .ط  ،نتایج تخمین ،رابطه مث و معناداری باین امیاد باه زنادگی و
تقاضای بیمه عمر در کوورهای مورد مطابعه وجود دارد.
راهکارهای توسعه بیمههای عمر

با توجه به نتایج تخمین ،راهکارهای سیاس گذاری زیر توصیه میشود:
 )2از آنجایی که سطح درآمد سرانه به طور قوی برتقاضای بیمه عمر اثر میگذارد ،بنابراین تغییر فرهنگ
به نفع اختصاص بخوی از درآمد خانوارها به خرید بیمه عمر ضروری به نظر میرسد .ایان امار بایاد باه
صورت اصوبی و برای بلند مدت و به طور مستمر صورت گیرد تا آحاد مل  ،افرادی محتاط ،ریسکگریاز
و آینده نگر باشند .ضمناً آموزش خانواده باید به نحوی باشد که وابدین برای پاس از مارگ خاود هام در
جه تأمین رفاه فرزندان خویش برنامهریزی نمایند.
 )9از آنجایی که تحصیالت باالی افراد ،آنها را با انواعی از ریسک آشنا کرده و تقاضای خاود را بارای
بیمه عمر افزایش میدهند و نیز رابطه مث میان تحصیالت و تقاضای بیمه عمر ،بیاانگر آن اسا کاه
توجه به آموزش و تحصیالت میتواند کاربرد مهمی در سیاس گذاریها و تدوین استراتژی صنع بیماه
داشته باشد .بنابراین ،اطالع رسانی در مورد بیمههای عمر و آشنایی با شیوههای پسانداز از طریا ،ایان
بیمه ها و آگاهی دادن به مرد در مورد خطر فوت سرپرس خانواده و عد تأمین خانواده و یا ایا کهوب
و پیری و ناتوانی از طری ،رسانههای گروهی ،مجالت ،نواریات و یاا آماوزشهاای درون ساازمانهاا و
موسسهها به کارمندان و کارگران ضروری به نظر میرسد.
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 )2از آنجایی که سطح توسعه مابی به عنوان یک عامل تعیینکننده تقاضای بیمه عمر اس و با توجه به
عد محدودی بانکها و موسسات مابی و اعت اری در سرمایهگذاری و ت لیغات و همچنین اعتماد بااالتر
افراد به نظا بانکی در خرید بیمهنامه و گسترش فیزیکی و دسترسی باالی بیمهشدگان به سیستم مذکور
میتوان با کاهش هزینه کارمزد و ت لیغات و توسعه بیمهنامههای عمر طراحی شده برای فروش در نظاا
بانکی ،بیمهنامههای ارزانتری را به مرد عرضه نمود .ضمناً بیمهگران بازرگانی میتوانند به عنوان بیمه-
گران اتکایی در این زمینه نیز فعابی نمایند.
 )6رفع محدوی سنی برای بهرهمندی از مزایای پوشش بیمههای عمر :در حال حاضر افاراد باین  21تاا
 11سابه میتوانند از این پوششها بهرهگیرند که پیونهاد میشود این محدوده سنی بین  2تا  81ساابگی
گسترش یابد.
 )1از آنجایی که بیمههای غیر عمر بیوتر در کاهش عد اطمینان از آینده و ریسکپاذیری افاراد ماوثر
اس و بیمههای عمر نقش پساندازی برجستهتری دارند ،بنابراین شرک های بیمه با فروش بیماههاای
عمر و پسانداز به منابع مابی فراوانی دس مییابند که با سرمایهگذاری در پروژههای پربازده مایتوانناد
سود فراوانی کسب کنند .موارک دادن بیمهگذاران در منافع حاصل از سرمایهگذاری ،انگیازه ماوثری در
جه جلب رضای مرد اس به ویژه آن که بسیاری از افراد نمیدانند نقدینگی خود را در چاه ماواردی
سرمایهگذاری کنند.
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