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  چکیده

ایـن   . دراشخاص در ایران است هايبیمهمتغیرهاي کالن اقتصادي بر تقاضاي  تأثیربررسی  ،این مقالههدف 
اشخاص  هايبیمهکل عملکرد صنعت بیمه ایران در رشته  ،از تکنیک و شیوه نمونه گیريبا استفاده   ،تحقیق

ــین در  ــايســالب ــق اســت. شــده بررســی 1391-1360ه ــا  حاضــر تحقی ــال  EVIEWSاســتفاده از ب و اعم
هاي هاي اقتصادسنجی صورت پذیرفته است. در اینجا تأثیر متغیرهاي کالن اقتصادي بر تقاضاي بیمهتکنیک

نامـه و  هاي اشخاص بر اساس تعاریف و ساختار ایـن بیمـه  اشخاص و نحوه تأثیر این متغیرها بر تقاضاي بیمه
هـاي زنـدگی، ماننـد    ویژه بیمههاي اشخاص بهسوابق مطالعات صورت گرفته است؛ همچنین نقش مهم بیمه

هاي مولد است، که از این طریق گذاريها در سرمایههاي در دست مردم و حرف آنها جذب پولسایر بیمه
توسـعه   درنهایـت و  GNI ، درآمـد ملـی  GDPهـاي اقتصـادي نظیـر تولیـد ناخـالص داخلـی       بهبود شاخص

این تحقیق بیانگر  هايي دارد. یافتهموثرترنقش  بیمه، هايشتهراقتصادي جامعه است که در مقایسه با دیگر 
 گربیمهپرداختی  هايخسارتاشخاص با درآمد سرانه، نرخ بیکاري و سرانه  هايبیمهآن است، که تقاضاي 

  رابطه معکوس دارد. کنندهمصرفرابطه مستقیم و با شاخص قیمت 
  

ذخیره حق بیمـه، ضـریب خسـارت، نـرخ      ،عاید شده حق بیمهبیمه، خسارت پرداختنی،  حق :هاواژهکلید
  بیکاري، شاخص قیمت، درآمد سرانه خسارت پرداختنی.
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  مقدمه
بـزرگ   هايبحرانماشینی با  امروزه پیچیدگی امور آن قدر زیاد است که گاه انسان در زندگی

زنـد و  خویش دست به ابتکـار و خالقیـت مـی    . انسان براي رفاهشودمیو حوادث گوناگون مواجه 
و گـاه   آوردمـی رفاه را بـراي خـود بـه ارمغـان      ،همواره با ایجاد ابداعات، تکنولوژي و به دنبال آن

. حال اگـر فـرد بـه آن چـه در     شودمی هانارساییو  هاگرفتاريهمان تکنولوژي موجب بسیاري از 
ضاع زمان خویش به درستی نگاه نکند و مطابق با پیشرفت اجتماع، خود را با او گذردمیاطراف او 

. اعتیاد به استفاده مکـرر از برخـی   شودمی هانارساییاز مشکالت و  ايپارهمنطبق نکند، یقیناً دچار 
از وسایل الکترونیکی که شاید بیشتر مردم به دلیل نداشتن اطالع کافی از مضـرات اسـتفاده از ایـن    

. آوردمـی که براي فـرد بـه وجـود     و فقط به دلیل تولید این تجهیزات و رفاه کاذبی هادستگاهقبیل 
دیگـر   هـاي نارسـایی بسـیاري از حـوادث و    سـاز زمینـه خـود   گیرنـد میرا به کار  هاکه آندرحالی

و استفاده از ابداعات  شودمی. البته گاهی انسان خواسته یا ناخواسته تسلیم تکنولوژي مدرن شودمی
فرد از مضرات این ابزارها آگاه اسـت، امـا    زنی گاهکنند. میجدید جنبه حیات و ثبات براي او پیدا 

را  هاآناستفاده کند و فقط براي پاسخگویی به ضروریات زندگی خویش  هاآنناگزیر است که از 
جود در جوامع امـروزي را  ساختاري مو هايبیکاري. شاید به درستی بتوان بسیاري از بردمیبه کار 

 هـاي نگرانـی و  هااضطرابوري دانست. وجود و گسترش تکنولوژي ص هاپیشرفتهمین  سرچشمه
و گاه مـرگ و میرهاسـت. اکثـر     هایبرخواسته از این گسترش صوري خود زمینه بسیاري از نارسای

  .اندکردهخود به آن اشاره  هاينظریهو در  اندواقفروانشناسان نیز به این نکته 
بیمـه   هايشرکتدینی، نقش  در این میان، جداي از بحث اعتقادي و زندگی معنوي و باورهاي

  که در زندگی انسان انکار ناپذیر است. هااضطرابدر کاهش فشارها و 
راهکارهاي مناسبی براي آرامش خـاطر افـراد    توانندمیعمالً با حضور در صحنه  هاشرکتاین 

 ايبیمـه فراهم آورند. از سوي دیگر با توجه به تقسـیمات   ايبیمهمناسب  هايپوششاز طریق ارائه 
. آن هـم  آوردمـی اشخاص پوشش مناسب را براي سالمت جسم و جـان فـرد فـراهم     هايبیمهفقط 

بیمه تحت عناوین مرگ سرپرست خانوار، حادثه، بیماري و از  هايشرکتمتناسب با توان پوشش 
 کار و تالش ناگزیر و بنـا بـه مقتضـیات زمـان بـه      هاسالکارافتادگی حتی در زمانی که فرد پس از 

. یـا بـه عبـارتی بازنشسـته     گیـرد مـی علت سنوات کاري خود از کار و محیط اشتغال خویش فاصله 
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، این قبیـل مخـاطرات در   شودمیو زندگی او دچار اختالل  یابدمیو عمالً درآمد او تقلیل  شودمی
و  تـر خردمندانـه بنـابراین نگـاهی    گیـرد؛ مـی اشخاص تحت پوشـش بیمـه قـرار     هايبیمهچارچوب 

آمـاري و   هـاي دادهمبتنی بر  گربیمهنگاه ژرف  دیگرعبارتبهو یا  هانامهبیمهبه این قبیل  ترانهآگاه
در بیمـه عمـر و    ویـژه بـه کارشناسی مربوط به نـوع ریسـک، محاسـبات فنـی حـق بیمـه        هايتحلیل

 پرداختـی و حـق   هـاي خسـارت صـادره،   هـاي نامهبیمه حوادث، محاسبه سود و زیان ناشی از تعداد
 هـاي بیمهاست، بسیار اهمیت دارد لزوم وجود  ايبیمهدریافتی متناسب با ضریب خسارت  هايبیمه

و  شـود مـی  تأکیدبا توجه به تجربه و سوابق این نوع پوشش و موارد فوق  ايجامعهاشخاص در هر 
 هـاي بیمـه متغیرهـاي کـالن اقتصـادي بـر تقاضـاي       تأثیرپژوهش،  در ایننفی آن غیر ممکن است. 

اشخاص بـر   هايبیمهاین متغیرها بر تقاضاي  تأثیراشخاص بررسی شده است. همچنین درباره نحوه 
و سوابق مطالعات صورت گرفته در این بخـش بـا اسـتفاده از     نامهبیمهاساس تعاریف و ساختار این 

ارائـه  در بعضی از موارد به علت همکاري نکردن برخی از مراکز مربـوط در   متأسفانهآمار و ارقام (
  .ایمپرداختهن شدیم) تحقیق کرده و با دید اقتصادي به این مهم آآمار دقیق مجبور به حذف 

  
  اهمیت موضوع

 تـوان میرا  هاآنقرار دارد که  بارزیانبشر در معرض خطرهاي گوناگون و حوادث  طورکلیبه
احتمالی تقسیم کرد. خطرهاي مالی  هايمسئولیتبه سه دسته تحت عنوان خطرهاي مالی و جانی و 

یا از بین رفتن اموال در زمان حمل و صـدها   لرزهزمین، سیل، طوفان، صاعقه، سوزيآتش درنتیجه
ــا از   باشــدمــیمــورد مشــابه دیگــر  و خطرهــاي جــانی مثــل فــوت ناشــی از حادثــه، نقــص عضــو ی

هـم نـوعی    هامسئولیت. گرددمیکارافتادگی، باعث از دست رفتن یا کاهش درآمد مالی مشخص 
: اول انــدگونـه مربــوط بـه بــدن انسـان بــر دو    هـاي نــاراحتیانســان اسـت،   هـاي گرفتــاريدیگـر از  

از بیرون به بدن آدمی، دوم عواقب گذشت زمـان بـر وجـود     ورحملهناشی از حوادث  هايناراحتی
 ویـژه بـه اسـت و  انسان، سالخوردگی، مرگ، امروزه بیمه اشخاص در دنیا اهمیت زیادي پیدا کرده 

. در ایـن کشـورها   شـود مـی عالقه بسیار زیادي نشـان داده   هابیمه به این نوع پیشرفتهدر کشورهاي 
و در  کننـد مـی اشخاص خود را در مقابل حوادث و از کارافتادگی بیمه  هاينامهبیمهمردم با خرید 

 هـاي بیمه. فرضیه آورندمیعمر را به دست  هايپوششقبال پرداخت اندك مبلغ (حق بیمه)، انواع 
اقتصـادي   هـاي بنگـاه و  هـا خانوادهکاهش دادن اثرات نامطلوب اقتصادي براي  توانمیاشخاص را 
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و فعالیت کننـد   گذاريسرمایهکه صاحبان سرمایه با اطمینان خاطر  شودمیدانست. این امر موجب 
نیـروي انسـانی از    اکـه چر. یابـد مـی اقتصـادي در جامعـه افـزایش     هـاي فعالیـت گـرایش   درنتیجهو 

منابع مدیریت شناخته شده است و نقشی اساسی در تولید و سـازندگی و رشـد اقتصـادي     ترینمهم
خیالی وي نقش بسـیار مهمـی در رشـد اقتصـادي      هايوسوسهنیازها و برآوردن  تأمین. کندمیایفا 
  داشته باشد. تواندمی

 هايپولجذب  هابیمهزندگی، همانند سایر  هايبیمه ویژهبهاشخاص،  هايبیمهنقش مهم دیگر 
 هـاي شـاخص مولد است. از این طریق بهبـود   هايگذاريسرمایهدر  هاآندر دست مردم و صرف 

توسـعه اقتصـادي    درنهایـت ) و GNI)، درآمـد ملـی (  GDPاقتصادي نظیر تولید ناخـالص داخلـی (  
اسـت. نقـش    ترعمومیبیمه  هايشتهراین رشته در مقایسه با دیگر  ازآنجاکه. شودمیجامعه ممکن 

خواهد بود و با توجه به اهمیت موضوع، شناسـایی و بررسـی عوامـل     هارشتهاز سایر  مؤثرترآن نیز 
اشخاص، ارائه الگویی مناسـب کـه    هايبیمهمتغیرهاي کالن اقتصادي بر تقاضاي  تأثیر ویژهبه مؤثر

گوناگون بـراي توسـعه ا یـن     هايریزيبرنامهدر بیمه را  هايشرکتمدیران و برنامه ریزان  تواندمی
  در صنعت بیمه یاري بخشد. هاآنو آثار  هانامهبیمهقبیل 

و نیل به اهداف مربوط به این مقالـه آمـده    دهیجهترا که در  هاییفرضیهو  سؤاالت اینجادر 
  .شماریمبرمیاست 
 ت؟اشخاص در ایران چگونه اس هايبیمهتقاضاي  اقتصادسنجی مدل 1

 جهت و شدت رابطه بین متغیرهاي توضیحی و وابسته چگونه است؟
 اشخاص کدام اند؟ هايبیمهبر  مؤثرمتغیرهاي کالن اقتصادي 

  از: اندعبارتمطرح شده  هايفرضیه
  وجود دارد. دارمعنیاشخاص ارتباط  هايبیمهحق بیمه قیمت و تقاضاي  هاينرخبین  -الف

  وجود دارد. دارمعنیاشخاص ارتباط  هايبیمهبین درآمد سرانه و تقاضاي  -ب
  وجود دارد. دارمعنیاشخاص ارتباط  هايبیمهبین نرخ بیکاري، اشتغال و تقاضاي  -ت
  وجود دارد. دارمعنیاشخاص ارتباط  هايبیمهو تقاضاي  کنندهمصرفبین شاخص قیمت  -ث
  وجود دارد. دارمعنیاشخاص ارتباط  هايبیمهبین خسارت پرداختی سرانه و تقاضاي  -ج

  اشخاص هايبیمه هايویژگی
منوط به مرتبط با فوت  گربیمهاست که در آن تعهد  نامهبیمهاشخاص عبارت از نوعی  هايبیمه



  239  هاي اشخاصبررسی تأثیر متغیرهاي کالن اقتصادي بر تقاضاي بیمه

. قـرارداد  شـود میعمر، درمان و حوادث نیز صادر  هاينامهبیمهیا حیات بیمه شده است و در اغلب 
مـالی یکـی از    هـاي زیـان یست که در زمان بـروز ضـرر و   اشخاص در زمره قراردادهایی ن هايبیمه

 هـاي بیمـه ، باربري و سوزيآتش نامهبیمهطرفین متعهد به نجات طرف دیگر باشد. موضوع بیمه در 
، موضـوع  سـوزي آتـش  نامـه بیمهاشخاص کامالً با یکدیگر متفاوت است. در  هايبیمهکالً اموال با 

موضوع بیمه اسـت. لـذا بـر     هاانساناشخاص حیات  هايیمهبدر  آنکهحالبیمه ارزش تجاري دارد، 
اشـخاص حـاکم نیسـت زیـرا ارزیـابی       هـاي بیمـه اساس همین دالیل اصل جبران غرامت در مـورد  

شناخته شده  هايشاخصاشخاص یکی از  هايبیمهصرفاً از نظر مالی امکان ندارد.  هاانسانزندگی 
است و کشورهایی که مردم آن به تناسب نیاز خـود  و رفاه مردم کشوره هاتأمیندر سنجش وجود 

زنـدگانی   هـاي فعالیـت و  هـا ریـزي برنامهبیشتري در  اعتماد وبرخوردارند با اطمینان  هاتأمیناز این 
  .نمایندمیخصوصی و جامعه خود کوشش 

که از نامشان پیداسـت پیشـامدهایی را در بـر     گونههمان -1 :اشخاص دو ویژگی دارد هايبیمه
ماننـد فـوت، نقـص عضـو و یـا       شـود؛ مـی مسـتقیم بـه شـخص انسـان مربـوط       طـور بهکه  گیرندمی

 ؛پیشامدهاي مورد نظـر همیشـه جنبـه خسـارتی ندارنـد      -2 ؛، حوادث بدنی و بیماريازکارافتادگی
اشـخاص جنبـه کـامالً     هـاي بیمـه لذا از این حیـث   .مانند زنده ماندن بیمه شده در پایان مدت معین

 طـور بـه د. بدین معنا که بیمه عمر در صورت حیات، بیمه حوادث بدنی و بیمه بیماري مشخص دارن
بنابراین حتی زمانی کـه پیشـامد فـوت و صـدمه      گیرند؛میخسارتی قرار  هايبیمهاساسی در مقابل 

را ایجـاب کنـد، بـاز بـه عنـوان یـک مسـئله         گـر بیمـه بدنی موجب زیان و خسارت باشد و تضمین 
  .  شودینمخسارتی مطرح 

  
  اشخاص هايبیمهقلمرو 

 تأمینعمر مورد  هايبیمهعمر که در  هايریسک، گردندمیحول دو محور  ايبیمه هايفرمول
دیگـري کـه بـا     هـاي ریسـک . بیمه عمر به شرط فوت و بیمه عمر به شـرط حیـات و   گیرندمیقرار 

نوع پوشش و تاثیردهی حاصل  زندگی انسان ارتباط دارند. حوادث بدنی، بیماري و غیره با توجه به
  زیر بررسی کرد. هايحوزهاشخاص را در  هايبیمهگستردگی قلمرو  توانمی

  الف) حوزه اجتماعی:
براي فـرد بـه وجـود     ايبیمهبه افراد عمالً یک پشتوانه مستحکم  تأمیناشخاص با ارائه  هايبیمه
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عمـالً بـراي    گـر بیمـه رت یا حادثـه،  و فرد با اطمینان از این که در صورت مواجهه با خسا آوردمی
 . رسدمیتا به آرامش خیال  کندمیجبران خسارت وارده به او کمک 

حفظ وجود خود طرح ریزي کند، باید گفت که در درجه اول و بـیش از هـر    منظوربهخود را 
مالی  تأمین، از طریق کندمیمالی و اقتصادي است که بشر را وادار به تحرك و فعالیت  تأمینچیز 

را بهبـود   هـا انسـان به زندگی رنگ و بوي دیگر داد و روابـط متقابـل    توانمیو اقتصادي است که 
  بخشید و جامعه انسانی را شکوفا نمود.

  ب) حوزه اقتصادي:
. ایـن حـق   کنـد میاشخاص را مطالبه  هايبیمه هايپوششبا پرداخت مبلغی حق بیمه  گذاربیمه

و از  کننـد مـی بیمه اخـذ   هايشرکتش بیمه، نمایندگان کارگزاران عوامل فرو درنهایترا  هابیمه
 سـاز زمینـه کـه   شودمی گذاريسرمایهطریق مدیران و کارشناسان صنعت بیمه در چرخه اقتصادي، 

 اندازپسعمر و  هايبیمهاشخاص از قبیل  هاينامهبیمه. حق بیمه شودمیرشد و شکوفایی اقتصادي 
نـد.  اندازپـس تولد فرزند که پیـرو تکنیـک تشـکلی سـرمایه و عملیـات       جهیزیه و ازدواج و تأمین

اداره  هـا بیمـه اشخاص که بر پایـه تکنیـک توزیـع و سرشـکن کـردن حـق        هايبیمهبرخالف سایر 
باشـند.   تأثیرگذاري در اقتصاد ملی اندازپسدر آثار درآمدي و  توانندمی هابیمه، این حق شوندمی

عامل پرداخـت سـرمایه بـه خریـداران      تنهانهاص در اقتصاد ملی کشور اشخ هايبیمهمجموعه آثار 
از عملیـات مـالی    ايمجموعـه اشـخاص   هـاي بیمـه بلکـه   هاستآناشخاص یا بازماندگان  هايبیمه

و  دهنـد مـی بیمـه انجـام    هـاي شـرکت اقتصادي و یک بخش تولیدي و فعالیت اجتماعی است کـه  
  در باال بردن سطح تولید و درآمدي ملی داشته باشد. ايسازندهو نقش  مؤثرسهم  توانندمی

  :هاآنحاصل از  ايبیمهاشخاص و منافع  هايبیمهتعریف 
در مقابـل   هـا آن موجـب بـه  گربیمهکه  باشندمیبازرگانی  هايبیمهاشخاص انواعی از  هايبیمه

درآمـد   دریافت حق بیمه، در صورت حدوث عوارضی در بدن انسان که موجب کاهش یا توقـف 
و تحت  نامهبیمهاو گردند. با گذشت زمان و افزایش سن و گاهی نیروي کار، وجوهی طبق شروط 

کمک اقتصـادي مهمـی را،    هاپرداخت. این کندمیپرداخت  نامهبیمه نفعذيمختلف به  هايعنوان
. وجـوه پرداخـت شـده در مـواردي از     آورنـد مـی بـه وجـود    درآمـد کمدر بین طبقات  خصوصبه

دائـم جزئـی یـا کلـی، عنـوان       ازکارافتادگیارض بدنی که قابل جبران نباشند، مانند مرگ و یا عو
، و در مـواردي کـه زیـان حاصـل از     شـوند مـی غیر خسـارتی نامیـده    هايبیمهکمک مالی دارند و 
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، عنـوان  پـذیر درمـان عوارض بدنی قابل تقویم و ارزیابی به ریال باشند، مانند بیمـاري یـا صـدمات    
  .شوندمیخسارتی نامیده  هايبیمهو  کنندمیزیان وارده را پیدا  جبران
  

قرارداد بیمه  نفعذيبه  نامهبیمهبر طبق مقررات  گربیمه، عوارض مختلف بدنی و عنوان وجهی که زیر .1در جدول 
  نشان داده شده است. شودمیداده 

  دهدگر میعنوان وجهی که بیمه  عوارض مختلف بدنی
  کمک مالی  دائم کلی یا جزئی ازکارافتادگیفوت یا 

  به شرط حیات اندازپس  به شرط حیات) اندازپسادامه حیات تا پایان مدت بیمه (در مورد بیمه عمر و 
  پرداخت غرامت براي جبران زیان  قابل ارزیابی به ریال باشد هاآنکه زیان  هاییعارضه

  اشخاص هايبیمه بنديطبقه
  

 بنـدي دسـته  ايبیمهاشخاص به علت گستردگی ریسک و تنوع پوشش  هايبیمهدر  طورکلیبه
اجمال بـه بیمـه عمـر، بیمـه حـوادث،       طوربه توانمیرا  بنديدستهخاصی صورت گرفته است، این 

و بیمــه بازنشســتگی تقســیم کــرد. هــر یــک از ایــن   ازکارافتــادگیبیمــه درمــان، بیمــه مشــتري و 
اشـخاص اصـوالً، کـه در اغلـب      هـاي بیمـه ، شوندمیدیگري تقسیم  هايطبقهخود به  هابنديدسته

کارشناسان آمده است به شش دسته اصـلی و اساسـی بـه شـرح زیـر       هاينظریهو  هارساله، هاکتاب
  تقسیم شده است:

  
  اشخاص هايبیمه

  بازنشستگی هايبیمه  درمانی هايبیمه  مستمري هايبیمه  صنعتی یا کارگري هايبیمه  حوادث هايبیمه  عمر هايبیمه
  اشخاص هايبیمه بنديتقسیم .1نمودار 

  
عمـر   هـاي بیمـه چـون   هـاي بیمـه ، و شـود مـی اجرا  هادولتبازنشستگی معموالً توسط  هايبیمه

 هـاي بیمـه جزو تقسیمات بیمـه عمرنـد و زیرمجموعـه     اندازپسزمانی، بیمه تمام عمر و بیمه عمر و 
اشـخاص از   هـاي بیمـه که تحت بیمـه زنـدگی از آن یـاد شـده اسـت،       شوندمیاشخاص محسوب 

قراردادي هستند کـه از تعریـف کلـی     هايتأمینمختلفی از  هايگونهدیدگاه حقوقی در برگیرنده 
اشخاص بـه علـت پیونـد بـا شخصـیت و ارزش       هايبیمه. کنندمیموضوع ماده نخست بیمه پیروي 

از اصل تجمـع غرامـت تبعیـت     و ؛دارند ايویژهصیات واالي حیات و هستی تندرستی انسان خصو
تـا میـزان خسـارت     گـر بیمـه  انـد غرامتاصل  تأمیناموال که  هايبیمهنه اصل غرامت، در  کنندمی
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بیمـه   ویـژه بـه اشخاص  هايبیمه. ولیکن در پردازدمیبیمه شده غرامت  هايداراییوارده به اموال و 
در  دیگربیانبه .متعهد به پرداخت تمام مبلغ تعهد قرارداد سرمایه بیمه مورد تعهد است گربیمهعمر، 

در ایفاي تعهد خود زیان یا خسارت وارده به بیمه شده را مالك و میزان  گربیمهاشخاص  هايبیمه
ـ  گـر بیمـه گفت که وقوع خطر یـا پیشـامدي کـه     توانمیبنابراین  دهد؛نمیعملش قرار  ه را وادار ب
  سرشت ناغرامتی دارد. کندمیایفاي تعهد 

 هـاي بیمـه اشـخاص   هـاي بیمـه در  گربیمهنکته جالب دیگر در مورد بیمه اشخاص آن است که 
عمر و حوادث اشخاص حق رجوع به مسئول حادثه را ندارد، بدین معنا که او نه بر پایه حق رجوع 

به مسئول حادثـه مراجعـه و درخواسـت     تواندنمیشخص بیمه شده نه به استناد حق ادعایی خویش 
در قـانون   کـه درحالی، کندنمیبازپرداخت مبالغ مورد تعهد خود را بکند، از اصل جانشینی تبعیت 

به مسـئول حادثـه اصـل جانشـینی منـع       گربیمهاموال و مسئولیت حق رجوع  هايبیمهبیمه ایران در 
دریافت خسارت از مسـئول حادثـه وجـود    ان در گربیمهبرخی از  سوءاستفادهنشده است و احتمال 

  دارد.
اشـخاص جایگـاه بیمـه اشـخاص در ایـران را بررسـی        هـاي بیمـه حال با شناخت این مختصر از 

اشـخاص   هـاي بیمـه عام و  طوربهابتدا پنج عامل اصلی را که در تعیین جایگاه صنعت بیمه  کنیممی
مـانی الگـوي بـرآورده شـده در ایـن      یادآوري و بـا توجـه بـه دوره ز    شوندمیخاص بررسی  طوربه

  .کنیممیرا تحلیل  1391پژوهش سال 
  :هاواژه
است که در طی دوره گـزارش صـادر    هایینامهبیمهحق بیمه صادره: عبارت از حق بیمه  -الف

  پایان یافته یا نیافته باشد. هاآنکه اعتبار  آن، اعم از اندشده
  مورد بررسی پرداخت شده است.خسارت پرداختی: خسارتی است که طی دوره  -ب
بابت خسـارت خطرهـاي    هابیمهضریب خسارت: براي محاسبه این که چند درصد از حق  -ت

ان برگشت داده شده یا داده خواهد شد از نسبت خسارت واقـع شـده بـه    گذاربیمهتحت پوشش به 
ظ مفهـومی  از لحـا  گـوییم میو حاصل آن را ضریب خسارت  کنیممیحق بیمه عاید شده استفاده 

ان برگشـت  گـذار بیمـه ضریب خسارت بیانگر درصدي از حق بیمه است که به صورت منفعـت بـه   
 داده شده است.

حق بیمه عاید شده بیانگر آن است که چه میزان از حق بیمه صادره به دلیل انقضاي مـدت   -ث
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  نصیب شرکت بیمه شده است. هانامهبیمه
بیمه اغلب در پایان دوره مالی موفـق بـه بررسـی یـا      هايشرکتمعوق  هايخسارتذخیره  -ج

 هـاي خسـارت رقـم   درنتیجـه گزارش شده است.  هاآنکه به  شوندنمی هاییخسارتپرداخت همه 
نیست که در آن سال بـر عهـده شـرکت قـرار گرفتـه       هاییخسارتپرداخت شده نشان دهنده همه 

 هـاي خسـارت ره تحت عنـوان ذخیـره   ذخی هاخسارتبراي پرداخت این گونه  هاشرکتاست. لذا 
  .شودمیکه به سال بعد منتقل  کنندمیمعوق نگهداري 

 هـاي خسـارت پرداختـی و تفـاوت    هايخسارتخسارت واقع شده عبارت از حاصل جمع  -ح
  معوق ابتدا و انتهاي هر سال است.

  نامهبیمهتعداد  -خ
  تعداد خسارت -د

شـود عملکـرد   همـان طـور کـه مشـاهده مـی     نیازي بـه تعریـف ایـن دو عامـل اخیـر نیسـت       که 
بیمه در ایـران   هايشرکتو فعالیت  شودمیین متغیرها بررسی و تحلیل هاي بیمه بر اساس اشرکت

رتبه جایگاه صنعت بیمـه   درنهایتدر هر رشته پایه به آمار به دست آمده در هر قسمت مشخص و 
بررسی و کمی و کیفی عملکرد صنعت بیمه . این آمار در تعیین جایگاه و همچنین کنندمیرا تعیین 

  بسیار مهم است.
را ارائـه   زیر جدول توانمیاشخاص  هايبیمهدر  ویژهبهبا توجه به آمار ارائه شده در هر بخش 

  کرد.
  

  1391. عملکرد صنعت بیمه در سال 2جدول
  بیمه درمان  بیمه عمر  بیمه حوادث  شرح

  1/959  3/889  9/246  حق بیمه (میلیارد ریال)
  3/876  3/441  9/108  خسارت (میلیارد ریال)

  04/88  96/70  57/55  ضریب خسارت (درصد)
  41300  269912  577380  (فقره) نامهبیمهتعداد 

  938709  30343  107668  تعداد خسارت (مورد)
  .1391منبع: بیمه مرکزي ایران، گزارش آماري عملکرد صنعت بیمه کشور، سال 

  
اشـخاص   هـاي بیمـه بـه دسـت آمـده در خصـوص      بنـدي طبقـه حال بر اساس آمار ارائه شده و 
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  .کنیممیعملکرد هر رشته را بررسی و تحلیل 
میلیارد ریال بوده که بر طبق آمـار موجـود   246/9 حدود  1391حق بیمه رشته حوادث در سال 

درصد بیشتر از سال قبل از آن است. در این سال سهم این رشته از حق بیمه بازار در مقایسه با  62/4
درصد خسارت پرداختـی در رشـته حـوادث در سـال      2/7واحد افزایش به 0/01سال قبل با حدود 

 2مییارد ریـال رسـید. در همـین سـال رشـته حـوادث حـدود         108/9درصد رشد به  20/6با  1391
واحـد کمتـر از سـهم ایـن رشـته از حـق        0/7صنعت بیمـه را پرداخـت کـه     هايارتخسدرصد از 

  بازار بود. هايبیمه
درصـد رسـید. ایـن     55/57واحد کاهش بـه   5ضریب خسارت رشته حوادث با  1391در سال 

 هـاي نامـه بیمـه ضریب بر خالف سال پایه سال قبل روند نزولی داشت در سال مورد مطالعـه تعـداد   
درصد  5درصد افزایش در مقایسه با سال قبل  38/8فقره بود که با   380هزار و  557رشته حوادث 

صنعت بیمه را به خود اختصاص داد. همچنی نبر اساس آمار موجود در سـال مـورد    هاينامهبیمهاز 
هزار و  107درصد کاهش در مقایسه با سال قبل به  4/6رشته حوادث با  هايخسارتمطالعه تعداد 

  .شدمیصنعت بیمه را شامل  هايخسارتدرصد از تعداد  5/6ه رسید که فقر 668
 9/9درصد بیش از سال قبل بود و سهم حق بیمه زندگی از 56/4در مورد بیمه زندگی حق بیمه 

 30/90تنزل یافت. در بخش خسـارت پرداختـی    1391درصد در سال 9/8به  1390درصد در سال 
درصـد   71واحد کاهش حدود  6/8زندگی با  هايیمهبدرصد رشد مشاهده شد و ضریب خسارت 

 30343از  1392بـود و در سـال    1390درصـد بـیش از سـال     15/5زندگی  هاينامهبیمهبود. تعداد 
درصد آن در بخش زندگی پرداخت شـد. در مـورد بیمـه درمـان نیـز بـر        1/6هزار مورد خسارت، 

میلیارد ریـال   959/1درصد رشد به  30/7حق بیمه این رشته با  1391اساس آمار ارائه شده در سال 
درصـد در سـال قبـل بـه      12/8صـنعت بیمـه از    هايبیمهرسید که با توجه به سهم این رشته از حق 

  درصد کاهش یافت.10/5
درصـد را در مقایسـه بـا سـال قبـل نشـان داد و        22/7مقدار خسارت پرداختی در رشته درمـان  

درصـد رسـید. علـت ایـن وضـع کـاهش        88واحد کاهش بـه   16/2درمان با ضریب خسارت بیمه 
در مقایسه با سال قبـل اسـت.    1391بیمه در سال  هايشرکتضریب خسارت رشته درمان در کلیه 

درصـد از   4درصـد رشـد فقـط    17/5درمـان نیـز ایـن رشـته بـا       هـاي نامـه بیمـه در خصوص تعـداد  
 هـاي خسـارت عـداد خسـارت در ایـن رشـته بـا مالحظـه       صنعت بیمه را تشـکیل داد. ت  هاينامهبیمه
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  درصد کاهش داشت. 18/6پرداختی رشته درمان در سال قبل /
اشخاص مطالعات انجـام گرفتـه    هايبیمهدر  ايبیمه هايشاخصحال پس از ارزیابی حاصل از 

  .کنیممیدر این حوزه و عوامل اثر گذار بر این نوع بیمه را بررسی 
  اشخاص هايبیمهته در زمینه مطالعات انجام گرف

 هايبیمهبه دلیل رشد بازار بیمه در کشورهاي صنعتی که در مقدمه به آن اشاره شد  طورکلیبه
امـا بـا وجـود ایـن تحقیقـات چنـدانی در مـورد         اندداشتهاشخاص نیز در این کشورها رشد سریعی 

اشخاص صورت نپذیرفتـه اسـت. در کشـور مـا نیـز بـه علـت تنگناهـاي پـژوهش بـه جـز             هايبیمه
ارائه شده نیـز در خصـوص بعضـی از     هايمقالهمحدود تحقیق جامعی ارائه نشده است و  هايمقاله

اشخاص آن هم به صورت نظري است. حتی در مقاله حاضر نیز بـه علـت ارائـه     هايبیمه هايشاخه
متغیرها و ارائه  تأثیراشخاص براي بررسی  هايبیمه هايرشتهمی در برخی از نشدن آمار دقیق و رس

اشـخاص حـذف شـد. در سـطح      هـاي بیمـه از  ازکارافتـادگی بازنشستگی و مستمري  هايبیمهالگو 
 هـاي بیمهبه مقاله دکتر فرهاد خرمی اشاره کرد. وي در این تحقیق وضع بازار  توانمیمطلوب فقط 

در حال توسعه را بررسی کرده است. همچنین در کتاب آقاي هادي دسـتباز  زندگی در کشورهاي 
اشـخاص   هـاي بیمـه اجرایی و حقوقی  هايدستورالعملاشخاص و نحوه  هايبیمه بنديتقسیمنیز به 

امـا بـه    ؛عمر زنـدگی بـوده اسـت    هايبیمهتحقیقات بیشتر در حوزه  طورکلیبهپرداخته شده است. 
 هـاي مجموعـه در خصـوص برخـی از زیـر     هـا نامـه و پایان  هاپژوهشصورت پراکنده در برخی از 

  اشخاص از جمله حوادث و درمان نیز مطالعاتی صورت پذیرفته است. هايبیمه
  اشاره کرد. توانمیزیر  هايپژوهشدر سطح بین المللی نیز به 

Combos )1973 عمـر در اقتصـاد آمریکـا آثـار متغیرهـاي       بیمـه  اقتصادسـنجی )، در مقاله مدل
کالن اقتصادي را بر صنعت بیمه عمر آمریکا مطالعه کرد و به این نتیجه رسید که بیمه عمر با تولید 

  ناخالص داخلی ارتباط دارد. 
از  اندکرده تأکیدعمر و درآمد از لحاظ نظري  هايبیمهپژوهشگران مختلفی بر رابطه مثبت بین 

زنـدگی بـه رابطـه بـین درآمـد و       هايبیمهبر تقاضاي  مؤثردر مقاله عوامل  Lewis (1989)   جمله 
  بیمه عمر پرداخته است.
Hammond hasten (1969)  تحت ریسـک و   گذاريسرمایهدر مقاله استراتژي بهینه مصرف و

اد در مقاله تقاضا بـراي بیمـه زنـدگی کـاربردي از اقتصـ     ) (Campbell 1980نااطمینانی بیمه عمر و 
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. نقطـه شـروع ایـن    انـد یافتـه عدم اطمینان به رابطه مثبت بین تولید ملی و تقاضاي بیمه عمـر دسـت   
با عنوان نااطمینانی عمر بیمه عمر و نظریه  اشمقالهو  1965به یاري  توانمیکارهاي پژوهشی را نیز 

کشـور در   50 نسبت داد. اینان رابطه حق بیمه و درآمـد را در  1998مصرف و بینستوك و دیگران 
  حال توسعه و توسعه یافته مطالعه کردند و در این خصوص الگویی به صورت زیر در نظر گرفتند.

  Lq=-7.39+1.341LGDP درانکه 
T: (-14.3)           (22.21)          푅 =0.918  

       تولید نا خاتص داخلی و GDPو 
Q حق بیمه رشته بیمه مورد نظر             L لگاریتم در پایه نپرین  

رابطه بین تولید ناخالص داخلی وحق بیمـه را مثبـت و داراي کشـش درآمـدي      درنهایتاست 
  از واحد ارزیابی کردند. تربزرگ

Fortune)(1973 و  babble  (1981)    زنـدگی اثـر    يهـا مـه یبنشان دادند که تورم بـر تقاضـاي
 ,Hammond et.al(1976). دهـد یمرا کاهش  تورم ارزش بیمه زندگی دیگرعبارتبه ؛منفی دارد

  زندگی رابطه مثبت دارد. يهامهیبکه بار تکفل با تقاضاي  انددادهنیز به روش تجربی نشان 
Brown and Kim    (1998)  با استفاده از کار نظري(Lewis)    و کارهاي تجربی انجـام گرفتـه

مـورد انتظـار و سـطح تحصـیل را عوامـل      زندگی درآمد بار تکفل تورم  يهامهیبدر زمینه تقاضاي 
زنـدگی بـه صـورت     يهـا مـه یبو بعد از برآورد تقاضاي  انددانستهزندگی  يهامهیببر تقاضاي  مؤثر

زندگی با درآمد بار تکفل مثبت و  يهامهیبرابطه تقاضا براي  اندافتهیلگاریتمی، به این نتایج دست 
درصـد محاسـبه شـد کـه      58با تورم مورد انتظـار منفـی اسـت. همچنـین کشـش درآمـدي تقاضـا        

  از واحد است. ترکوچک
تحت عنـوان تعیـین هزینـه     يامقاله، در Millender2و  Hammond(1 Houston (1967در سال

ان دادنـد کـه رابطـه خنثـی بـین بـار       حق بیمه عمر خانوار، یک پژوهش تجربی به روش تجربی نشـ 
بـا عنـوان    يامقالـه در ) (Hokinson3 1969زنـدگی وجـود دارد.    يهـا مـه یبتکفل بـا تقاضـا بـراي    

________________________________________________________________ 

1- Hammond 

2- Millender 

3- Hankinson 
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در  fisher (1973)تحت ریسـک و نااطمینـانی بیمـه عمـر،     گذاريسرمایهاستراتژي بهینه مصرف و 
تحـت عنـوان    يامقالهدر )  (fortune 1973تحت عنوان مدل سیکل زندگی بهینه بیمه عمر يامقاله

تحت عنوان تقاضا براي بیمه عمـرف   يامقالهدر  Campbellو  -تئوري بهینه عمر، توسعه و آزمون
ي بین تولید ملی و تقاضـاي بیمـه   دارمعنییک کار بدوي از اقتصاد عدم اطمینان، به رابطه مثبت و 

  .اندافتهیعمر است  دست 
بخـش بیمـه عمـر در     اقتصادسـنجی تحت عنوان مـدل   يامقالهدر  Cummins(4 (1973در سال

اقتصاد آمریکا، اثرات متغیرهاي کالن اقتصادي را روي صنعت بیمه عمر آمریکا مورد مطالعه قـرار  
 Babbleرابطـه مثبـت دارد.    GDPداد و به این نتیجه رسید که بیمه عمر با تولیـد ناخـالص داخلـی    

م، شاخص سازي و فروش بیمه عمر در برزیـل، ارتبـاط منفـی    تحت عنوان تور يامقالهدر  (1981)
 been stock(5 (1986زنـدگی را نشـان داده اسـت. در سـال     يهـا مـه یببین تورم انتظاري و تقاضاي 

تحت عنوان تجزیه و تحلیل بین المللی رابطه بین حق بیمـه   يامقالهدر  khajuria7و  Dickinson6د
کشور در حال توسعه و توسـعه یافتـه    50ولیت و درآمد را براي مسئولیت با درآمد، رابطه بیمه مسئ

  .اندگرفتهو براي این منظور الگویی به صورت زیر در نظر  انددادهمورد مطالعه قرار 
Lh=7/39+1/34LGDP 
(t-test)(14/3)(22/21)       푅 =0.918 

پایه عدد نپر است، لگاریتم بر  Lتولید ناخالص داخلی و  GDPحق بیمه مسئولیت  hکه در آن 
) GDPبه این نتیجه رسیدند که رابطه بین حق بیمه (بیمه مسئولیت) و تولید ناخالص داخلـی (  هاآن

عمـر و درآمـد    هـاي بیمـه مثبت و داراي کشش درآمدي بزرگتر از واحد است. رابطـه مثبـت بـین    
  قرار گرفته است. تأییدتوسط محققان مختلفی از جنبه نظري مورد 

زندگی در ایران را مطالعه کـرده و بـا سـرلوحه قـرار      هايبیمهآقاي گودرزي نیز اثر تبلیغات بر 
تبلیغاتی مناسب و به کار گرفتن کانـال   هايشیوهدادن این اصل که بیمه را باید فروخت استفاده از 

________________________________________________________________ 

4- Cummins 

5- Been stock 

6- Dickinson 

7- Khajuria 
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فقر و توزیع  تأثیرمفید را براي ارتقاي فرهنگ بیمه مناسب دانسته است. همچنین خانم مسعودي نیز 
اشـخاص   هـاي بیمـه بـر   مـؤثر اشخاص بیان کرده و آن دو را عوامـل   هايبیمهدرآمد و اثر آن را بر 

  دانسته است.
اشخاص نقش و سهم آن در صنعت بیمه و حجم تحقیقات  هايبیمهبا وجود اهمیت  طورکلیبه

ارائه پایه نظري براي متغیرهاي انجام گرفته در این زمینه بسیار ناچیز است. لذا براي تبیین متغیرها و 
و از ایـن   پـردازیم میاشخاص  هايبیمهالگوي ارائه شده در این مقاله به بیان نظري تابع تقاضا براي 

  .کنیممیاشخاص را معرفی و تقاضاي بیمه اشخاص را تبیین  هايبیمهبر تقاضاي  مؤثرطریق عوامل 
Lewis (1989)  زنـدگی بـه صـورت     هايبیمهبر تقاضاي  رمؤثتحت عنوان، عوامل  ايمقالهدر

دو نوع  Lewisزندگی با درآمد رابطه مثبت دارد. در الگوي  هايبیمهتجربی نشان داد که تقاضاي 
بهره بردار، یکی همسر و دیگري فرزندان وجود دارند. همسر در زمان مرگ سرپرست خانواده بـه  

 درنتیجـه ن به دلیل طول عمر نـامطمئن پـدر   احتمال زیاد دارایی، موجودي سرمایه دارد ولی فرزندا
و تـا آن   مانندمیسالگی در خانواده باقی  a. آنان تا کنندمیدرآمد نامطمئن بیمه زندگی خریداري 

ولـی در صـورت فـوت پـدر آنـان       کننـد میانتقالی معین در هر سال را دریافت  هايپرداختزمان 
سالگی مجاز به  a. فرزندان قبل از کنندنمیت دیگري به جز سهم معینی از ارث دریاف هايپرداخت

  دارند. اندازپساستقراض در قبال درآمد احتمالی حاصل در آینده نیستند ولی اجازه 
انتقالی از پدر چنان در نظر گرفته شده است که فرزندان در مـدتی کـه بـا     هايپرداختالگوي 

لوبیـت مـورد انتظـار را بـر اسـاس      سـالگی هـر فرزنـد مط    Iي ندارنـد در  انـداز پـس خانواده هسـتند  
. در زمان حیات پدر فرزندان رساندمیبه حداکثر  hrزندگی  هايبیمهدر ارتباط با حق  هایشهزینه

قیمت  fiکه در آن  کنندمیدرآمد حاصل از پرداخت  tiکه در آن  کنندمیمصرف  tr hrبه میزان 
  دریافتی از ارث است. biزندگی و  نامهبیمه

  نوشت: توانمیحال مسئله را به صورت زیر 
Max Eu1=(1-p1)[u1(t1-h1)+Eu1+1]+p1[u[(f1+b1-h1)]Eu1-1] 

  که در آن
EuI  مطلوبیت مورد انتظار ازa  تاI  سالگی  
UI  مطلوبیت آتی درI سالگی  
PI  احتمال فوت پدر سن در سنI  سالگی فرزند و  



  249  هاي اشخاصبررسی تأثیر متغیرهاي کالن اقتصادي بر تقاضاي بیمه

UI(0)  مطلوبیت ازa  تاI  و حـق بیمـه    نامهبیمهسالگی با فرض یک برنامه است رابطه بین قیمت
  به شرح زیر است:

푓1 =
ℎ1
푙푝1

 
  زندگی راارائه کرد: يهامهیبلوئیس با معرفی توابع متفاوت یک تقاضاي ذهنی خرید  درنهایت

(1− 퐿푝)푓 = max	{1 −
퐿푝

퐿(1 − 푝) 푡푐 − 푤} 
  که در آن

F صادر شده در ارتباط باعمر پدر خانواده هاينامهبیمه= ارزش اسمی تمام  
TCارزش فعلی مصرف هر یک از فرزندان و =  
Wثروت خانواده بدون احتساب سهم ارث همسر =  
  ارائه کرد. توانیمنتیجه آن را به صورت زیر  طورکلیبه

زندگی با احتمال مرگ سرپرست خانواده ارزش حال مصـرف خـانواده و    يهامهیبتقاضا براي 
  رابطه مثبت و ثروت خانواده و هزینه سربار رابطه منفی دارد. هاخانوادهریسک گریزي همچنین 
زنـدگی   يهامهیبتعدادي از متغیرهایی را که ممکن است بر تقاضاي خانواده براي Lewisمدل 

. همان طور که در کندمی باشند از جمله درآمد سرپرست خانواده و احتمال مرگ او پیشنهاد مؤثر
به صورت تجربی نشـان دادنـد کـه بیمـه زنـدگی بـا        been stock(1988) قبل اشاره شد  هايبخش

 قبالًاما همانگونه که  ؛مستقیم نیامده است طوربهنرخ تورم  Lewisدرآمد رابطه مثبت دارد. در مدل 

تورم مورد انتظار بـر تقاضـاي   ) babble(1981و   fortune  (1993)     ذکر شد در مطالعات تجربی
درآمـد تـورم   )  Kim(1993و     brownهستند و بر اساس کار تجربی  تأثیرگذارزندگی  هايبیمه

هسـتند.   تأثیرگـذار زنـدگی   هايبیمهمورد انتظار بار تکفل و تحصیل عوامل هستند که بر تقاضاي 
 ارتباط متغیرهاي مذکور را توانمیاز بیمه اشخاص است. پس  ايشاخهزندگی  هايبیمه ازآنجاکه

  با بیمه اشخاص نیز مطرح کرد.
Kardgar  با استفاده از الگويLewis  هـاي بیمـه به برآورد و بررسی آثار متغیرهاي ذکر شده بر 

  زندگی پرداخته است:
+0/523DUM -2/29LPH +2/28LRB +0/635LINRN =-9/69  LPIN R 

)47/7( )35/3( )5/2( )84/2-( )26/4-( T:  
D-W=2/08   F=23/24   푅 =0/86  
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  در این الگو
PIN حق بیمه دریافتی سرانه  
PH تورم مورد انتظار  
RB با سوادي و  

INRN خالص درآمد ساالنه  
زندگی با تـورم مـورد انتظـار     هايبیمهکه تقاضاي  دهدمیاست نتایج حاصل از این الگو نشان 

رابطه منفی و با خالص درآمد سرانه و نرخ با سوادي رابطه مستقیم دارد. ضمناً در الگـوي فـوق دو   
احتمـال مـرگ    IRMسـال و   46تا  20سال تقسیم بر جمعیت  20با تکفل جمعیت زیر  DEPمتغیر 

ـ  هـا آننسبت فوت شدگان به جمعیت نیز به کار گرفته شده کـه حـذف    ز بـر نتـایج بـرآورد اثـر     نی
  چندانی نداشته است.

نکته مهم دیگر آن است که بیشتر کشورها در حال توسعه به دلیـل جمعیـت فـراوان بـه انـدازه      
را  هـا نامـه بیمـه رشـد ایـن    تـوان میزندگی دارند و از این نظر  هايبیمهبالقوه براي  گذاربیمهکافی 

ورها ممکـن اسـت از عوامـل بازدارنـده تقاضـا      جمعیت اندك برخی از کشـ  کهدرحالیشاهد بود. 
اشخاص نخواهند  هايبیمهباشد. حتی با جمعیت در حد وفور هم باید پذیرفت که همگان متقاضی 

  هستند که: هاییآنبود اکثر متقاضیان بالقوه 
 اشخاص دارند. هايبیمهنیاز و تمایل به پوشش 

 توانایی مالی براي پرداخت حق بیمه دارند و 
 پذیرند.بیمه 

از منظر خریداران بالقوه صنعت بیمه باید از نظر احتمال ورشکسـتگی و فـراهم کـردن بیمـه بـر      
  مبناي شرایط عادالنه اعتبار کافی داشته باشند.

بسیاري از اشخاص در کشورهاي در حال توسعه به پوشش بیمه اشخاص نیـاز و تمایـل دارنـد.    
تمایل و نیازي نداشته باشند. براي مثـال بسـیاري    ايبیمهبا وجود این ممکن است افرادي به پوشش 

کافی دارند. جـداي از   تأمیناز افراد در کشورهاي در حال توسعه از طریق روابط گسترده خانواده 
اشـخاص مشـکل اسـت.     هـاي بیمهاین موضوع احتماالً پرداخت حق بیمه براي بسیاري از متقاضیان 

یمه برنامه ریزي شده اصول منظمی را به کار گیـرد و توجـه   باید در محاسبه حق ب گذاربیمهمعموالً 
اشـخاص   هـاي بیمـه کافی مبذول دارد که بهره مندي از درآمد قابل تصرف بـراي خریـد یکـی از    
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ضروري است اما در کشورهاي در حال توسعه اکثر افراد با بیکاري یا بـا بیکـاري پنهـان دسـت بـه      
  گریبانند.

been stock Dickinson  وkhajuria    (1986) تحت عنوان، تعیین حق بیمه عمـر،   ايمقاله در
تحت عنوان تقاضا براي  ايمقالهدر  1990یک تجزیه و تحلیل منطقی بین المللی، و ثروت در سال 

زنـدگی بـا    هـاي بیمـه بیمه در مکزیک و ایاالت متحده، به صورت تجربی نشان دادند که تقاضـاي  
  درآمد رابطه مثبت دارد.

Given    )1954 (تحت عنوان خرید بیمه عمر در شـرایط تـورمی   ايمقاله fortune 1973) ( در
با عنوان تورم، شـاخص   ايمقاله) babble  )1981، تئوري بهینه بیمه عمر، توسعه و آزمون  ايمقاله

ی زنـدگ  هـاي بیمـه سازي و فروش بیمه عمر در برزیل، نشان دادند، که تورم انتظاري روي تقاضاي 
  .دهدمیاثر منفی دارد به عبارتی تورم ارزش بیمه عمر را کاهش 

Otervil  )1992 تحت عنـوان، رابطـه بـین بیمـه، توسـعه مـالی و سـاختار بـازار در          ايمقاله) در
کشـور در  55کشورهاي در حال توسعه، رابطه بین بیمه وتوسعه اقتصادي و سـاختار بـازار بیمـه در    

  ار داد و به نتیجه زیر رسید:حال توسعه را مورد پژوهش قر
Lh=-6.98+1/334LGDP 
(t-test)(-1309)(17.33)        푅 =0.854    F=300-4 

لگاریتم بـر پایـه نپـرین اسـت. مالحظـه       Lتولید ناخالص داخلی و  GDPحق بیمه  hکه در آن 
مـدي  که در رابطه فوق ارتباط بین حق بیمه دریافتی و تولیـد داخلـی مثبـت و کشـش درآ     شودیم

  بزرگتر از واحد است.
Brown Kim,  )1993 (تحت عنوان تجزیه و تحلیل بین المللـی تقاضـا بـراي بیمـه      يامقاله در

 يهـا مـه یبو کارهـاي تجربـی انجـام شـده در زمینـه تقاضـاي        Lewisعمر، با استفاده از کار نظري 
زندگی که شـامل درآمـد، بـار تکفـل، تـورم انتظـاري و        يهامهیببر تقاضاي  مؤثرزندگی، عوامل 

کشور در حال توسـعه و توسـعه یافتـه را مـورد بررسـی قـرار دادنـد، نتـایج          45سطح تحصیل براي 
زندگی بـا درآمـد و بـار     يهامهیبارائه شده است، رابطه تقاضا براي  )3( شمارهدر جدول  هانیتخم

درصد محاسـبه شـده کـه     58ین کشش درآمدي تقاضا . همچنباشدیمتکفل مثبت و با تورم منفی 
  کوچکتر از واحد است.

در مطالعه خود به بررسی رابطه بین متغیرهـاي کـالن اقتصـادي بـا      2000رابیه و زایدي در سال 
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زنـدگی اثـر منفـی و     هـاي بیمـه تقاضاي بیمه عمر پرداخته و نشان دادند که تورم، روي تقاضا براي 
  درآمد اثر مثبت دارد.

  
  برآورد الگوي رگرسیون براون و کیم در خصوص تقاضاي بیمه عمر جینتا .3دول ج

 t-test  ضریب  
  54/2  %58  درآمد

  09/2  4  بار تکفل
  -02/4  -43/1  تورم انتظاري

  4/3  8/2  تحصیالت

  
Kim Heber man,   متغیرهاي کالن اقتصادي و تقاضاي  تأثیرتحت عنوان  ايمطالعه2003) ( ا

متغیرهاي کالن اقتصادي  تأثیره بررسی رابطه و 2001تا 1968 هايسالبیمه عمر در مالزي در طول 
از جمله نرخ تورم و درآمد با تقاضاي بیمه عمر پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تقاضـاي بیمـه   

  فی دارد.عمر با درآمد رابطه مثبت و با نرخ تورم رابطه من
 ايمقالهدر  1372در ایران در این زمینه تحقیقات چندانی صورت نگرفته است، خرمی در سال 

زنـدگی در کشـورهاي در    هـاي بیمهزندگی، وضع بازار  هايبیمهبر رشد  مؤثرتحت عنوان عوامل 
زنـدگی را در ایـن کشـورها     هـاي بیمـه بر رشد  مؤثرحال توسعه را مورد بررسی قرار داده و عوامل 

ذکر کرده است، روش تجزیه و تحلیل ایشان عمدتاً مقایسه کشورها با استفاده از آمار و نمودارهـا  
  .باشدمی

زنـدگی در   هايبیمهبر تقاضاي  مؤثرتحت عنوان تعیین عوامل  1376و تحقیق دیگري در سال 
زنـدگی در ایـران از سـال     هـاي بیمـه ا رساله تابع تقاضـ  در اینصنعت بیمه ایران تدوین شده است، 

  برآورد شده و نتایج زیر به دست آمده است. 1373تا سال  1345
LPINR=9.69+0.635LINRN+2.28LRB-2.29LPH+0.523DUM 
t-test    (-7.47)    (3.35)    (2.5)   (-2.48)   (4.26) 
푅 =0.86    F=-37.26    DW=1.98 

خالص درآمـد   INRNزندگی (عمر)  يهامهیبرانه واقعی حق بیمه دریافتی س PINRکه در آن 
متغیر مجازي  DUMتورم انتظاري و  PHدرصد با سوادي  RB 1361ثابت سال  يهامتیقسرانه به 

عمر و حوادث کارکنان دولت را  يهامهیبمبنی بر  1367که اثر تصویب نامه هیئت وزیران در سال 
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 يهـا مهیب. علیرغم این که وجود رابطه بین احتمال مرگ سرپرست خانواده و تقاضاي دهدیمنشان 
زنـدگی بـه صـورت تجربـی در      يهـا مـه یبزندگی به صورت نظري و همچنین بار تکفل و تقاضاي 

  قرار نگرفته است. دییتأمطالعات مختلف به اثبات رسیده است لیکن در این رساله این متغیر مورد 
  اشخاص هايبیمهبر تقاضاي  مؤثرنقش عوامل 
اشخاص بیش از هر چیز در جوامعی که صنایع تولیدي و خـدماتی توسـعه    هايبیمهتقاضا براي 

اقتصـادي کـه    تـأمین اشـخاص بـه جـاي     هـاي بیمه. در چنین جوامعی گیردمیدارند فزونی  ايیافته
بـراي مقاصـد    هـا ضـی بع. شـود مـی به شکل دیگري خریداري  کندمیگسترده تهیه  طوربهخانواده 

 هـاي هـدف بـراي   هـا پوشـش اما عموماً این  کنندمیاشخاص را خریداري  هايبیمهتجاري پوشش 
مراکـز تولیـد    هـا بنگـاه و  هـا کارخانـه در چنـین جـوامعی    شـود میشخصی یا خانوادگی خریداري 

رو بـراي   به شکل واحـدهاي اقتصـادي کـار کننـد. از ایـن      توانندنمی هاخانوادهاقتصادي هستند و 
  . *پردازندمیاشخاص  هايبیمهخود به خرید  تأمینآرامش و کسب 

مانع از آن شـود کـه کارکنـان     تواندمیفقدان خود انضباطی، کمبود درآمد و ضعف بهداشت 
بیمـه اغلـب    هـاي شـرکت بنـابراین   ؛خود و خـانواده خـویش اقـدام کننـد     تأمینفردي براي  طوربه

 بیننـد مـی اجتمـاعی تـدارك    هايمسئولیتمنافع کارکنان خویش، خارج از  تأمینبراي  هاییطرح
هستند و هزینه صدور و  ترصرفهانفرادي با  هايبرنامهچنین ترتیبات گروهی عموماً از نظر هزینه از 

حتی افـرادي کـه در طیـف بیمـه پـذیري       توانندمیگروهی  هايبیمهنیز کمتر است  هاآنمدیریت 
از  انـد عبـارت مزایاي کارکنـان کـه    هايطرح توانمیقرار دهند. از آن جمله نیستند تحت پوشش 

بازنشسـتگی پوشـش    هـاي طرحجراحی و بیمارستانی مشارکت در منافع  هايهزینهپوشش گروهی 
عمر گروهی و انواع مزایـاي غیـر حقـوقی را نـام بـرد. البتـه        هايبیمهپوشش  ازکارافتادگیدرآمد 
که از  دهندمیمزایاي کارکنان را ارائه  هايطرحچندین شکل دیگر از  بیمه عمر اغلب هايشرکت

 هايبیمهبر  مؤثرخود از عوامل  تأمینبنابراین توسعه صنعتی و حفظ  کنیممیصرف نظر  هاآنذکر 
  .آیندمیاشخاص به حساب 

عمالً ارتبـاط محسـوس بـا     ازکارافتادگیاشخاص حوادث و مستمري و بازنشستگی و  هايبیمه
بـر   توانـد مییا افراد جامعه دارند پس از نرخ اشتغال و نرخ بیکاري  گذاربیمهاشتغال یا عدم اشتغال 

  اشخاص اثر گذار باشد. هايبیمه
 تـأمین که این  کندمیآتی دریافت  تأمین نامهبیمهاشخاص فرد با خرید  هايبیمهدر  طورکلیبه
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حادثه عمر و فرد با تحصیل این بیمه، ریسک  دگیازکارافتابه علت عدم اطمینان فرد به آینده است 
این اضطراب از دست دادن کار و یا بروز حادثه ضـمن کـار اسـت     کندمیپیرامون خود را حداقل 

  .کندمیکه فرد را متقاضی دریافت بیمه 
بر تقاضاست. توانایی مـالی کـه ناشـی از داشـتن سـطح درآمـدي        مؤثرجمعیت یکی از عوامل 

مناسب است خود منوط به اشتغال براي کسب درآمد است. پس اشتغال عامل ابتدایی براي ارتقـاي  
عامل موثري بر تقاضاي  توانندمی. اشتغال یا نقطه مقابل آن بیکاري آیدمیتوان مالی فرد به حساب 

اجتماعی ویژه شاغالن اسـت و افـراد حتـی در صـورت      هايبیمهمل اشخاص به عنوان مک هايبیمه
  از مزایاي این بیمه بهره مند شوند. تواندمیشاغل بودن در یک فعالیت کاري 

فرد در صورت احراز توانایی مالی  چراکههمچنین درآمد را یک عامل اثرگذار معرفی کردیم 
خـود بـیش از پـیش دقـت      تـأمین افـزایش   و بـراي  گیردمیعمالً در سطوح درآمدي باالتري قرار 

اشخاص در کشورهاي پر درآمد را ناشی از همین علت  ايبیمهباال بودن سهم حق  توانمی. کندمی
ي که اگر طوربهوجود داشته باشد.  تواندمیدانست. ارتباط مستقیم بین بیمه زندگی و درآمد سرانه 

و نسبت بیمـه زنـدگی بـه حـق بیمـه       شودمیاد درآمد سرانه زیاد شود، تقاضاي بیمه زندگی هم زی
اما کشورهاي با درآمد سرانه باالیی وجود دارنـد کـه    کند؛میسرانه با سرعت بیشتري افزایش پیدا 

  بنابراین درآمد شرط الزم است ولی شرط کافی نیست. ؛داراي بیمه سرانه به مراتب پایین هستند
اً توسعه بیمه زندگی را در پی نخواهد داشت و این به این مفهوم که باال بودن درآمد سرانه لزوم

که برخی از کشورها مثل چین با درآمد سرانه پایین بیمه سـرانه   شودمیدر حالی است که مشاهده 
  باال دارند.

مسـتقیم   طوربهدیگري بر تقاضاي بیمه است که گاه اثر خود را  مؤثرتورم نیز عامل  طورکلیبه
محصوالت بازار بیمه به هـر منظـور و بـا اسـتفاده از هـر مکانیسـم در        .دهدمیو گاه معکوس نشان 

کشورهاي بسیاري با مشـکل طرحـی در دوران تـورمی روبـه رو هسـتند. شـرایط تـورمی، دشـمن         
  .کندمیزندگی است و تمام نتایج آن را خنثی  هايبیمه

اشـخاص پرداختـه    هـاي بیمـه بر تقاضـاي   مؤثردر بحث اخیر به اختصار به بررسی و بیان عوامل 
  .دهیممیشد. حال با توجه به مطالب بیان شده الگوي مورد نظر را ارائه 

متغیرهاي کالن اقتصـادي   ویژهبهاشخاص  هايبیمهمتغیرهایی براي نشان دادن تغییرات تقاضاي 
  :شودمیاثرگذار به شرح زیر نام گذاري 
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YP اشـخاص بـه قیمـت ثابـت سـال       يهابیمهبیمه در بخش  هايشرکتدریافتی  هايبیمه: حق
1369.  

CPI کنندهمصرف: شاخص قیمت  
NLنرخ بیکاري :  
ZP 1369: درآمد ملی به قیمت ثابت سال  
Nجمعیت :  

XP :اشخاص بـه قیمـت ثابـت سـال      هايبیمهبیمه در بخش  هايشرکتپرداختی  هايخسارت
1369  

DUM جنگ و دوران انقالب هايسال: متغیر مجازي  
اشـخاص را تـابعی از    هـاي بیمـه سرانه در  هايبیمهبا توجه به الگوي مطرح شده که در آن حق 

حال متغیرهاي جدیدي را براي بهبود مدل  ایمگرفتهدرآمد سرانه و خسارت سرانه پرداختی در نظر 
  .کنیممیبه شرح زیر ارائه 

ZP/Nرانه (نسبت درآمد ملی به جمعیت): درآمد س  
YP/Nدریافتی به کل جمعیت) هايبیمهدریافتی سرانه (نسبت حق  هايیمه: حق ب  
XP/Nپرداختی سرانه (نسبت خسارت پرداختی به جمعیت) هايسارت: خ  

عمـر و   هـاي بیمـه اشخاص برابر است با جمـع حـق    هايبیمهکه حق  رسدمیذکر این نکته الزم به نظر 
  حوادث و بیماري یا به عبارتی:

  اشخاص هايبیمهبیماري= حق  هايبیمهعمر+ حق  هايبیمهحق  حوادث+ هايبیمهحق 
  رابطه زیر را داشت. توانمیاشخاص  هايبیمهپرداختی  هايخسارتهمچنین در مورد 

 هـاي خسـارت عمـر)=   هـاي بیمـه حوادث+  هايبیمهبیماري+  هايبیمهپرداختی.  ( هايخسارت
  پرداختی

حال با توجه به متغیرهاي معرفی شده همان طور که بیان کردیم نخست چند نمونه از الگوهـاي  
  .کنیممیبرآورده شده را بررسی 
  بررسی آماري نتایج:

براي این که نتایج یک الگوي رگرسیونی قابل استفاده باشد باید ضرایب و کـل رگرسـیون در   
ي اعتبار آماري و نتایج از جنبه نظري هم مورد قبول درصد) دارا 95سطح اطمینان قابل قبولی (مثالً 

در این آزمون اگر قدر مطلق  شودمیاستفاده  Tباشند. براي بررسی اعتبار آماري ضرایب از آزمون 
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Tو  n_kاز  tآماره  برابـر   nبرابـر سـطح خطـا،     aو در آن  دیآیمبه دست  tکه از جدول توزیع  /
نبـودن ضـرایب    دارمعنیمبنی بر  HOمتغیرهاست بزرگتر باشد فرضیه برابر تعداد  kو  هادورهتعداد 

  .شودیمرد  a-1در سطح اطمینان 
  الگوي اول

퐿푂퐺(푌푃/푁) = 퐵 + 퐵 퐿푂퐺(푍푃/푁) + 퐵 퐿푂퐺(푁퐿) + 퐵 퐿푂퐺(퐶푃퐼)
+ 퐵 퐿푂퐺(푋푃/푁) + 퐵 퐷푈푀 

+0/09DU
M 

+0/63LOG(XP/
N) 

-
0/06LOG(C

PI) 

+0.30LOG(N
L) 

+0/40LOG(ZP/
N) 

=-
2/95 

LOG(YP/
N) 

)8/0 -(  )31/6(  )26/1-(  )56/1(  )77/1(  )71/1
-(  T:  

F=18/33   D-w=1/10   푅 =0/77     
بـراي ضـرایب بـه جـز ضـریب متغیـر        Hشـده کـه فرضـیه     تأیید 4در این الگو مطابق جدول 

Log(XP/N)  5در سطح%=a نیسـتند   دارمعنـی بنابراین کلیه ضرایب در سطح فـوق   ؛رد نشده است
دارد پس آن را حذف  يترکوچکمحاسباتی  tولیکن ضریب متغیر مجازي نسبت به بقیه ضرایب 

  .میکنیماثر حذف آن را در مدل دوم تحلیل 
  جدول آزمون فرضیه الگو اول

  آزمون فرضیه الگوي اول .4جدول 
퐇ퟎ شود. رد می|풕| > 퐭퐚/ퟐ,퐧− 퐤 ⇒  퐭퐚/ퟐ,퐧 −퐤 

A=%5   n=31   k=6 
  ضرایب  tآماره 

H  71/1  06/2  .شودنمیرد-  B  
H  77/1  06/2  .شودینمرد  B  
H  56/1  06/2  .شودنمیرد  B  
H  26/1  06/2  .شودینمرد-  B  
H  31/6  06/2  .شودمیرد  B  

H  80/0  06/2  (به شدت) .شودینمرد  B  

  الگوي دوم
퐿푂퐺(푌푃/푁) = 퐵 + 퐵 퐿푂퐺(푍푃/푁) + 퐵 퐿푂퐺(푁퐿) + 퐵 퐿푂퐺(퐶푃퐼)

+ 퐵 퐿푂퐺(푋푃/푁) 
  +0/63LOG(XP/

N) 

-
0/03LOG(CP

I) 

+0/17LOG(N
L) 

+0/33LOG(ZP/
N) 

=-
2/27 

LOG(YP/
N) 

)38/6(  )06/1-(    )64/1(  )59/1(  
)52/1

-(  T: 

F=23/0  D-w=1/12   푅 =0/77     
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5 
 Hشد کـه فرضـیه    تأیید 5همانطور که در قسمت قبل اشاره شد در این مدل نیز مطابق جدول 

در این مدل بـا توجـه بـه حـذف متغیـر مجـازي از       ) Logpx/N (رد نشده است به جز ضریب متغیر
ضرایب همچنان از لحاظ اعتبـار آمـاري دچـار مشـکل      شودیمالگوي اول همان طور که مشاهده 

کـه در الگـوي    شـود یمـ به مدل اضافه  AR1هستند و براي بهتر شدن نتایج الگوي مورد نظر متغیر 
  .میاپرداختهسوم به تحلیل آن 

  
  آزمون فرضیه در الگوي دوم .5جدول 

퐇ퟎ شود. رد می|풕| > 퐭퐚/ퟐ,퐧− 퐤 ⇒  퐭퐚/ퟐ,퐧 − 퐤 
a=%5   n=31   k=5 

  ضرایب  tآماره 
H  52/1  06/2  .شودنمیرد-  B  
H  59/1  06/2  .شودینمرد  B  
H  64/1  06/2  .شودنمیرد  B  
H  06/1  06/2  .شودینمرد-  B  
H  38/6  06/2  .شودمیرد  B  

  الگوي سوم
با حذف متغیر مجازي همان طور که مشاهده شد ضرایب همچنان دچار ضـعف اعتبـار آمـاري    

  .کنیممیمشاهده  6به الگو نتایج حاصل را در جدول  ARبنابراین با اضافه کردن  ؛هستند
퐿푂퐺(푌푃/푁) = 퐵 + 퐵 퐿푂퐺(푍푃/푁) + 퐵 퐿푂퐺(푁퐿) + 퐵 퐿푂퐺(퐶푃퐼)

+ 퐵 퐿푂퐺(푋푃/푁) + AR(1) 
+0/02AR(

1) 
+0/75LOG(XP/

N) 

-
0/03LOG(C

PI) 

+0/27LOG(N
L) 

+0/57LOG(ZP/
N) 

=-
3/95 

LOG(YP/
N) 

)16/0-(    )29/11(  )06/2-(  )47/4(  
)95/3

(  )81/3- (T:  

F=81/62   D-w=2/23    푅 =0/94     
  

  آزمون فرضیه در الگوي سوم .6جدول 

퐇ퟎ شود. رد می|풕| > 퐭퐚/ퟐ,퐧 − 퐤 ⇒  퐭퐚/ퟐ,퐧 − 퐤 
a=%5   n=31   k=6 

  ضرایب  tآماره 
H  81/3  056/2  .شودمیرد-  B  
H  95/3  056/2  .شودیمرد  B  
H  47/4  056/2  .شودمیرد  B  
H  06/2  056/2  .شودیمرد-  B  
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H  29/11  056/2  .شودمیرد  B  

پذیرفتـه   a-1درصد  95براي تمام ضرایب در سطح اطمینان  H 6در این الگو مطابق با جدول 
بنابراین بر اساس بررسی به عمل آمده الگوي سوم به عنوان الگوي مطلوب انتخاب و ارائه  شود؛یم
  .شودیم

  بررسی پاایایی متغیره
یک متغیر سري زمانی وقتی پایاست که میـانگین واریـانس و ضـرایب خـود همبسـتگی آن در      

رض اسـتوار اسـت   در تحقیقات تجربی بر این فـ  OLSطول زمان ثابت باقی بماند. استفاده از روش 
که متغیر سري زمانی مورد استفاده پایا نیستند. چنانچه رگرسیون بین متغیرهـاي ناپایـا برقـرار شـود.     

و  Rکه رگرسیون فوق کاذب باشد و رگرسـیون کـاذب رگرسـیونی اسـت کـه بـا        رودیمبیم آن 
یرهـا الزم اسـت کـه از    آن فاقد اعتبار هستند. از این رو قبل از استفاده از این متغ Fو  t يهاآزمون
  اطمینان حاصل شود. هاآنپایایی 

براي بررسی پایـایی اسـت    هاآزمونیکی از سودمندترین  ADFآزمون دیگی فولر تعمیم یافته 
باشد، پایایی متغیر سـري   تربزرگاز مقادیر بحرانی مک کینون  ADFدر این آزمون چنانچه آماره 

  .شودیم دییتأ) 10یا  %5، %1زمانی در سطح اهمیت مربوط (
  

   ) روي سطح دادADFآزمون دیگی فولر تعمیم یافته ( .7جدول 

متغیر پایاست 
|푨푫푭| > |퐦|  

وقفه و   )mمقادیر بحرانی مک کینون (
عوامل 
  جبري

  %10  %5  %1  نام متغیر  ADFآماره 

در تمامی سطوح 
 5447/1-  Log(YP/N) (n,1)  -6216/1  -9526/1  -6423/2  اهمیت ناپایاست.

در تمامی سطوح 
  91148/0  Log(ZP/N) (n,1)  -6200/1  -9490/1  -6196/2  اهمیت ناپایاست.

در تمامی سطوح 
  6579/0  Log(NL) (n,1)  -6214/1  -9521/1  -6395/2  اهمیت ناپایاست.

در تمامی سطوح 
  اهمیت ناپایاست.

1958/4-  5217/3-  1914/3-  (1,n) 3417/2-  Log(CPI)  

در تمامی سطوح 
  8756/0-  Log(XP/N) (n,1)  6216/1  -9526/1  -6423/2  ناپایاست.اهمیت 
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و  مبدأ: با متغیر روند و عرض از CT: با متغیر روند، T. (دهندمیو حرف دوم، نوع عامل جبري را نشان  ه ها عدد اول داخل پرانتز، تعداد وقفه
n مبدأ: بدون متغیر روند و عرض از.(  

تمـام   شـود یمـ ارائه شده است. همانطور که مشاهده  7در جدول  ADFنتایج حاصل از آزمون 
متغیرهاي اعم از مستقل و وابسته در هر سه سطح اهمیـت ناپایـا هسـتند بنـابراین بـیم از رگرسـیون       

  جدي در الگو مشهود است. طوربهکاذب 
  معی) و رگرسیون کاذبهمگرایی (همج

ح ناپایـا هسـتند و احتمـال داشـتن     در قسمت قبل مشخص شد که همه متغیرهـاي الگـو در سـط   
جدي وجود دارد. در چنین شرایطی براي رهایی از این وضعیت سه روش  طوربهرگرسیون کاذب 

را در بین متغیرهاي مستقل الگو لحاظ کنیم که اثـر   Tکلی وجود دارد. اول یک متغیر روند زمانی 
ضرایب برآورده شده  درنتیجهروند از متغیرهاي الگو حذف شود و  تأثیرروند زدایی داشته باشد و 

صحیح و قابل قبول باشد  تواندمیاما وقتی این روش  ؛خالص متغیرها را بر هم نشان دهند تأثیرالگو 
در الگوي فوق تمام متغیرها  ازآنجاکهکه روند زمانی متغیرها از نوع روند قطعی باشد و نه تصادفی 

  رند. این روش کارآمد نیست.روند تصادفی دا
 شـود مـی دوم استفاده از تفاضل گیري وقتی که از یک متغیر سري زمانی ناپایا تفاضـل گیـري   

که اگر یک متغیر سـري زمـانی    شودمیو چنین تعریف  کندمیمتغیر فوق به سمت پایایی حرکت 
بنـابراین   دهیم؛مینشان  Idو با  نامیممی dبار تفاضل گیري پایا شود آن را جمعی از مرتبه  dناپایا با 

براي رهایی از رگرسیون کاذب کافی است که به جاي متغیرهاي سري زمانی ناپایـا تفاضـل مرتبـه    
اما مشکل اساسی که در این  ؛را که پایاست در رگرسیون مورد استفاده قرار دهیم هاآنام  dاول یا 

بـرآورد ضـرایب یـک الگـو اسـتفاده      در  هـا تفاضـل روش وجود دارد این است که هنگامی که از 
اغلـب   دهـیم میاز دست  هاکششاطالعات ارزش مندي را در رابطه با سطح متغیرها مثل  کنیممی

اقتصاد بر اساس رابطه بلند مدت بین سطح متغیرها عنوان شده است و نه بر مبناي تفاضل  هاينظریه
بـراي رهـایی از رگرسـیون     تـوان نمـی وش نیز بنابراین به این علت از این ر ها؛آنام  dمرتبه اول یا 

  کاذب در این الگو کمک گرفت.
روش نیز هست. همگرایی است و بر خالف دو روش قبلی روشی نیست که  ترینمهمسوم که 

برآید بلکه همگرایی ارتباطی اسـت کـه    هاآنبعد از ناپایا بودن متغیرها اعمال شود و در صدد رفع 
  یرهاي ناپایا برقرار باشد و صرفاً با وجود یا فقدان آن بررسی شود.از ابتدا ممکن است بین متغ
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مفهوم اقتصادي همگرایی آن است که وقتی دو یا چند متغیر سري زمانی بر اساس مبانی نظـري  
تا یک رابطه تعادلی بلند مدت را تشـکیل دهنـد هـر چنـد ممکـن       شوندمیبا یکدیگر ارتباط داده 

داراي روندي تصـادفی بـوده باشـند ناپایـا باشـند. در طـول زمـان         هک زمانی هاسرياست خود این 
 دیگرعبارتبه ؛با ثبات پایا است هاآنکه تفاضل بین  ايگونهبه  کنندمییکدیگر را به خوبی دنبال 

رگرسـیون بـین    .باشـد  10تواندمی هاآنباشند اما ترکیب  I1 توانندمیدو یا چند متغیر سري زمانی 
  چنین متغیرهاي کاذبی نیست و نتایج آن در بلند مدت کامالً واقعی است.

متداول براي بررسی همگرایی در بین متغیرها روش جوهانسن است. در ایـن   هايروشیکی از 
روش پس از اطمینان از یکسان بودن مرتبه جمعی متغیرهاي الگو بردارهاي همگرایی بـه تفکیـک   

برآورد حداقل یک بردار نشان دهنده وجود ارتباط همگرایی در بین متغیرهـاي   و شوندمیبرآورد 
  الگوست.

روي تفاضـل مرتبـه اول همـه متغیرهـا      ADFبراي بررسی همگرایی در این مدل ابتـدا آزمـون   
مشخص شـد کـه همـه متغیرهـا در تفاضـل مرتبـه اول پایـا و یـا          8صورت گرفت و مطابق جدول 

  د در هستن I1 دیگرعبارتبه
  

  هادادهروي تفاضل مرتبه اول  ADF)( یافتهدیگی فولر تعمیم  آزمون .8جدول

 متغیر پایاست
ADF>m  

وقفه و   )mمقادیر بحرانی مک کینون (
عوامل 
  جبري

  %10  %5  %1  نام متغیر  ADFآماره 

در سطح اهمیت 
  پایاست. 1%

6453/2-  9530/1-  6218/1  (1,n) 8901/3-  DLog(Y푃 ) 

اهمیت در سطح 
  پایاست. 5%

6211/2-  9492/1-  6201/1-  (1,n) 4759/2-  Log(Z푃 )  

در سطح اهمیت 
  پایاست. 1%

6423/2-  9526/1-  6216/1-  (1,n) 9735/2-  Log(NL)  

در سطح اهمیت 
  پایاست. 5%

2023/4-  5247/3-  1931/3-  (1,n) 7359/3-  Log(CP)  

در سطح اهمیت 
  پایاست. 1%

6453/2-  9530/1-  6218/1-  (1,n) 2543/4-  Log(X푃 )  

 
از مقـادیر بحرانـی اسـت     تـر کوچـک  LRهم چـون نسـبت درسـت نمـایی      Chauhan’sروش 
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درصد یک بردار همگرایی بـین   5در سطح خطاي  درنتیجهشد  تأییدحداکثر یک بردار همگرایی 
بنابراین یـک رابطـه تعـادلی بلنـد مـدت بـین متغیرهـاي الگـو برقـرار اسـت و            ؛متغیرها وجود دارد

  آن قابل اعتماد است. Fو  tو  R2رگرسیون حاصل از این متغیرها کاذب نیست و 
: بـا متغیـر   T( دهـد میعدد اول داخل پرانتز تعداد وقفه و حرف دوم، نوع عامل جبري را نشان 

  )مبدأ: بدون متغیر روند و عرض از Nو  أمبد: با متغیر روند و عرض از CTروند، 
. شودمیاستفاده  Fاعتبار آماري رگرسیون: براي بررسی اعتبار آماري کل رگرسیون از آزمون 

Fاز  Fدر این آزمون اگر آماره  , برابـر   aو در آن  دیـ آیمـ به دست  fکه از جدول توزیع  ,
مبنی بر بی  Hباشد. فرضیه  تربزرگمتغیرها است  برابر تعداد kو  هادورهبرابر تعداد  nسطح خطا، 

  .شودیمرد  a-1اعتبار بودن کل رگرسیون در سطح اطمینان 
بنابراین کل  ؛رد شده است a=%5در سطح  Hشد که فرضیه  تأیید 7در این مدل مطابق جدول 

  داراي اعتبار آماري است. a-1درصد  95رگرسیون در سطح اطمینان 
  

  براي بررسی اعتبار کل رگرسیون F. آزمون 9جدول 
퐇ퟎ شود رد می푭 > 퐅퐚,퐧 퐤,퐤 ퟏ  푭 > 퐅퐚,퐧 퐤,퐤 ퟏ 

a=%5   n=31   k=5 
 Fآماره 

H  62/81  76/5  .شودمیرد  
  

این است که بین متغیرهـاي مسـتقل رابطـه خطـی      OLSکالسیک در روش  هايفرضیکی از 
. هـر  نامنـد مـی وجود داشته باشد آن را مشکل همخطی  ايرابطهوجود نداشته باشد و چنانچه چنین 

و در مقدار حدي خود یعنی وقتی کـه   شودمی ترقويچه رابطه فوق شدیدتر باشد مشکل همخطی 
قدر مطلق ضریب همبستگی بین متغیرهاي مستقل برابـر یـک باشـد، همخطـی کامـل وجـود دارد.       

و همخطی غیر کامل نامیده  ترضعیف باشد، مشکل همخطی ترخفیفهمین طور هر چه رابطه فوق 
  .شودمی

همخطی مشکالتی را بـه دنبـال دارد. از عمـده مشـکالت همخطـی کامـل ایـن اسـت کـه اوالً          
 8هاي محاسبه شده برابر صفرند و ثالثـاً واریـانس ضـرایب برابـر      tضرایب قابل تخمین نیستند. ثانیاً 

حاسبه شده کوچک و نزدیک به صفر هاي مtاست. از مشکالت همخطی ناقص این است که اولی 
  هستند، ضرایب فاقد اعتبارند و ثانیاً واریانس ضرایب بسیار بزرگ هستند.
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مدل  ازآنجاکه. کنیممیپس از شناخت مسئله همخطی و مشکالت ان بود یا نبود آن را بررسی 
کـه   شـود مـی فوق بدون بروز مشکالت ناشی از همخطـی کامـل بـرآورد شـده اسـت. پـس نتیجـه        

گوناگونی وجود دارد.  هايروشمخطی کامل در الگو وجود ندارد. براي بررسی همخطی ناقص ه
محاسـباتی نتـایج متنـاقض     F,tمحاسباتی است چنانچـه   Fو  tمتداول استفاده از  هايروشیکی از 

به علت همخطی ناقص باشـد. روش دیگـر مقایسـه مربـع ضـریب       تواندمیداشته باشند. این مشکل 
 Rاسـت. چنانچـه مربـع ضـریب خـود همبسـتگی از        R2خود همبستگی بین متغیرهـاي مسـتقل بـا    

 شودمیباشد، مشکل همخطی ناقص وجود ندارد. با توجه به دو روش یاد شده مشاهده  ترکوچک
کـه   شـود مـی ه دو روش یاد شده مشاهده که مشکل همخطی ناقص در الگو وجود ندارد با توجه ب

 هاییمدلمشکل همخطی ناقص در الگو وجود ندارد. البته باید گفت که در تحقیقات تجربی و در 
وجود دارد و ما با روش فـوق   که بیش از یک متغیر مستقل دارند، همخطی ناقص تحت هر شرایط

پذیرفت یا نه. مـثالً در مـدل فـوق     آن را به عنوان یک مشکل توانمیکه آیا  کنیممیفقط بررسی 
  همخطی ناقص نتوانسته است که باعث بی اعتباري ضرایب شود و مشکل ایجاد کند.

مربـوط بـه    هـاي فـرض خود همبستگی مشکل است که در صـورت نقـص یکـی از     طورکلیبه
 هـاي جملـه به این صورت که اگر یک رابطه خطی یا سـیکلی بـین    آیدمیخطا به وجود  هايجمله

. در صورت وجـود  کندمیپی در پی زمانی وجود داشته باشد، مشکل فوق بروز  هايدورهطا در خ
امـا کـارا نیسـتند و یـا      ؛خود همبستگی اگر چه نتایج به دست آمده بدون تورش و سازگار هسـتند 

کمتـرین واریـانس را ندارنـد. بـراي بررسـی بـود یـا نبـود مشـکل خـود همبسـتگی             دیگرعبارتبه
گـادفري  -استفاده از آزمـون بریـوش   هاآن ترینمتداولعددي وجود دارد که یکی از مت هايروش

محاسـبه شـده از آن    푛푅و سپس  دهیممیاست در این روش ابتدا یک رگرسیون کمکی تشکیل 
Xرا با مقدار  a, p  که از جدولX  و در آن  دیآیمبه دستa   برابر سطح اهمیـت وp    برابـر تعـداد

مبنـی بـر عـدم خـود همبسـتگی در       Hباشد فرضیه  تربزرگو چنانچه  میکنیموقفه است مقایسه 
  .شودیمرد  a-1سطح اطمینان 

بنابراین  شود؛ینمرد  a=%5در سطح  Hکه فرضیه  شودیم دییتأ 10رد این مدل مطابق جدول 
  مشکل خود همبستگی وجود ندارد. a-1درصد  95در سطح اطمینان 

  
  گادفري براي بررسی خود همبستگی -. آزمون بریوش100جدول 
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퐇ퟎ شود رد می풏푹ퟐ > 퐗ퟐ퐚,퐩  
퐗ퟐ퐚, 퐩 
a=%5 
p=2 

풏푹ퟐ 

H  97/0  99/5  .شودنمیرد  

جمله خطا ثابت بودن واریانس جمله خطاسـت کـه در صـورت نقـض      هايفرضیکی دیگر از 
. اگر الگـویی بـا ایـن مشـکل رو بـه رو شـود نتـایج آن        آیدمیآن مشکل ناهمسانی واریانس پدید 

اگرچه خطی سازگار و بدون روتوش هستند ولی کاال نیستند یعنی کمترین واریانس را ندارنـد در  
  ممکن است گمراه کننده تلقی شوند. Fو  tاین صورت نتایج 

ه یکـی از  متعددي وجـود دارد کـ   هايروشبراي بررسی بود یا نبود مشکل ناهمسانی واریانس 
استفاده از آزمون وایت است. در این روش ابتدا یک رگرسیون کمکی تشـکیل   هاآن ترینمتداول

Xمحاسبه شده از آن را با مقدار  nRو سپس  دهیممی a, p  که از جدولX  و در  دیآیمبه دست
و  میکنیمبرابر تعداد متغیرهاي مستقل رگرسیون کمکی است. مقایسه  kبرابر سطح اهمیت و  aآن 

  .شودیممبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس رد  Hباشد فرضیه  تربزرگچنانچه 
بنـابراین   شود؛ینمرد  a=%5در سطح  Hکه فرضیه  شودیم دییتأ11در این مدل مطابق جدول 

  وجود ندارد. a-1درصد  95مشکل ناهمسانی واریانس در سطح اطمینان 
  

  ی ناهمسانی واریانس. آزمون وایت براي بررس11جدول 

퐇ퟎ شود رد می풏푹ퟐ > 퐗ퟐ퐚,퐩  
퐗ퟐ퐚,퐩 
a=%5 
I'=14 

풏푹ퟐ 

H  63/14  68/23  .شودنمیرد  

  
روش متداول دیگر براي بررسی ناهمسانی واریانس استفاده از آزمون آرچ است. در این روش 

. بـا ایـن تفـاوت کـه نـوع رگرسـیون       دهـیم مـی مثل روش قبل ابتدا یک رگرسیون کمکی تشکیل 
Xحاصل از آن را با مقدار  nRکمکی متفاوت است و سپس  a, p  که از جدول توزیعx   به دسـت

برابر تعداد وقفه است مقایسه کنیم و چنانچه بزرگتـر باشـد    pبرابر سطح اهمیت و  aآمده و در آن 
  .شودیممبنی بر فقدان ناهمسانی واریانس رد  Hفرضیه 

، بنابراین شودینمرد  a=%5در سطح  Hکه فرضیه  شودیم دییتأ 12در این مدل مطابق جدول 
ررصـد  95   این آزمون همچون آزمون قبل حکایت از فقدان ناهمسانی واریانس در سطح اطمینان 
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  دارد.
 
  

  آزمون آرچ براي بررسی ناهمسانی واریانس .12جدول 

퐇ퟎ شود رد می풏푹ퟐ > 퐗ퟐ퐚,퐩  
퐗ퟐ퐚, 퐩 
a=%5 
p=1 

풏푹ퟐ 

H  43/0  84/3  .شودنمیرد  

  
  ارزیابی نظري نتایج

اکنون که مدل برآورد شده در ابتداي بحث از هـر حیـث بررسـی و درسـتی آن در چـارچوب      
  .پردازیممیشده است به تفسیر و ارزیابی اقتصادي نتایج آن  تأیید اقتصادسنجی

  .شودمینتایج الگو در چهار بند به شرح زیر تفسیر 
درصد از تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهـاي   %94بیانگر آن است که  %94برابر  푅مقدار 

 .شودیممستقل توضیح داده 
برآورد شده بدین مفهوم است که با ثابت بـودن سـایر متغیرهـا چنانچـه      %57که برابر  Bمقدار 

افـزایش   %57اشـخاص بـه مقـدار     يهـا مـه یبدرآمد ملی سرانه یک درصد افزایش یابد تقاضا براي 
 .ابدییم

اشـخاص بـه    يهـا مـه یببرآورد شده بیـانگر شـدت حساسـیت تقاضـاي      %27که برابر  Bمقدار 
یکاري است. به این مفهوم که با ثابت بودن سایر متغیرها چنانچـه نـرخ بیکـاري یـک     تغییرات نوع ب

 .ابدییمافزایش  %27اشخاص به مقدار  يهامهیبدرصد افزایش یابد تقاضا براي 
اشـخاص بـه    يهـا مـه یببرآورد شده بیانگر شـدت حساسـیت تقاضـاي     03/0که برابر  Bمقدار 

به این مفهوم که با ثابت بودن سایر متغیرهـاي چنانچـه    است. کنندهمصرفتغییرات شاخص قیمت 
درصـد   03/0اشـخاص   يهـا مهیبیک درصد افزایش یابد تقاضا براي  کنندهمصرفشاخص قیمت 

 .ابدییمکاهش 
اشـخاص بـه    يهـا مـه یببرآورد شده که بیـانگر شـدت حساسـیت تقاضـاي      %75برابر  Bمقدار 

بیمه است. بدین مفهوم که با ثبات سـایر متغیرهـا    ياهشرکتپرداختی سرانه  يهاخسارتتغییرات 
 %75اشـخاص   يهـا مـه یبپرداختی سرانه یـک درصـد افـزایش یابـد تقاضـاي       يهاخسارتچنانچه 
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  .ابدییمدرصد افزایش 
 
 
  گیرينتیجه

شـد بـه    تأییـد نظـري  -که از لحاظ آمـاري  هاآن ترینمناسبپنجاه مدل رگرسیونی برآورد شد 
  :شرح زیر است

 +0/75LOG(XP/
N) 

-
0/03LOG(C

PI) 

+0/27LOG(N
L) 

+0/57LOG(Z
P/N) 

=-
3/95 

LOG(YP/
N) 

  )29/11(  )06/2-(  )47/4(    )95/3(  )81/3- (T:  
F=81/62

7 
  D-w=2/23       푅 =0/94  

YP/N بیمه هايشرکتدریافتی سرانه  هايبیمه: حق  
ZP/Nدرآمد ملی سرانه :  

NLنرخ بیکاري :  
CPI کنندهمصرف: شاخص قیمت  

XP/N :بیمه هايشرکتپرداختی سرانه  هايخسارت  
Logلگاریتم بر پایه نپرین :  

دوم که جهت و شدت رابطه بـین متغیرهـاي توضـیحی و وابسـته چگونـه اسـت        سؤالدر مورد 
با همه متغیرهاي مستقل رابطه مسـتقیم و فقـط بـا شـاخص      YPگفت که متغیر وابسته الگو  توانمی

یعنی شدت تغییـر   ؛رابطه عکس دارد و شدت آن متناسب با ضرایب برآورد شده است CPIقیمت 
متغیر وابسته بر اثر تغییر هر یک از متغیرهاي مستقل متناسب با ضریب مربوطه است. بدین صـورت  
که درصد تغییرات متغیر وابسته نسبت به درصد تغییرات هر یک از متغیرهاي مستقل برابـر ضـریب   

بـر تقاضـاي بیمـه     مـؤثر سوم تحقیـق کـه متغیرهـاي کـالن اقتصـادي       سؤالدر مورد مربوطه است. 
اشخاص کدام اند باید گفت که بر اساس الگوي ارائه شده و نتـایج حاصـل از درآمـد سـرانه نـرخ      

بـر تقاضـاي بیمـه     تأثیرگـذار متغیرهـاي کـالن اقتصـادي     کننـده مصـرف بیکاري و شاخص قیمـت  
  اشخاص هستند.

وجود  دارمعنیول بین نرخ حق بیمه قیمت و تقاضاي بیمه اشخاص ارتباط در خصوص فرضیه ا
حق بیمه اشخاص در دوره زمانی تحقیق تقریباً ثابت بـود بنـابراین    هاينرختغییرات  ازآنجاکهدارد. 
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امکان وارد کردن این متغیر در الگو و محاسبه کشش قیمتی فراهم نشد و بررسی نشدن این فرضیه 
. در مورد فرضیه دوم بین درآمد سرانه و تقاضـاي بیمـه   شودمیاین تحقیق محسوب  هايناکامیاز 

در  tوجود دارد. بایـد گفـت کـه در ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از آزمـون          دارمعنیاشخاص ارتباط 
درصد نشـان   95در سطح اطمینان  B1قسمت ابتدایی کال عملی براي بررسی اعتبار آماري ضریب 

بنـابراین فرضـیه فـوق     ؛وجود دارد دارمعنید و تقاضاي بیمه اشخاص ارتباط داده شد که بین درآم
 دارمعنـی درصد نشان داده شد که بین درآمد و تقاضاي بیمه اشخاص ارتبـاط   95در سطح اطمینان 

. در خصـوص فرضـیه   شـود مـی  تأییددرصد  95بنابراین فرضیه فوق در سطح اطمینان  ؛وجود دارد
وجود دارد در ارزیابی آماري نتـایج   دارمعنیقاضاي بیمه اشخاص ارتباط سوم بین نرخ بیکاري و ت

درصد داراي  95نیز در سطح اطمینان  B3در کار تحقیقی صورت گرفته نشان داده شد که ضریب 
در مـورد   شـود مـی  تأییـد درصـد   95اعتبار آماري است بنابراین فرضیه فوق هم در سطح اطمینـان  

بیمه و تقاضاي بیمه  هايشرکتپرداختی سرانه  هايخسارتي بین داریمعنفرضیه پنجم نیز ارتباط 
نیـز در   B4اشخاص وجود دارد. با توجه به قسمت ارزیابی آماري نتایج نشان داده شد کـه ضـریب   

 95بنابراین فرضیه فوق هـم در سـطح اطمینـان     ؛درصد داراي اعتبار آماري است 95سطح اطمینان 
 .شودمی تأییددرصد 

  
  پیشنهادها:

دولت بسـتگی دارد بنـابراین الزم اسـت     هايسیاستچون تغییرات متغیرهاي کالن اقتصادي به 
ي طـور بـه  ؛اشخاص فـراهم شـود   هايبیمهکه دولت اقداماتی به عمل آورد تا بستر الزم براي رشد 

 زایش یابد.که عمالً با افزایش درآمد سرانه بر اساس الگوي ارائه شده تقاضا براي بیمه اشخاص اف
اشـخاص تشـویق    هـاي بیمـه با ایفاي تعهدات خود مردم را به خریـد   توانندمیبیمه  هايشرکت

 ي بین این دو عامل وجود دارد.دارمعنیکه رابطه  دهدمیکنند، زیرا نتایج پژوهش نشان 
ه در این تحقیق براي واقعی کردن متغیرهاي حق بیمه دریافتی سرانه و خسارت پرداختی سرانه ب

استفاده شده است. لذا الزم  کنندهمصرفمناسب ناگزیر از شاخص قیمت  هايشاخصعلت فقدان 
 است که اقداماتی براي شاخص سازي در خصوص این متغیرها صورت پذیرد.

اشـخاص غرامتـی    هـاي بیمـه متنوع به علت این اصل که  هايپوششاشخاص ارائه  هايبیمهدر 
کـه بـا    شـود مـی باشند. از ایـن رو پیشـنهاد    مؤثرتقاضاي بیمه اشخاص بر باال رفتن  توانندمینیستند 
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 اشخاص تشویق کرد. هايبیمهمردم را به خرید  ايبیمه هايپوششایجاد تنوع در ارائه 
دولتـی بـودن سـاختار صـنعت بیمـه و       تـوان مـی اشـخاص را   هـاي بیمهدو نمونه از موانع توسعه 

که بخش خصوصـی   شودمیانست. در هر مورد پیشنهاد ناآگاهی عمومی از مزایاي بیمه اشخاص د
 هـاي بیمـه مناسب مـردم را از مزایـاي    هايشیوهاشخاص فعال و با تبلیغات و  هايبیمهرا براي رشد 

 اشخاص آگاه کرد.
اسـت کـه بـه لحـاظ نظـري و تجربـی بـر تقاضـاي مصـرف           هـایی مشخصـه تحصیالت یکی از 

زندگی را افزایش  هايبیمهو با افزایش آن میزان تقاضاي بود  مؤثرزندگی  هايبیمهکنندگان براي 
و در کشـورهاي نفـت    59/0خواهد داد و ضریب این مشخصه در تابع تقاضاي بیمه عمر در ایـران  

  است. دارمعنی) که مثبت و 45/0خیز (
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