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Introduction: Life insurance is one of the risk management tools that has a positive effect on reduc-
ing the financial risk of individuals, and is a cover for short-term and long-term losses and acts as a 
kind of long-term investment. It also has a direct impact on economic growth. 
Methods: The current study intends to present the demand systems, extract the life insurance de-
mand function of Iran and to make an analytical evaluation of the factors affecting life insurance 
demand in the period 2004-2018, using Eviews 10 software. The selected indices used in the life in-
surance demand function of Iran are life insurance penetration coefficient, income variables, financial 
development, real interest rate, inflation rate, dependency rate, education and life expectancy, which 
are the factors affecting Iran's life insurance demand. In the period under review, shows. 
Results: The findings of estimating the life insurance demand function show that, Economic indica-
tors, dependency rates and barter are the most important factors in Iranians' low interest in life insur-
ance. The variables of per capita income, life expectancy, dependency rate, education and financial 
development have a positive effect on Iran's life insurance demand and a negative effect on inflation 
and interest rates. The variables of per capita income, inflation rate and dependency rate, respectively, 
have the greatest impact on the demand for life insurance in Iran.
Conclusion: The results show that economic indicators are one of the most influential factors in the 
demand for life insurance in Iran.
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مقدمه
تحوالت و دگرگونی  های س��ریع در زندگی افراد، انس��ان ها را در 
مع��رض خطر های متعددی همچون از دس��ت دادن اموال، دارایی ها، 
صدمه بدن��ی در محیط کار، از کارافتادگی و ناتوانی و مرگ قرار داده 
است. از آنجا که عموم افراد از خطرات، گریزان بوده و سعی بر تأمین 
خوی��ش )از جمله تأمی��ن امنیت مالی( دارند، اس��تفاده از روش های  
پیش گیری و کاهش ریس��ک، به ویژه در بُعد مالی زندگی بشر، بسیار 
حائز اهمیت است. یکی از ابزارهایی که تأثیر مثبتی بر کاهش ریسک 
مالی افراد و آثار مس��تقیمی بر رش��د اقتصادی کش��ور ها دارد، بیمه 

است]4-1[. 

بیمه، به عنوان راهکاری برای مدیریت ریسک و پوششی در مقابل 
ض��رر و زیان های وارده در کوتاه م��دت و بلندمدت بوده و مانند نوعی 
سرمایه گذاری بلندمدت عمل می کند]1[. در میان انواع بیمه ها، بیمه 
عم��ر موقعیتی ممتاز دارد،  زیرا پ��س از مرگ فرد یا پس از یک دوره 
زمانی تقریباً بلندمدت، بازپرداخت می ش��ود )البته بار تأمین نیاز های 
مال��ی آتی افراد به دوش خود آنهاس��ت( می تواند به تأمین ش��رایط 
مطلوب برای بیمه ش��ده و بستگان در آینده، هدایت سرمایه  های خرد 
افراد به س��وی بستری مناس��ب و تحریک بخش های اقتصادی منجر 

شود.
بیمه عمر در کشور های پیشرفته همواره جایگاه ویژ ه ای در صنعت 

مقدمه: بیمه عمر یکی از ابزار های مدیریت ریسک است که تأثیر مثبتی بر کاهش ریسک مالی افراد داشته و پوششی در مقابل ضرر 
و زیان ها در کوتاه مدت و بلندمدت محسوب می شود. بیمه عمر مانند نوعی سرمایه گذاری بلندمدت عمل می کند و آثار مستقیمی 

بر رشد اقتصادی کشور ها می گذارد.
روش بررس�ی: هدف این مطالعه، بررس��ی سیستم  های تقاضا و ارائه تابع تقاضای بیمه عمر در ایران بود که بتوان به ارزیابی تحلیلی 
عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در دوره زمانی 1384 تا  1397 با اس��تفاده از نرم افزار Eviews 10 پرداخت. ش��اخص  های منتخب 
مورد استفاده در تابع تقاضای بیمه عمر ایران، ضریب نفوذ بیمه عمر، متغیر های درآمد، توسعه مالی، نرخ بهره واقعی، نرخ تورم، نرخ 

وابستگی، آموزش و امید به زندگی بودند که عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر ایران را در دوره زمانی مورد بررسی، نشان دادند.
یافته ها یافته  های حاصل از برآورد تابع تقاضای بیمه عمر، نش��ان می دهد که ش��اخص  های اقتصادی، نرخ وابس��تگی و بارتکفل، از 
مهم ترین عوامل اقبال پایین ایرانیان به بیمه عمر بودند. همچنین متغیر های درآمد سرانه، امید به زندگی، نرخ وابستگی، آموزش و 
توسعه مالی بر تقاضای بیمه عمر ایران، تأثیر مثبت و نرخ تورم و نرخ بهره تأثیر منفی داشت. همچنین متغیر های درآمد سرانه، نرخ 

تورم و نرخ وابستگی به ترتیب، بیشترین اثرگذاری را بر تابع تقاضای بیمه عمر ایران داشتند.
نتیجه گیری: شاخص  های اقتصادی از اثرگذارترین عوامل تابع تقاضای بیمه عمر در کشور ایران بود.

واژگان کلیدی: تقاضا، بیمه عمر، نرخ وابستگی، ضریب نفوذ
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بیم��ه به خود اختصاص  داده اس��ت، زیرا پوش��ش  های این بیمه نامه 
مس��تقیما متوجه انس��ان اس��ت که به عنوان منابع انسانی صنعت هر 
اقتصادی بس��یار ارزشمند است. هر فرد با داشتن بیمه عمر، می تواند 
آرامش خاطری برای آینده فراهم کند و ازس��وی دیگر با سرمایه هایی 
ک��ه در این بیمه نامه ش��کل می گی��رد، می تواند در توس��عه یافتگی 
اقتصادی و اجتماعی آن کش��ور بسیار تأثیرگذار باشد. ایران همواره از 
کشورهایی بوده که در زمینه آمار بیمه عمر در سطح جهان نتوانسته 
جایگاه مهمی به دست آورد. البته با توجه به تکانه هایی که در سال  های 
اخیر در صنعت بیمه و به خصوص در رش��ته بیمه عمر به وجود آمده، 
این امیدواری وجود دارد در س��ال  های آین��ده، موفقیت هایی در این 

رشته حاصل شود.
تقاضای افراد از بیمه عمر )نس��بت ب��ه برخی دیگر از انواع بیمه(، 
پایین تر بوده و از رشد قابل قبولی برخوردار نیست. براساس آمار بانک 
جهانی، س��وئیس ری، سیگما و س��النامه آماری صنعت بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، ضریب نفوذ و سهم سرانه بیمه عمر )زندگی( 
نسبت به بیمه غیر زندگی در همه کشور های دنیا، بسیار پایین تر است 
و بالتبع، ایران نیز از این مهم مس��تثنا نیست]5[. برهمین اساس بیمه 
عم��ر و عوام��ل تعیین کننده آن در ایران به عن��وان موضوع اصلی این 
پژوهش درنظر گرفته شد تا علل اقبال پایین ایرانیان به این نوع بیمه، 

مورد بررسی قرار گیرد.
بیم��ه عمر، قراردادی اس��ت که به موج��ب آن، بیمه گر در مقابل 
دریاف��ت حق بیمه مقرر، متعهد می ش��ود مبلغ معین��ی را به صورت 
س��رمایه ای یک ج��ا ب��ه بیمه ش��ده یا ش��خص ثالثی ک��ه از طرف او 
تعیین ش��ده، پرداخت  کند یا به صورت مس��تمری به اشخاصی که در 
قرارداد تعیین شده اند بپردازد. موعد انجام تعهد بیمه گر، فوت بیمه شده 
یا حیات او در زمان معینی اس��ت. قدیمی ترین تحلیل انجام ش��ده در 
ارتباط با تقاضای بیمه عمر توس��ط یاری انجام شد. او نقش بیمه را با 
اس��تفاده از مدل چرخه زندگی بررسی کرد و به این نتیجه رسید که 
تقاضای بیمه عمر افراد، نشئت گرفته از مطلوبیت  های انفرادی افزایش 
طول عمر افراد است]6[. فورتون نیز با استفاده از پژوهش یاری، بیمه 
عمر را بخشی از سبد دارایی محدود افراد عنوان کرد و با مطرح کردن 
بیمه در کنار اوراق قرضه در س��بد دارایی، تقاضا برای آن را ناش��ی از 

تقاضا برای سایر ملزومات سبد، درنظر گرفت]7[.
نتایج پژوهش های هاموند،  هاستون و میالندر نشان داد که درآمد، 
ثروت خالص و آموزش، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای بیمه 
عمر هس��تند. این محققان ش��رایط خانوادگی و  اندازه خانوار را نیز از 

عوام��ل مؤثر بر تقاضای بیم��ه عمر افراد عنوان کردن��د که به نوعی، 
تأییدکننده همان مبحث مطلوبیت برای بازماندگان است]8[.

ش��روع مطالعات قبلی در زمینه تقاضای بیمه عمر همان طور که 
بیان ش��د به بررس��ی یاری در س��ال 1965 بازمی گ��ردد که تقاضای 
بیم��ه عمر را در قالب الگوی مطلوبیت انتظاری مورد مطالعه قرار داد. 
بررسی  های پیشین، اثر عوامل مختلف را بر تقاضای بیمه عمر بررسی 
کرده اند. نتایج مطالعات نشان می دهند که بیمه  های عمر برای جبران 
سرمایه انسانی از دست رفته یا تأمین آینده مالی بازماندگان، بعد از فوت 
سرپرست خانوار، مورد تقاضای افراد قرار می گیرند. عواملی مانند سطح 
درآمد و میزان تحصیالت، اثر مثبت و مس��تقیم روی خرید بیمه  های 
عم��ر دارند. بار تکفل نیز می تواند با خرید بیمه عمر رابطه مس��تقیم 
داشته باشد. همچنین تقاضای این نوع بیمه می تواند براساس سرمایه 

انسانی از دست رفته هنگام فوت سرپرست خانوار باشد]3[.
بر اساس تئوری درآمد دائمی فریدمن، الگوی مصرف فرد نه تنها از 
درآمد جاری، بلکه از انتظارات درآمدی او هم تأثیر می گیرد. همچنین، 
افراد براس��اس انتظارات بلند مدت از جریان درآمد آتی خود، در مورد 
مصرف و پس انداز تصمی��م  می گیرند. افراد انتظار تغییر درآمد جاری 
خود را دارند و مصرف آنها نس��بت ثابتی از درآمد ثابت انتظاری ش��ان 
است. براساس تئوری درآمد دائمی، انتظار می رود بعد از بازنشستگی، 
درآم��د افراد کاهش یابد. بنابراین مصرف کنن��ده برای اینکه در طول 
زمان بازنشس��تگی الگوی مصرفش را ثابت نگ��ه دارد، نیاز دارد قبل از 
زمان بازنشس��تگی پس انداز الزم را انجام ده��د. از این رو، مردم برای 
تأمین مالی خود و افراد تحت سرپرستی شان در مقابل مشکالت مالی 
احتمال��ی، انگیزه الزم برای خری��د بیمه عمر را دارند. منافع حاصل از 
بیمه عمر می تواند منبع مالی مناسبی برای ذی نفعان باشد. همچنین 
هنگام بازنشس��تگی برای افراد می تواند به عن��وان منبع مالی کمکی 

محسوب شود]1[.
درآمد دائمی براساس ارزش حال دارایی  های فیزیکی مانند امالک، 
سهام، اوراق قرضه و همچنین عواید ناشی از سرمایه انسانی در شکل 
درآمد آتی به عنوان نتیجه حاصل از تحصیل و تجربه کاری  اندازه گیری 
می شود. این اعتقاد وجود دارد که مصرف کننده براساس این دارایی ها 
می توان��د برآوردی از درآمد انتظاری در طول زندگی داش��ته باش��د. 
بنابراین می توان پرداختی حاصل از خرید بیمه عمر را جایگزینی برای 
ارزش حال دستمزد سرمایه انسانی فرد برشمرد؛ به این معنا که هنگام 
فوت سرپرس��ت خانوار، پرداختی یک ج��ای بیمه عمر می تواند بیانگر 
ارزش س��رمایه انس��انی او برای بازماندگان باشد. منطقی است فرض 
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شود مشخصه  های سرمایه انسانی مانند تحصیالت و وضعیت اشتغال 
می توانند خرید بیمه عمر را تحت تأثیر قرار دهند]1[.

به هر صورت، عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر را براس��اس مبانی 
نظری پیش گفته می توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد:

الف- درآمد: از متغیر های اثرگذار بر مقدار تقاضای هر کاال یا خدمتی، 
درآمد است که نقش خود را از طریق جابه جایی منحنی تقاضای بیمه 
عمر ایفا می کند. تغییرات در درآمد به واس��طه تغییر در قدرت خرید 
افراد باعث تغییر در میزان تقاضا می ش��ود و تغییر تقاضا براساس نوع 
کاال می تواند هم جهت یا خالف جهت تغییرات درآمد باش��د. کش��ش 
درآمدی وس��یله ای است که می تواند جهت و شدت رابطه میان مقدار 
تقاضا و درآمد را نشان دهد. در مورد بیمه عمر هم درآمد نقش زیادی 
دارد، زیرا از یک طرف تغییرات سطح درآمد به طور مستقیم به تغییر 
تقاضای بیمه عمر  منجر می شود و از طرف دیگر، چون کاالی مکمل، 
اعم از کامل و ناقص، برای بیمه عمر بس��یار فراوان است و افرادی که 
با ریس��ک ازکار افتادگی، مرگ یا نقص عضو مواجه هس��تند و امکان 
بیمه ش��دن آنها وجود دارد را در بر می گیرد، بنابراین تغییرات درآمد 
به طور غیرمس��تقیم و به واس��طه تغییر در تقاض��ای کاال های مکمل 

می تواند تأثیر قابل توجهی بر تقاضای بیمه عمرداشته باشد]9[.
ب- سن: سن سرپرست خانوار که متقاضی دریافت یا خرید بیمه عمر 
اس��ت، از عوامل مؤثر بر تقاضا محسوب می شود. از 2 دیدگاه می توان 
مقوله س��ن را بررسی کرد؛ نخس��ت اینکه به نظر می رسد هرچه سن 
افراد افزایش می یابد به دلیل کهولت سن و افزایش بیماری های ناشی 
از آن و احتم��ال فوت بیمه ش��ده، تقاضا برای خرید بیمه عمر افزایش 
می یابد. از دیدگاه دوم، هرچه فرد انتظار داش��ته باش��د عمر بیشتری 
کن��د، تقاضای او برای بیمه عمر کمتر می ش��ود )البته دیدگاه دوم را 

می توان به امید به زندگی نیز نسبت داد(]10[.
پ- ت�ورم: تورم )ب��ه هردلیلی که رخ دهد( روابط مال��ی بین افراد و 
شرکت ها را به هم می زند و موجب ضرر و زیان طرفین معامله می شود.

به عبارتی با افزایش نرخ های تورم، شرایط نااطمینانی به آینده افزایش 
می یاب��د و بنابراین برای ایجاد امنیت، تقاضا برای بیمه )از هر نوعی(، 

رشد می یابد]2[. 
ت- جنسیت: جنسیت افراد، یعنی مذکر بودن با مونث بودن، یکی از 
عوامل مؤثر د تقاضای بیمه عمر اس��ت. به نظر می رسد مردان به دلیل 
سرپرستی خانواده، تمایل بیش��تری برای خرید بیمه عمر دارند؛ زیرا 
در صورت فوت آنان، خانواده بی سرپرست می شود و خسارت دریافتی 
ناش��ی از فوت می تواند آینده بازمان��دگان را تأمین کند. بدین ترتیب 

اندکی از بار مالی و مش��کالت خانواده بعد از فوت سرپرس��ت خانواده 
کاسته می شود]2[.

ث- طبقه ش�غلی: به نظر می رسد طبقه ش��غلی و ریسک موجود در 
ش��غل افراد، از دالیل اصلی برای تقاضای بیمه عمر باش��د. به عبارتی، 
افرادی که شغل با ریسک جانی باالتری دارند، تمایل بیشتری به بیمه 

عمر دارند )مخاطرات اخالقی(]11[.
ج- جمعیت: اثر جمعیت بر تقاضای هر کاال غیر قابل انکار است، زیرا 
هر نفر از جمعیت، یا مصرف کننده واقعی یا مصرف کننده بالقوه برای 
آن کاالس��ت. برای بررس��ی اثر جمعیت بر تقاضای کل یک کاال، ابتدا 
تقاضای کل به 2 عامل جمعیت و تقاضای سرانه تجزیه می شود، چون 
تقاضای کل هر کاال با حاصل ضرب تقاضای سرانه آن در جمعیت برابر 
است. اگر جمعیت افزایش یابد )با فرض ثابت بودن درآمد ملی(، درآمد 
سرانه به همان نسبت کاهش می یابد و کاهش درآمد سرانه، بر تقاضای 
سرانه اثر می گذارد. اگر کاال ضروری باشد )با کشش درآمدی بین صفر 
و ی��ک(، درصد کاهش تقاضای س��رانه کمت��ر از درصد کاهش درآمد 
سرانه است و اگر کاال لوکس باشد )با کشش درآمدی بزرگ تر از یک(، 
درصد کاهش تقاضای سرانه بیشتر از درصد کاهش درآمد سرانه است. 
بنابراین با افزایش جمعیت، تقاضای کل برای کاالی ضروری افزایش و 

برای کاالی لوکس، کاهش می یابد]12[.
چ- حق بیم�ه پرداخت�ی: یکی از عوامل مؤثر ب��ر تقاضای بمیه عمر، 
حق بیمه پرداختی است. هرچه این حق بیمه افزایش پیدا کند، قدرت 
خرید افراد کاهش می یابد و در نتیجه تقاضا برای خرید بیمه نامه عمر 

نیز کاهش می یابد]2،12،13[.
ح- ساختار اجتماعی و فرهنگی: هرچه جامعه به لحاظ اجتماعی در 
وضعیت بهتری باش��د )برای نمونه سطح تحصیالت افراد جامعه باالتر 
برود( اطالعات آنها درباره بیمه و انواع آن افزایش می یابد و درآمد خود 
را بهینه تر و با دقت بیش��تری خرج می كنند و می كوشند بر پس انداز 
خود بیفزایند. در نتیجه، تقاضا برای انواع مختلف بیمه، افزوده می شود.

خ- نقش دولت: در كش��ورهایی که بیش��تر بخش ها و مراكز، ازجمله 
شركت  های بیمه به طور مس��تقیم یا غیرمستقیم زیر نظر دولت اداره 
می شوند، تصمیم ها و اقدام های دولت می تواند در پیشرفت یا پسرفت 
این صنعت تأثیر بس��یار داشته باش��د؛ زیرا انحصاری و محدود بودن 
اختی��ار و كنترل در هر صنعتی می تواند بر گس��ترش آن تأثیر منفی 

گذارد]14[.
د- پیشرفت فناوری در ارتباطات و اطالعات و وجود عوامل زیربنایی 
و بازار های مالی قوی: وسایل ارتباط جمعی ناكافی یا استفاده نادرست 
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از آنها، مانع از تبلیغ مناسب و تأثیرگذار برای بیمه  های عمر می شود. 
شكوفایی این بیمه به بستری نیاز داردكه در آن، روابط حقوقی قوی و 
بازار های مالی مطمئن وجود داشته باشد. همچنین پیشرفت فناوری 
در ارتباطات و اطالعات، امكان مقایس��ه راحت را برای بیمه شوندگان 
به منظور انتخاب مناسب ترین و ارزان ترین پوشش بیمه فراهم می كند 
ك��ه نتیجه این امر، افزایش رقابت بین ش��ركت های بیمه برای جذب 
مشتریان است. در این راستا استفاده از اینترنت برای تبلیغات و خرید 
بیمه نامه ها و شفاف سازی اطالعات در كنار روش های پیشرفته ارزیابی 

ریسك به این امر كمك می كند]14[. 
درخصوص بیم��ه تقاضای بیمه عمر، پژوهش  های متعددی انجام 
شده است، اما نظریه واحد و منحصربه فردی درباره تقاضای بیمه عمر 
ک��ه مورد اجماع همه محققان باش��د، وجود ندارد. ه��دف اصلی این 
پژوهش آن بود که با رویکرد مدل س��ازی، ضمن تخمین تابع تقاضای 
بیم��ه عمر در ایران، عوام��ل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کش��ور را 
ارزیابی و پس از بررسی عوامل مذکور، راهکار های عملی برای ارتقای 

صنعت بیمه عمر به طور خاص و صنعت بیمه در کل، ارائه دهد.

روش بررسی
ای��ن مطالع��ه داده  ه��ای مرب��وط ب��ه ای��ران در دوره زمان��ی 
 1384ت��ا 1397، همچنی��ن ش��اخص  های مربوط به بان��ک جهانی،

سوئیس ری، سیگما و س��النامه آماری صنعت بیمه مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران که اس��تخراج  ش��ده اند را مورد بررس��ی قرار داد. ابتدا 
وضعیت بیمه عمر در ایران به صورت تحلیلی و توصیفی بررس��ی شد 
و پس از مقایس��ه آمار بیمه ای ایران و س��ایر کشورها، به بررسی مدل 
پژوهش پرداخته شد. روش به کار گرفته شده برای تخمین تابع تقاضا، 
روش OLS و نرم افزار مورد استفاده، Eviews 10 بود که در آن، سطح 

معناداری 0.05 درنظر گرفته شد.
مدل مورد اس��تفاده در ای��ن پژوهش، مس��تخرج از تابع تقاضا و 

برگرفته از مدل Daniel و Outreville و بدین شرح بود:

LINS = f )GDP, EXP, DEP, EDU, INF, INT, DEV(           )1(
با لگاریتم گیری از مدل ش��ماره1، مدل شماره 2 به شرح زیر حاصل 

شد:

LLINSt = lGDPt + LEXPt + LDEPt + LEDUt + LINFt + 

LINTt + LDEVt + et                        )2(
 

LLINSt: لگاریت��م تقاضای بیمه عمر ای��ران در دوره زمانی t )متغیر 

مورد استفاده برای تقاضای بیمه عمر، ضریب نفوذ بیمه عمر است(؛
LGDPt: لگاریتم تولید ناخالص داخلی ایران در دوره زمانی t؛

 LEXPt: لگاریتم امید به زندگی ایران در دوره زمانی t؛

LDEPt: لگاریتم نرخ وابستگی ایران در دوره زمانی t که برابر با نسبت 

جمعیت زیر 15 و باالی 64 سال به جمعیت بین این دو سن است؛
LEDU2t: لگاریت��م آموزش ای��ران در دوره زمانی t )در این پژوهش، 

هزینه انجام ش��ده دولتی در بخش اموزش برای این ش��اخص، به کار  
رفت(؛

LINFt: لگاریتم نرخ تورم ایران در دوره زمانی t؛

 LINTt: لگاریتم نرخ بهره واقعی ایران در دوره زمانی t؛

LDEVt: لگاریتم توسعه مالی ایران در دوره زمانی t )در این پژوهش، 

نس��بت حجم پول گس��ترده به GDP، به عنوان شاخص توسعه مالی 
درنظر گرفته شد(.

عوامل اقتصادی رشدنیافتن بیمه  های عمر در ایران
بیم��ه عمر هم از منظر پس انداز و هم به دلیل س��رمایه کالنی که 
برای مش��ارکت  های اقتصادی ایجاد می کن��د، می تواند موتور محرک 
رشد و توسعه اقتصاد باشد و از این رو، اهمیت بسیاری دارد. بیمه عمر 

از 2جنبه اقتصادی متمایز، بسیار مهم است:
الف- جنبه تأمینی که ب��رای خانواده در ایام پیری و پس از فوت فرد 

باالخص سرپرست خانواده به همراه می آورد.
ب- جنبه سرمایه گذاری مالی و نقش بسیار مؤثر آن در سرمایه گذاری 

ملی جامعه]7[.
ب��ا توجه به مباحث تئوریک، به نظر می رس��د موارد زیر از دالیل 

اقبال پایین به بیمه عمر، در ایران باشد:
* ت�ورم: وجود تورم پای��دار در اقتصاد ایران منج��ر به کاهش ارزش 
سرمایه بیمه شده و قدرت خرید آن را می کاهد. قرارداد های بلندمدت 
بیمه عمر را متزلزل و نا استوار می سازد و در نتیجه افراد را از تقاضای 
بیمه عمر رویگردان کرده و به س��وی سرمایه گذاری  های مطمئن تر یا 
کوتاه مدت تر س��وق می دهد. متوس��ط نرخ تورم در اقتصاد ایران طی 
سالیان گذشته باال بوده و با توجه به شرایط اقتصادی ارقام متفاوتی را 

تجربه کرده است]15[.
* بیکاری و فقر: مشکل بیکاری یکی از معضالت جامعه ایران است و فقر 
ناشی از ترکیب 2عامل سطح نازل تولید سرانه و فقدان تعادل در توزیع 
درآمد، عوامل دیگری هس��تند که در توسعه نیافتن بیمه عمر در ایران 
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مؤثرن��د. از دید تحلیل  های اقتصادی و اجتماعی، فقر ضرورتاً افق دید 
شخص را کوتاه می سازد و بدین ترتیب او را از هرگونه مشارکت سازنده 
در تعیین سرنوش��ت اقتصادی و اجتماعی جامعه و حتی اندیشیدن به 

آینده خود و برنامه ریزی در مورد آن محروم می کند]16[.
* سطح پایین درآمد: عامل دیگری که با فقر نیز ارتباط دارد، سطح 
پایی��ن درآمد اس��ت. بین س��طح درآمد و تقاضای بیم��ه عمر رابطه 
مس��تقیمی وجود دارد. کاهش قدرت خرید و محدودیت درآمد مانع 
خرید بیمه  می ش��ود، مردم در اولوی��ت اول نیاز های ضروری خود را 
تأمی��ن می کنند و بودجه  های اضافی را به س��ایر هزینه ها و پس انداز 

کردن اختصاص می دهند]15[.
* بار تکفل: بین بار تکفل و میزان تقاضا برای بیمه زندگی در شرایط 
ع��ادی، ارتباط مس��تقیمی وجود دارد. در کش��ور های توس��عه یافته 
ب��ا افزایش تع��داد اف��راد تحت تکفل، سرپرس��ت خان��واده ضرورت 
بیش��تری برای خرید بیمه می کند تا آینده اف��راد خانواده را از خطر 

بی سرپرست شدن و پیامد های دیگر مصون دارد. 
در کش��ور های درحال توسعه، تفکر سرپرستان خانوار ها به دالیل 
مختلف متفاوت بوده و این عامل، لزوماً ممکن است به رابطه مستقیم 

ذکر شده بین بار تکفل و میزان تقاضا برای بیمه عمر منجر نشود.
* قابل رقابت نبودن بیمه  های عمر سنتی: مشکل اقتصادی دیگر در 
رابطه با بیمه عمر، این اس��ت که سود پرداختی شرکت  های بیمه در 
قالب س��رمایه  های عمر در مقایسه با سود بانکی در قرارداد های بیمه  
عمر س��نتی، کمتر اس��ت و همین امر می تواند عاملی برای استقبال 

نکردن مشتریان از بیمه  های عمر باشد.

منبع: سالنامه آماری نمودار 1- حق بیمه  های دریافتی بیمه تولیدی جهان
صنعت بیمه 1398

منبع: سالنامه آماری 
صنعت بیمه 1398
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انداز كردن ¬و پس ها¬نهيهز ريرا به سا ياضاف ياه¬و بودجه كنند¬يم نيخود را تأم يضرور يازهاياول ن تياولو
  ].15[ دهند¬ياختصاص م

 يوجود دارد. در كشورها يميارتباط مستق يعاد طيدر شرا يزندگ مهيب يتقاضا برا زانيبار تكفل و م نيتكفل: ب بار
 ندهيتا آ كند¬يم مهيب ديخر يبرا يشتريتعداد افراد تحت تكفل، سرپرست خانواده ضرورت ب شيبا افزا افتهيتوسعه 

  مصون دارد.  گريد يامدهايشدن و پ سرپرست¬يافراد خانواده را از خطر ب
عامل، لزوماً ممكن است  نيمختلف متفاوت بوده و ا ليدر حال توسعه، تفكر سرپرستان خانوارها به دال يكشورها در

  عمر نگردد. مهيب يتقاضا برا زانيبار تكفل و م نيذكر شده ب ميمنجر به رابطه مستق
 ياست كه سود پرداخت نيعمر ا مهيدر رابطه با ب گريد ي: مشكل اقتصاديعمر سنت يها¬مهيت نبودن برقاب قابل

كمتر است و  يعمر سنت ¬مهيب يدر قراردادها يبا سود بانك سهيعمر در مقا يها¬هيدر قالب سرما مهيب يها¬شركت
  باشد. عمر يها¬مهيب انيعدم استقبال مشتر يبرا يعامل تواند¬يامر م نيهم
  
  ريده سال اخ يو جهان ط رانيا مهيب تيوضع سهيمقا -2-1-2

 گريمانند د مهيبخش ب رياخ يها-. در دههدهد¬يم ليرا تشك يجهان ياز بازارها يريناپذ ييبخش جدا مه،يب صنعت
ناخالص  ديآن در تول ميموضوع به خاطر سهم مستق نياست كه ا¬در اقتصاد شده يفراوان تياهم يدارا يمال يها¬بخش
به طور  يدر ابعاد جهان مهيصنعت ب نياست. بنابرا يلما يآن در واسطه گر ميرمستقيو نقش غ سكيو انتقال ر يداخل
  در حال توسعه است. يا¬ندهيفزا
 يها¬اريها و مع¬در هر كشور از جمله شاخص مهيتوسط صنعت ب يافتيدر يها¬مهيكل حق ب زانيكه م ييآنجا از

عمر  ريعمر و غ يها¬مهيحق ب يبه بررس 1در نمودار  نياست بنابرا مهيرشد و توسعه ب زانيم انگرياست كه ب يمهم
  در جهان پرداخته شده است.

 ارديليم 2516عمر در جهان از  يها¬مهي)، حق ب1398( رانيا ياسالم يجمهور يمركز مهيبه گزارش سازمان ب بنا
دالر  ارديليم 1819از  رعمريغ يها¬مهياست. حق ب دهيرس 2019دالر در سال  ارديليم 2916، به 2010دالر در سال 

با توجه به مشاهدات روند، رشد حق  نيبنابرا تاس دهيرس 2019دالر در سال  ارديليم 3276، به 2010در سال 
  .]5[ عمر است يافتيدر مهياز رشد حق ب شتريدر جهان ب رعمريغ يافتيدر يها¬مهيب

  
  جهان يديتول مهيب يافتيدر يها¬مهيحق ب .1 نمودار

  

  
  
  

  1398منبع: سالنامه آماري صنعت بيمه 
  

فعاليت خود هنوز نتوانسته  ها از آغازدر ايران بيمه عمر به عنوان يك ابزار مالي ناشناخته باقي مانده و با گذشت سال
با رفاه و قدرت اقتصادي كشورها  هاي عمر، ارتباطي نزديكپيشرفت شاياني داشته باشد. به رغم اينكه گسترش بيمه

داشته است ولي رشد آن در ايران در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه نيز ناچيز بوده است. در كشورهاي پيشرفته 
گذاري كرده هاي سودآور اقتصادي سرمايهاي فعال در زمينه بيمه عمر منابع عظيم مالي را در قسمتهاي بيمهشركت
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نمودار 2- حق بیمه  های دریافتی بیمه تولیدی در ایران

  
  
 

٨ 
 

هاي دريافتي عمر و غير روند رشد حق بيمه 2كند. نمودار گذاران اعطا ميسود آن نيز به بيمه و در مواردي حتي از
به  2010ميليون دالر در سال  452دهد. به طوري كه حق بيمه عمر از را نشان مي 2019تا  2010هاي ايران در سال

 10288به  2010يليون دالر در سال م 5256رسيده است و حق بيمه غير عمر از  2019ميليون دالر در سال 1722
هاي دريافتي غير عمر در ]. طبق آمار سازمان بيمه مركزي روند رشد حق بيمه5رسيد [ 2019ميليون دالر در سال 

  هاي دريافتي بيمه عمر بيشتر است. ايران در طي دوره مورد بررسي از رشد حق بيمه
يسه با ديگر اشناخته باقي مانده و قدرت رقابت خود را در مقادهد كه در ايران بيمه عمر نآمار و شواهد نشان مي

به نظر  سازي و بازاريابي بيمه عمردر كشور ضرورياست و تالش براي آگاهكشورهاي در حال توسعه از دست داده
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  1هاي دريافتي بيمه توليدي در ايرانحق بيمه .2 نمودار

  
  

  
  

  .1398منبع: سالنامه آماري صنعت بيمه 
 

  تاثير تقاضاي بيمه عمر بر شاخص هاي سالمت 2-1-3
ر تـ هي مناسـب شاخص اميد به زندگي، بـه معنـاي برخـورداري افـراد جامعـه از طـول عمـر بيشـتر و همچنـين امكانـات رفـا           

امل شــرفــاه معنــوي  شــود كــه افــراد داراييافتــه تلقــي مــياي توســعهباشــد. بنــابراين جامعــهدر فرآينــد توســعه پايــدار مــي
طح آمـوزش  سـ امنيت خـاطر و اميـد بـه آينـده، اعتمـاد بـه نفـس و تـأمين اجتمـاعي و رفـاه مـادي شـامل تغذيـه مناسـب،               

 ســعه پايــدار،هــاي محــوري توهــا و مســكن مناســب باشــد، بنــابراين يكــي از شــاخصبــاال، تــوان بــه هنگــام درمــان بيمــاري
 ري كـه طـو  بـه  .]17گـردد [ ازهـاي اصـلي محسـوب مـي    سالمت و تامين سـالمت جسـمي، ذهنـي، روانـي و اجتمـاعي از ني     

 ايبـر  و شـده  شـناخته  جهـان  در اجتمـاعي  هـدف  يـك  و بشـري  حـق  يـك  عنـوان  بـه  سـالمت  مقوله گذشته دهه چند در
 شـده  خصمشـ  اسـت. امـروزه   الزامـي  و دسـترس  قابـل  هـا انسـان  زنـدگي  كيفيـت  بهبـود  و اساسـي  نيازهـاي  شدن برآورده

 شـور ك خصـوص  بـه  توسـعه  حـال  در كشـورهاي  (اعـم از روانـي و جسـماني) در    بيمـاري  مختلـف  اشـكال  از بسـياري  كـه 
مـل گونـاگوني از   دارد. بـر اسـاس مطالعـات نظـري و تجربـي عوا      قـوي  رابطـه  خـانوادگي  شـرايط  و اجتمـاعي  عوامـل  با ايران

آرامــش  دي واي، امنيــت شــغلي و اقتصــاجملــه وضــعيت بهداشــتي، ســطح رفــاه و امنيــت اجتمــاعي، ارائــه خــدمات بيمــه  
  .]18رواني نقش مستقيمي در افزايش شاخص اميد به زندگي دارند [

 بيمـه  اينكـه  بـه  توجـه  هـاي اشـخاص اسـت و بـا    اي، بيمه عمر به عنوان يكـي از اقسـام بيمـه   بنابراين از ميان خدمات بيمه 
زمينـه   ايـن  در اجرايـي  سياسـت  هرگونـه  اعمـال  شـود،  مـي  محسـوب  بـراي خانوارهـا   بلندمـدت  گـذاري  سـرمايه  نوعي عمر
 بـودن  بـاال  دليـل  يافتـه،  توسـعه  جوامـع  در ريـزان گـذارد. برنامـه   جـاي  بـر  سـالمت  بخـش  بلندمـدت در  اثـرات  توانـد  مـي 

                                                 
  1، تغيير در نرخ برابري ارز بوده است.2013و  2012هاي . علت اصلي اقت حق بيمه توليدي كشور بين سال
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مقایسه وضعیت بیمه ایران و جهان در 10سال اخیر
صنعت بیمه، بخش جدایی ناپذیری از بازار های جهانی را تشکیل 
می ده��د. در دهه  های اخیر بخ��ش بیمه مانند دیگر بخش  های مالی 
دارای اهمیت فراوانی در اقتصاد شده اس��ت ک��ه این موضوع به دلیل 
س��هم مس��تقیم آن در تولید ناخالص داخلی و انتقال ریسک و نقش 
غیرمس��تقیم آن در واس��طه گری مالی اس��ت. بنابراین صنعت بیمه 
در ابع��اد جهانی به طور فزاینده ای در حال توس��عه اس��ت. ازآنجا که 
میزان کل حق بیمه  های دریافتی توس��ط صنعت بیمه در هر کشور 
ازجمله شاخص ها و معیار  های مهم بیانگر میزان رشد و توسعه بیمه 
اس��ت، در نمودار1 به بررسی حق بیمه  های عمر و غیر عمر در جهان 

پرداخته شده است.
بن��ا بر گزارش س��ازمان بیم��ه مرکزی جمهوری اس��المی ایران 
)1398(، ح��ق بیمه  های عم��ر در جهان از 2516 میلی��ارد دالر در 
س��ال 2010، به 2916 میلیارد دالر در س��ال 2019 رس��یده است. 
ح��ق بیمه  های غیرعم��ر از 1819 میلیارد دالر در س��ال 2010، به 
3276 میلیارد دالر در س��ال 2019 رسیده اس��ت. بنابراین با توجه 
به مشاهدات این روند، رشد حق بیمه  های دریافتی غیرعمر در جهان 

بیشتر از رشد حق بیمه دریافتی عمر است]5[.
در ایران بیمه عمر به عنوان یک ابزار مالی ناش��ناخته باقی مانده 
و با گذش��ت س��ال ها از آغاز فعالیت خود، هنوز نتوانس��ته پیشرفت 
شایانی داشته باش��د. به رغم اینکه گسترش بیمه  های عمر، ارتباطی 
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نزدیک با رفاه و قدرت اقتصادی کش��ور ها دارد، اما رشد آن در ایران در 
مقایس��ه با کشور های در حال توسعه نیز ناچیز بوده است. در کشور های 
پیشرفته شرکت  های بیمه ای فعال در زمینه بیمه عمر منابع عظیم مالی 
را در قسمت  های س��ودآور اقتصادی سرمایه گذاری کرده و در مواردی 
حتی از س��ود آن نیز به بیمه گذاران اعطا می کنند. نمودار2 روند رشد 
حق بیمه  ه��ای دریافتی عمر و غیر ایران در س��ال  های 2010 تا 2019 
را نشان می دهد. حق بیمه عمر از 452 میلیون دالر در سال 2010 به 
1722میلیون دالر در سال 2019 و حق بیمه غیر عمر از 5256 میلیون 
دالر در س��ال 2010 به 10288 میلیون دالر در س��ال 2019 رسیده 
اس��ت]5[. طبق آمار س��ازمان بیمه مرکزی روند رش��د حق بیمه  های 
دریافت��ی غیرعمر ایران در دوره مورد بررس��ی، از رش��د حق بیمه  های 

دریافتی بیمه عمر بیشتر است. 
آمار و شواهد نشان می دهد در ایران، بیمه عمر ناشناخته باقی مانده 
و قدرت رقابت خود را در مقایس��ه با دیگر کشور های در حال توسعه از 
دس��ت داده است و تالش برای آگاه سازی و بازاریابی بیمه عمردر کشور 

ضروری به نظر می رسد.

تأثیر تقاضای بیمه عمر بر شاخص  های سالمت
ش��اخص امید به زندگی، به معنای برخورداری افراد جامعه از طول 
عمر بیشتر و همچنین امکانات رفاهی مناسب تر در فرایند توسعه پایدار 
است. جامعه ای توسعه یافته تلقی می شود که افراد آن دارای رفاه معنوی 
ش��امل امنیت خاطر و امید به آینده، اعتماد به نفس و تأمین اجتماعی 
و رفاه مادی ش��امل تغذیه مناسب، س��طح آموزش باال، توان به هنگام 
درمان بیماری ها و مس��کن مناسب باشد. بنابراین یکی از شاخص  های 
محوری توسعه پایدار، سالمت و تأمین سالمت جسمی، ذهنی، روانی و 
اجتماعی از نیاز های اصلی محسوب می شود]17[. در چند دهه گذشته 
مقوله س��المت به عنوان یک حق بش��ری و ه��دف اجتماعی در جهان 
شناخته ش��ده و برای برآورده ش��دن نیاز های اساس��ی و بهبود کیفیت 
زندگی انس��ان ها قابل دس��ترس و الزامی اس��ت. امروزه مشخص شده 
که بس��یاری از اش��کال مختلف بیماری )اعم از روانی و جس��مانی( در 
کشور های در حال توسعه به خصوص ایران با عوامل اجتماعی و شرایط 
خانوادگی رابطه قوی دارد. براس��اس مطالع��ات نظری و تجربی عوامل 
گوناگونی ازجمله وضعیت بهداش��تی، س��طح رفاه و امنیت اجتماعی، 
ارائ��ه خدمات بیمه ای، امنیت ش��غلی و اقتصادی و آرامش روانی نقش 

مستقیمی در افزایش شاخص امید به زندگی دارند]18[.
از میان خدمات بیمه ای، بیمه عمر به عنوان یکی از اقسام بیمه  های 

اش��خاص اس��ت و با توجه به اینکه بیم��ه عمر نوعی س��رمایه گذاری 
بلندمدت برای خانوار ها محس��وب می ش��ود، اعمال هرگونه سیاس��ت 
اجرایی در این زمینه می تواند آثار بلندمدت در بخش س��المت بر جای 
گذارد. برنامه ریزان در جوامع توسعه یافته، دلیل باال بودن سطح تقاضای 
آحاد جامعه برای بیمه عمر را به چگونگی تأثیرگذاری آن بر ش��اخص 
سالمت جامعه نسبت می دهند، زیرا از یک طرف توسعه بیمه عمر باعث 
اطمینان خاطر و آرامش روانی فرد متقاضی برای برخورداری از پس انداز 
و درآمد های آتی اس��ت و از طرف دیگر به طور مس��تقیم باعث افزایش 
امید به زندگی می شود. تجربه جوامع مختلف نشان داده که کشور های 
با تقاضای بیمه عمر باال از درآمد س��رانه باال نیز برخوردار هستند، زیرا 
بیمه عم��ر نوعی پس انداز مولد و س��رمایه گذاری بلندمدت محس��وب 
می ش��ود و ش��رکت  های بیمه با به کارگیری حق بیمه دریافت شده در 
زمینه  های تولیدی،  زمینه افزایش اش��تغال، تولید ملی و درآمد سرانه 
برای هزینه بیشتر در بخش بهداشت را فراهم می آورند؛ در نتیجه بیمه 
عمر به طور غیرمس��تقیم و از طریق افزایش درآمد سرانه بر سالمت اثر 
مثبت ایجاد می کند. توس��عه نظ��ام فعالیتی بیمه عمر به عنوان یکی از 
انواع بیمه  های اختیاری، از مس��ئولیت  های اجب��اری دولت می کاهد و 
بخشی از تأمین  های مربوط به هزینه مستمری و از کارافتادگی به خود 
افراد واگذار می ش��ود و این امر به سرمایه گذاری دولت در قسمت  های 
دیگر اقتصاد منجر می شود. مؤسسات بیمه عمر با استفاده از ذخایر فنی 
شکل گرفته از حق بیمه  های دریافتی، می توانند در بخش  های عمومی 
ی��ا خصوصی س��رمایه گذاری کنند که این امر ب��ه افزایش تولید منجر 
خواهد ش��د. از طرفی با افزایش فعالیت  های تولیدی به دلیل گسترش 

بیمه عمر، اشتغال نیز افزایش می یابد]19[.
هدف اساس��ی از ارائه بیمه  ه��ای عمر درجوامع در حال توس��عه، 
فراهم آوری تأمی��ن اقتصادی و رفاه اجتماعی، کس��ب آرامش روانی و 
افزای��ش امید به زندگی در میان آحاد جامعه اس��ت، طوری که انتظار 
می رود با توس��عه بیمه عمر در آینده بتوان جلو بس��یاری از انحرافات 
اقتصادی و اجتماعی را گرفته و زمینه  های زندگی با کرامت و توس��عه 

پایدار را نوید داد.

 یافته ها
تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده ها پیش از تخمین مدل، پایایی 
متغیر های مورد استفاده را )به منظور جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب(، 
با اس��تفاده از آزمون هایی همچون لوین و لین، پس��ران و شین، آزمون 
فیش��ر و آزمون هاردی]20[، آزمون ش��د. نتایج آزمون برای متغیر های 
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مورد نظر پژوهش در جدول1 ارائه ش��ده است. نتایج مربوط به جدول1 
نش��ان می دهد تمام متغیر ها یا در س��طح مانا هستند یا بعد از یک بار 

تفاضل گیری، مانا می شوند.

آزمون ناهمسانی واریانس در رگرسیون
ناهمس��انی واریانس مش��کلی اس��ت ک��ه در ص��ورت نقض فرض 
ناهمس��انی واریانس جم��الت خطا به  وجود می آید. اگ��ر الگویی با این 
مشکل روبه رو شود نتایج آن اگرچه خطی، سازگار و بدون تورش است، 
اما کارا نیس��ت؛ یعنی دارای کمترین واریانس نخواهد بود. برای بررسی 
این مشکل روش  های متعددی وجود دارد که در این پژوهش از آزمون 
وایت استفاده شده است. نتایج جدول2 حاکی از آن است که فرض صفر 
مبنی بر همس��ان بودن واریانس در س��طح معناداری 0.05 مورد تأیید 

است.

آزمون خودهم بستگی در رگرسیون
در مطالعات اقتصادسنجی که بر مبنای سری  های زمانی قرار دارند، 
فرض عدم خود هم بس��تگی س��ریالی بین اجزای اخ��الل که از فروض 
مهم مدل کالس��یک است، اغلب نقض می شود. بنابراین الزم است قبل 
از تفس��یر نتایج حاصل، به بررس��ی پدیده خودهم بستگی سریالی بین 
جم��الت اخالل پرداخته ش��ود. زیرا در صورت وجود خودهم بس��تگی 

سریالی بین اجزای اخالل، تخمین زن  های OLS، دیگر در تمام تخمین 
زن های بدون تورش، کارا نیستند؛ یعنی دارای حداقل واریانس نیستند 
و در نتیجه، اس��تنباط آماری قابل اعتماد نخواهد بود. برای این منظور، 
معموالً از آزمون تش��خیص خودهم بستگی س��ریالی دوربین- واتسون 
استفاده می شود. با وجود این، استفاده از آزمون دوربین- واتسون فقط 
می تواند پدیده خودهم بستگی مرتبه اول را بررسی کند. از سوی دیگر 
این آزمون فقط برای زمانی مناس��ب اس��ت که متغیر وابسته به عنوان 
متغیر توضیحی در مدل وجود نداش��ته باش��د. برای این منظور در این 
پژوهش از آزمون خودهم بستگی بریوش-گادفری استفاده شد که در آن 
می توان فرضیه صفر مبنی بر عدم خودهم بس��تگی مرتبه اول و باالتر را 
آزمون کرد که یکی از مزیت  های اصلی آزمون بریوش-گادفری نس��بت 

به آزمون دوربین- واتسون است.
جدول  ه��ای3 و 4 نتای��ج حاصل از اس��تفاده از آزم��ون بریوش- 
گادفری را برای بررس��ی پدیده خودهم بس��تگی در جمالت پسماند در 
مدل رگرس��یون نش��ان می دهد. فرضیه صفر این اس��ت که هیچ گونه 

خودهم بستگی سریالی بین جمالت پسماند وجود ندارد.
باتوجه به نتایج جدول3 و احتمال ضرایب، فرضیه صفر مبنی بر عدم 
خودهم بس��تگی س��ریالی مرتبه اول بین اجزای اخالل تأیید ش��د؛ یعنی 
هیچ گونه هم بس��تگی سریالی بین جمالت پس��ماند وجود ندارد. با توجه 
به آنکه یکی از مزیت  های آزمون بریوش-گادفری این اس��ت که می تواند 
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Levin. Lin & Chu )احتمال(
18.34در سطح با عرض از مبدأ و بدون روند

)0.00(
15.5

)0.00(
13.54
)0.00(

11.25
)0.00(

21.33
)0.00(

0.34
)0.83(

10.45
)0.00(

--- --تفاضل مرتبه اول
17.8

)0.00(-

Im. Pesaran and Shin W-stat )احتمال(
16.67در سطح با عرض از مبدأ و بدون روند

)0.00(
 21.67
)0.00(

18.96
)0.00(

18.56
)0.00(

9.34
)0.00(

0.45
)1.00(

12.67
)0.00(

-----تفاضل مرتبه اول
15.65
)0.00(-

ADF - Fisher Chi-square )احتمال(
17.89در سطح با عرض از مبدأ و بدون روند

)0.00(
 12.36
)0.00(

15.8
)0.00(

9.55
)0.00(

14.67
)0.00(

0.46
)0.98(

15.78
)0.00(

-----تفاضل مرتبه اول
21.7

)0.00(-

جدول 1| بررسی آزمون ریشه واحد برای متغیر های موجود در مدل 
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پدیده خودهم بس��تگی را در مرتبه دوم و باالتر بررس��ی کند. بنابراین به 
بررسی پدیده خود هم بستگی مرتبه دوم نیز پرداخته شد که نتایج آن در 
جدول4 ارائه شده است. باتوجه به نتایج جدول4 و احتمال ضرایب، فرضیه 
صفر مبنی بر عدم خودهم بس��تگی مرتبه دوم بین اجزای اخالل پذیرفته 

می شود؛ یعنی بین جمالت اخالل خودهم بستگی سریالی وجود ندارد.

آزمون هم جمعی انگل- گرنجر
باید به این نکت��ه توجه کرد که وقتی تمام متغیر های الگو در یک 
رگرس��یون س��ری زمانی با یک بار تفاضل گیری به ایستایی می رسند، 
همواره این احتمال وجود دارد که نتایج حاصل از رگرس��یون، کاذب و 
غیرقابل اعتماد باشد. برای اینکه نشان داده شود رگرسیون برآورد شده 
کاذب نیس��ت و آماره  ه��ای t وF معمول، از اعتبار برخوردار هس��تند و 
برای اطمینان از وجود رابطه بین متغیر های موجود در مدل، از آزمون 
هم جمعی انگل- گرنجر استفاده شد. هم جمعی تداعی کننده وجود یک 
رابطه بلندمدت اس��ت که سیستم اقتصادی در طول زمان به سمت آن 
حرک��ت می کند. اولین مرحله در انجام آزمون هم جمعی انگل- گرنجر 

)EG( و ان��گل- گرنجرتعمیم یافته )AEG( این اس��ت که مرتبه جمعی 

بودن متغیر های الگو تعیین ش��ود و اطمینان دهد که همگی متغیر ها 
از مرتبه یک انباش��ته  ش��ده اند. برای این منظور، از آزمون ریشه واحد 
تعمیم یافته جدول1 استفاده شد. در مرحله بعدی، رگرسیون با استفاده 
از روش حداقل مربعات معمولی )OLS( برآورد  شد و جمالت اخالل آن 
به دست آمد که در قسمت برآورد مدل، آورده شده است. در آخر وجود 
ریشه واحد در جمالت اخالل رگرسیون به روش دیکی فولر تعمیم یافته 

آزمون شد که بنا بر فرض  های زیر است]21[:
اگر فرضیه صفر مبنی بر وجود ریش��ه واحد یا غیرایستایی جمالت 
اخالل تأیید شود، بدین معناست که متغیر های الگو، هم جمع نیستند 
و در نتیج��ه، رابطه بلند مدت بین متغیر های مدل بدین معناس��ت که 
متغیر های مورد بررس��ی هم جمع هس��تند و رابطه بلندمدتی بین آنها 
وجود دارد. در صورت وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیر های 
الگ��و می توان بیان کرد که رگرس��یون برآورد ش��ده، کاذب نیس��ت و 

آماره  های t و F از اعتبار الزم برخوردارند.
نتایج حاصل از بررس��ی ایس��تایی متغیر جم��الت اخالل در جدول5 
نشان می دهد که فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد )غیرایستایی( 
جمالت پسماند در سطح معناداری 0.05 رد می شود. به عبارتی دیگر 
جمالت پس��ماند حاصل از تخمین مدل در س��طح ایستا و فاقد ریشه 
واحد هستند و می توان گفت رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیر های 
 t الگو وجود دارد. بنابراین رگرسیون برآورد شده کاذب نیست و آماره

و F  معتبر هستند.

Dependent Variable: LGDP

Prob.t-StatisticCoefficientVariable

0.006.3434.22C

0.007.450.63LGDP?

0.0012.230.11LEXP?

0.0014.80.12DEP?

0.006.060.02LEDU?

0.00-9.45-0.13INF?

0.00-13.24-0.12INT?

0.008.900.10LDEV?

F-statistic: 194.3R-squared: 0.87

Prob( F-statistic(: 0.00D-W: 1.87

جدول 6| تخمین تابع تقاضای عمر کشور ایران

نتیجه آزمونآماره آزموناحتمال

واریانس ها همسان هستند0.231.45

جدول 2| بررسی وضعیت واریانس با استفاده از آزمون وایت

Prob.t-statisticمتغیر

0.00-6.65εt

ج�دول 5| بررس�ی مانایی جم�الت اخالل ب�ا اس�تفاده از آزمون 
دیکی فولر تعمیم یافته )بدون عرض از مبدأ و روند(

0.46Prob.0.53F-statistic

0.28Prob1.06Obs*R-squared

 B-G جدول 3| بررسی وجود خودهم بستگی با استفاده از آزمون
)بررسی خود هم بستگی مرتبه اول(

0.42prob0.55F-statistic

0.29prob2.29Obs*R-squared

 B-G جدول 4| بررسی وجود خودهم بستگی با استفاده از آزمون
)بررسی خود هم بستگی مرتبه دوم(
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بحث
براس��اس نتایج برآورد مربوط به تخمین تابع تقاضای عمر کش��ور 

ایران در دوره زمانی 1384 تا 1397، مشخص شد:
الف- مدل برآورد شده معنادار بوده )نتایج آزمون F( و فاقد خودهم بستگی 

هستند )نتایج آزمون دوربین واتسون(.
ب- م��دل از ضریب تعیین قابل قبولی برخوردار بود که نش��ان دهنده 
تأثیرپذیری مناس��ب متغیر وابس��ته )تقاضای بیمه عمر( از متغیر های 

مستقل است.
پ- تم��ام متغیر های مورد اس��تفاده در مدل، معنادار بودند، طوری که 
متغیر های تولید ناخالص داخلی، نرخ وابستگی، آموزش و توسعه مالی  
ب��ر تقاضای بیمه عمر، تأثی��ر مثبت و نرخ تورم و نرخ بهره، تأثیر منفی 
دارند. یک درصد افزایش در متغیر های ذکر ش��ده در باال، تقاضای بیمه 
عمر را به ترتیب به می��زان 0.63، 0.11، 0.02، 0.10، 0.13- و 0.12، 

تغییر می دهد.
ت- متغی��ر امید به زندگ��ی در ایران، تأثیر مثبت بر تقاضای بیمه عمر 

دارد.
ث- متغیر درآمد س��رانه )نس��بت تولید ناخال��ص داخلی به جمعیت(، 
بیشترین تأثیر را بر تقاضای بیمه عمر دارد و بعد از آن، امید به زندگی 

و نرخ وابستگی از اثرگذارترین متغیر ها هستند.
در مطالع��ه وان��گ و همکاران، بین اقدامات مختلف س��واد مالی و 
احتمال نگه داش��تن بیمه عم��ر و حق بیمه پرداخت��ی ارتباط مثبتی 
برقرار ش��د و نتایج، حاکی از آن بود که افزایش سواد مالی ممکن است 
راهی برای رش��د چین از درد رو به رش��د باشد که با نتایج این مطالعه، 

هم خوانی دارد]22[.
استرزلکا و همکاران، در مطالعه خود عنوان کردند که شرکت  های 
بیمه در فعالیت  های فعلی خود، بیش��تر بر خط��رات تجاری مرتبط با 
محصوالت بیمه و بهترین تطبیق پیش��نهاد با نیاز های مشتریان بالقوه 
تمرکز می کنند و بیان داش��تند انتخاب روش  های مناسب برای تعیین 
خصوصی��ات اقتص��ادی و اجتماعی افرادی که از بیم��ه عمر داوطلبانه 
اس��تفاده می کنند، می تواند اثربخش��ی فروش آنها را افزایش دهد و بر 
افزایش کارایی صنعت بیمه تأثیر  دارد. نتایج این مطالعه نشان می دهد 
که دسترس��ی به خدمات و محصوالت مالی، پس انداز و آموزش، وجود 
بیمه عمر در خانوار های منطقه پومرنیای مرکزی را تعیین می کند که 

با  نتایج مطالعه حاضر نیز هم خوانی دارد]23[. 
 دراگو و همکاران در مطالعه خود به بررسی تأثیر عوامل رفتاری و 
جمعیتی و اجتماعی بر خرید بیمه نامه عمر پرداختند و به این منظور، 

1579 نف��ر از مصرف کنندگان رومانیایی را بررس��ی کردند. این عوامل 
شامل عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی- جمعیتی، عوامل کلی رفتاری، 
عوامل رفتاری خاص هس��تند که با اس��تفاده از مدل  های رگرس��یون 
لوجیت، بررسیش��دند. نتایج مطالعه آنها، اثرگذاری مثبت این عوامل بر 
جذب بیمه عمر را نشان می دهد که هم سو با مطالعه حاضر است]24[. 
ش��اه آبادی و همکاران )1397(، در مطالعه خود اثر متقابل توسعه 
مالی و شاخص  های آزادی اقتصادی )شاخص کل،  اندازه دولت، ساختار 
قانونی امنیت و حقوق مالکیت، دسترس��ی به پول سالم، آزادی تجارت 
خارجی و مقررات( را بر ضریب نفوذ بیمه در 15کش��ور ناموفق بیمه ای 
طی دوره 2000 تا 2014 بررس��ی کردند. نتایج نش��ان داد اثر متقابل 
توسعه مالی و تمام ش��اخص  های آزادی اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه 
مثبت و معنادار است. همچنین اثر انفرادی توسعه مالی و شاخص آزادی 
اقتصادی کل، مثبت و معنادار است، اما تأثیر انفرادی آنها بر ضریب نفوذ 
بیمه نس��بت به اثر متقابل آنها کمتر اس��ت. در نهایت، اثر متغیر های 
کنترل شامل درآمد سرانه، سرمایه انسانی و درجه شهرنشینی بر ضریب 
نفوذ بیمه در کش��ور های منتخب، مثبت و معنادار و اثر نرخ بیکاری و 

تورم منفی و معنادار بود که با مطالعه حاضر هم خوانی دارد]25[.
هدایتی ظفرقندی و همکاران )1396(، در مطالعه خود بیان کردند 
در کوت��اه مدت رابطه معن��اداری بین نرخ س��ود های بانکی و تقاضای 
بیمه  ه��ای عمر وجود ن��دارد. رابطه پویای بین نرخ س��ود های بانکی، 
اعتب��ارات بخش خصوصی، نفوذ بیمه عم��ر، نفوذ بیمه غیرعمر، عرضه 
پول با تقاضای بیمه  های عمر معنادار است. نتایج این پژوهش همچنین 
نش��ان داد در کوتاه م��دت رابطه معناداری بین نف��وذ بیمه غیرعمر با 
تقاض��ای بیمه  های عم��ر و نیز عرضه پول با تقاض��ای بیمه عمر وجود 
ندارد. نویس��ندگان با توجه به نتایج، پیشنهاد کردند شرکت  های بیمه 
با ارائه محصوالت نوآورانه و جذاب در صنعت بیمه، موجب ش��وند افراد 
متکی به نرخ س��ود بانکی نباشند که نتایج این مطالعه با مطالعه حاضر 

هم خوانی ندارد]26[.

نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان دهنده موارد زیر است:

الف- ش��اخص  های اقتصادی، نرخ وابس��تگی و بارتکف��ل، از مهم ترین 
عوامل اقبال پایین ایرانیان به بیمه عمر هستند. 

ب- متغیر های اقتصادی )درآمد، توس��عه مالی، ن��رخ بهره واقعی، نرخ 
تورم( و اجتماعی - س��المت )نرخ وابستگی، آموزش و امید به زندگی( 
از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای بیمه عمر در ایران هستند که 
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در این میان، اثر گذاری متغیر های اقتصادی نس��بت به سایر متغیرها، 
بسیار بیشتر است. این عامل به خوبی نشان می دهد مادامی که وضعیت 
اقتصادی کشور ایران مناسب تر باشد، تقاضای افراد از بیمه عمر، بیشتر 
می شود )مثبت بودن ضریب کش��ش درآمدی تقاضا برای بیمه عمر - 
ضریب متغیر درآمد س��رانه - و نرمال مطرح شدن بیمه عمر در ایران، 
صحه ای بر این ادعاس��ت(. برهمین اساس، مشخص است در دوره  های 
زمانی که کشور درآمد سرانه پایینی دارد، نباید انتظار افزایش تقاضای 
بیمه عمر از مردم را داش��ت. همچنی��ن تأثیر ضرایب متغیر های تولید 
ناخالص داخلی، نرخ وابستگی، آموزش و توسعه مالی، بر تقاضای بیمه 

عمر، مثبت و اثرگذاری نرخ تورم و نرخ بهره، منفی است.
پ- تأثیر منفی متغیر تورم بر تقاضای بیمه عمر حاکی از آن است که 
هر چقدر تورم در ایران باالتر باشد، ازآنجاکه قدرت خرید مردم کاهش 
می یابد، انگیزه مردم برای فعالیت های پس اندازی و سرمایه گذاری مانند 
بیمه عمر کاهش می یابد. برهمین اساس پیشنهاد می شود برای استقبال 
بیش��تر مردم از بیمه عمر، نرخ تورم س��االنه را در بازپرداخت نهایی به 
افراد وارد کرد تا افراد با این ذهنیت که ارزش س��رمایه آنها به مرور از 

بین می رود، تقاضای بیمه ای  خود را کاهش ندهند.
ت- متغی��ر امید به زندگ��ی در ایران، تأثیر مثبتی بر تقاضای بیمه 
عمر دارد. دلیل این امر را می توان از 2 دیدگاه مطرح کرد: نخست آنکه 
هرچه امید به زندگی افراد باالتر رود، ازآنجا که ممکن است طول مدت 
پرداخت بیمه افزایش یابد، بیمه گران مجبور به کاهش هزینه  های بیمه 
عمر و ارائه پوشش هایی با نرخ  های کمتر می شوند و در نتیجه این ارزانی 
و پوشش مناسب، به افزایش فروش بیمه عمر منجر می شود. از دیدگاه 
دیگر، اثر درآمدی در بیمه عمر مطرح است، طوری که بهبود درآمد افراد 
به بهبود ش��رایط زندگی و افزایش طول عمر منجر می شود. در نتیجه 
افراد دارای امید به زندگی باالتر به دلیل برخورداری از س��طح درآمدی 
بهتر، تقاضای بیشتری نیز برای بیمه  های عمر خواهند داشت. در نتیجه 
اف��رادی که از امید به زندگی باالتری برخوردارند به دلیل برخورداری از 
س��طح درآمدی بهتر و تکفل بهتر برای وابس��تگان و بازماندگان و نیاز 
نداشتن به مقرری بیمه، تقاضای بیمه  های عمر کمتری خواهند داشت.
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