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بررسی اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر
ناصرعلی یداله زاده طبری

*1

فاطمه نظری

2

تاريخ دريافت ،6936/1/02 :تاريخ بازنگری 6931/7/6 :تاريخ پذيرش6931/60/66 :

چکیده
هدف اين مطالعه بررسي تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر در دوره زماني 6919-6936
در ايران است .برای آزمون همجمعي بین متغیرها از روش خود رگرسیون با وقفههای توزيعشده ARDL
استفاده شده است .نتايج تحقیق نشان ميدهد که قیمت بیمه و امید به زندگي در بلندمدت تاثیر مثبت و
معنادار بر تقاضای بیمه عمر دارد و توسعه مالي و تورم انتظاری در بلندمدت تاثیر منفي و معنادار بر
تقاضای بیمه عمر دارد.

طبقه بندیC22 ،G21:JEL

واژگان کلیدی :متغیرهای اقتصادی ،تقاضا ،بیمه عمر ،امید به زندگي ،روشARDL
 - 1استادیار ،گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل
 - 2کارشناسی ارشد ،گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

Email: nasertabari@yahoo.com
Email: nazarifatemeh57@yahoo.com
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1ـ مقدمه
بیمه عمر از شاخههای مهم و مطرح در صنعت بیمه است .رشد و توسعه در اين زمینه ميتواند سهم
بسزايي در بهبود و رشد وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد .در دو دهه اخیر حدود  %12از حق بیمههای
جمع آوری شده در صنعت بیمه جهان به بیمه عمر اختصاص داشته است(عزيزی .)6936،در حالي که در
ايران با گذشت سالها از آغاز فعالیت ،رشد چنداني در اين صنعت مشاهده نشده است و سهم بیمه عمر
در اقتصاد ايران حدود  %1کل حق بیمهها در اين صنعت است(کلیشمي و ماجد .)6932،اطمینان خاطر از
وجود درآمدی معین و مادام العمر در دوران کهولت و بازنشستگي يا از کار افتادگي و همچنین نگراني
نسبت به آينده بازماندگان ،در صورت فوت سرپرست خانوار اهمیت باالی بیمه عمر را کامال مشهود
ميکند .البته بخش بیمه به خاطر سهم مستقیمي که در تولید ناخالص داخلي و انتقال ريسک و نقش
غیرمستقیمي که در واسطهگری مالي دارد نیز دارای اهمیت زيادی است و اين اهمیت تا جايي است که
در بررسي بین المللي سنجش سطح توسعه يافتگي کشورها ،به عنوان شاخصي معتبر مطرح شده
است(سجادی وغالمي .)6932،بیمه عمر از دو جنبه اقتصادی متمايز ،بسیار مهم است :الف) جنبه تامیني
که برای خانواده در ايام پیری و پس از فوت فرد علي الخصوص نان آور خانواده به همراه ميآورد .ب)
جنبه سرمايه گذاری مالي و نقش بسیار موثر آن در سرمايه گذاری ملي جامعه .بررسي لین و گريس
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( )0226در مورد تقاضای بیمه عمر نشان ميدهد تقاضای بیمه عمر به شدت با آسیب پذيری مالي در
ارتباط است و کشش تقاضای بیمههای عمر با افزايش سن ،کاهش مييابد .نتايج مطالعه ساتر و
همکاران )0262( 0نشان دهنده ارتباط مثبت تقاضای بیمههای عمر با انگیزه ترک ارث و نرخ نهايي
مالیات است .دو هدف کلي در اين مطالعه مد نظر است :اول بررسي رابطه میان متغیرهای کالن
اقتصادی(نرخ تورم انتظاری ،تولید ناخالص داخلي ،توسعه مالي ،قیمت بیمه) و تقاضای بیمه عمر و دوم،
بررسي تاثیر متغیر آماری امید به زندگي بر تقاضای بیمه عمر.
 -2مبانی نظری
به طور کلي بشر در معرض خطرات گوناگوني قرار دارد که آنها را ميتوان به دو دسته خطرات جاني و
مالي تقسیم کرد .خطرات مالي مانند آتش سوزی ،سیل ،زلزله و خطرات جاني مانند فوت ناشي از

1- Lin & Grace
2 - Sauter et al
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حادثه يا نقص عضو که باعث زيانهای مالي و اقتصادی ميشود که در اين شرايط مردم با پرداخت
مبلغي به عنوان حق بیمه انواع پوششهای عمر را به دست ميآورند .نقش بیمه عمر(زندگي) از منظر
اقتصاد کالن جذب پولهای در دست مردم و صرف آنها در سرمايه گذاریهای مولد است و کارکرد
آن از نقطه نظر تحلیل اقتصاد خرد ميتواند شامل جبران خسارتهای جاری و نیز تامین آتیه بیمه گذاران
باشد .از اين دو منظر بیمه ميتواند سبب بهبود شاخصهای اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلي و در
نهايت توسعه مالي شود(لواساني .)6931،از طرف ديگر ،برخي تحقیقات انجام گرفته درخصوص
بازارهای بیمه توسط نشان ميدهد که سطح تقاضای بیمه در يک اقتصاد ميتواند تحت تاثیر متغیرهای
اقتصادی ،قانوني ،سیاسي و اجتماعي قرار داشته باشد .بررسي اين متغیرها ميتواند شرکتهای بیمه ای
که به دنبال توسعه تجاری خود هستند را در انتخاب بازارهايي که بايد وارد آن شوند ياری دهد.اکثر
مطالعات نظری در زمینه تقاضای بیمه عمر نظیر استانلي فیشر ،)6370( 6پیساريدز ،)6332( 0ادی کارني
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( ،)6336مطالعه ياری )6316( 1را به عنوان نقطه شروع کار خود قرار دادهاند که در آن تقاضای بیمه عمر
به تعداد افراد خانواده و ترجیحات ديگر اعضای خانواده بستگي دارد .لوئیس اين ارتباط را با توسعه
ساختار نظری بیمه عمر ،ياری با در نظر گرفتن ترجیحات ديگر اعضای خانواده مورد بررسي قرار داد .در
اين حالت بیمه عمر توسط افراد تحت تکفل شخص که در طول عمر نامطمئن سرپرست خانواده با
درآمد نامطمئني نیز مواجهاند تقاضا ميشود .تقاضای آنها برای بیمه عمر بر اساس طول عمر سرپرست
خانواده بر پايه مدل چرخه زندگي استوار است که در آن به دلیل نااطمیناني درباره طول عمر سرپرست
خانواده درآمد نامطمئن است .ياری در مفهوم مدل چرخه زندگي با طول عمر نامطمئن نشان ميدهد که
يک شخص مطلوب بودن انتظاری خود را با خريد بیمه عمر و دريافت مستمری ساالنه افزايش ميدهد.
روش لوئیس به اين دلیل متمايز است که او تقاضای بیمه عمر را از ديد وارثان مورد بحث قرار ميدهد.
به عبارت ديگر بیمه عمر به منظور حداکثر کردن مطلوبیت بودن انتظاری وارثان تقاضا میشود .در ساختار
مدل ياری يک مصرف کننده ،بیمه عمر را ،برای افزايش مطلوبیت انتظاری طول عمر خود خريداری
ميکند(مهرآرا و رجبیان .)6931،به طور کلي بیمههای عمر دارای دو جنبه تامین و پس انداز هستند.
1 - Stanley Fisher
2 - Pissarides
3 - Edi Karni
4 - Yaari
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يعني اگر قصد بیمه گذار از خريد بیمه نامه عمر تشکیل سرمايه ای برای خانواده خويش در صورت
وقوع فوت وی باشد ،بیمه نامه عمر تامیني بر نیازهای مالي خانواده وی خواهد بود .در صورتي که قصد
بیمه گذار تشکیل سرمايه يا مستمری در دوران پیری و بازنشستگي باشد بیمه عمر بیشتر جنبه پس اندازی
پیدا خواهد کرد.قیمت بیمه عمر به عنوان يک متغیر اقتصادی در تصمیم گیری خريداران تاثیرگذار است
و غالبا با تقاضای بیمه زندگي رابطه معکوس دارد چون قیمت باالی بیمه ،تمايل برای خريد بیمه زندگي
را کاهش ميدهد .سطح توسعه مالي به طور مستقیم بر بخش بیمه عمر اثر ميگذارد .زيرا توسعه بیمه به
توسعه مالي مرتبط است .برای محاسبه و اندازه گیری توسعه مالي ميتوان از دو تقريب استفاده کرد.
يکي از آنها نسبت شبه پول به نقدينگي است و دومین تقريب ،استفاده از تعريف گسترده پول يعني
نقدينگي است .نقش توسعه مالي در رشد اقتصادی حائز اهمیت بسیاری است و دائر نمودن موسسات
مالي و بیمه ای مناسب ،موجب پیشرفت کارايي ،تخصیص سرمايه و منابع کارا ،ترغیب به پس انداز و
سوق دادن به تشکیل سرمايه گذاری بیشتر ميشود(فیشر .)6379،6نحوه اندازه گیری درجه گسترش
بازارهای مالي همیشه بحث برانگیز بوده است .غالبا يکي از شاخصهايي که مورد استفاده قرار ميگیرد
اين است که حجم شبه پول( )M2-M1را به حجم نقدينگي( )M2تقسیم ميکنیم .هر چه اين نسبت در
کشوری باالتر باشد مبین اين است که درجه گسترش بازارهای سرمايه در کشور بیشتر است .لذا افراد
درصد بیشتری از داراييهای خود را به شکلي غیر از وجه رايج کشور نگهداری ميکنند .نظر به اينکه
صنعت بیمه با توجه به حق بیمههای دريافتي ،افزايش سهم خود در تولید ناخالص داخلي و میزان و حجم
سرمايه گذاری موجود در آن ،يکي از اجزاء اصلي اقتصاد را تشکیل ميدهد ،لذا عجیب نخواهد بود که
افزايش تقاضای بیمه به توسعه مالي که باعث رشد اقتصادی است کمک شاياني خواهد نمود(تروئت و
تروئت .)6332،0تولید ناخالص داخلي هم به عنوان يکي ديگر از متغیرهای کالن اقتصادی يکي از
مقیاسهای اندازه گیری در اقتصاد است و با افزايش درآمد مردم ،تمايل آنها به خريد بیمه عمر افزايشي
خواهد بود.

1 - Fischer
2 - Truett & Truett
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 -3پیشینه تحقیق
از مطالعات داخلي انجام شده ميتوان به پژوهش عزيزی( )6936اشاره کرد که به بررسي رابطه میان
متغیرهای کالن اقتصادی و جمعیتي با تقاضای بیمه عمر در ايران در دوره زماني  6913-6939با به
کارگیری آزمون همجمعي پرداخته و به اين نتیجه رسید که نرخ سپردههای بلندمدت ،قیمت بیمه،
درآمد ،بازده سهام بورس اوراق بهادار و امید به زندگي از جمله مهم ترين عوامل موثر بر تقاضای بیمه
عمر در ايران ميباشد و قیمت بیمه رابطه معکوس ،قوی و مهمي با تقاضای بیمه عمر دارد .جاللي
لواساني( )6931اشاره کرد که با بررسي تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر تقاضای بیمههای اشخاص در
ايران با استفاده از دادههای سالهای  6962-6932و روش OLSبه اين نتیجه رسید که تقاضای بیمههای
اشخاص با درآمد سرانه ،نرخ بیکاری و سرانه خسارتهای پرداختي بیمه گر رابطه مستقیم و با شاخص
قیمت مصرف کننده رابطه معکوس دارد .کجوسوسکي )0266( 6به بررسي عوامل موثر بر تقاضای بیمه
عمر در  61کشور اروپای مرکزی و جنوب شرقي با استفاده از روش اثرات ثابت طي دوره 0262-6333
پرداخت .نتايج اين تحقیقات نشان داد که تولید ناخالص داخلي سرانه ،تورم ،مخارج سالمت ،سطح
تحصیالت و نقش قانون قوی ترين پیش بیني برای استفاده از بیمه عمر را دارند و به نظر ميرسد که نرخ
بهره واقعي ،کنترل فساد و اثربخشي دولت چندان بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای اروپای مرکزی و
جنوب شرقي اثرگذار باشد .آکپان )0269( 0به بررسي تجارت بیمه عمر در ايالت آکوان آيبوم کشور
نیجريه پرداخت .بر اساس يافته او ،درآمد ،سطح پايین فرهنگ جامعه ،بي تفاوتي رضايت مشتری،
فناوری اطالعات ،تحلیل هزينه-فايده ،شفافیت از جمله عواملي هستند که بر تجارت بیمه عمر در کشور
نیجريه تاثیر گذاشته است .لیم و هبرمن )0229( 9در مطالعه خود در طول سالهای  6313تا  0226به
بررسي ارتباط و تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی از جمله نرخ تورم و درآمد ،با تقاضای بیمه عمر پرداختند
و به اين نتیجه رسیدند که تقاضای بیمه عمر با درآمد ارتباط مثبت و با نرخ تورم ارتباط منفي دارد .رابیه
و زايدی )0222( 1در مطالعه خود نشان دادند که تورم روی تقاضا برای بیمههای زندگي اثر منفي و

1 - Kjosevski
2 - Akpan
3 - Lim & Haberman
4 - Rubayah&Zaidi
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درآمد اثر مثبت دارد .براون و کیم )6339( 6در زمینه تقاضای بیمههای عمر برای  16کشور از سالهای
 6332 -6337عوامل موثر بر آن را عالوه بر درآمد ،بارتکفل و تورم انتظاری و سطح تحصیالت دانسته و
بعد از برآورد تقاضای بیمههای زندگي به صورت لگاريتمي به اين نتیجه رسیدند که رابطه تقاضا برای
بیمههای زندگي با درآمد و بار تکفل مثبت و با تورم انتظاری منفي است .همچنین کشش درآمدی تقاضا
 63درصد محاسبه شده که کوچکتر از واحد است .کامینز )6379( 0در تحقیقي اثرات متغیرهای کالن
اقتصادی را روی صنعت بیمه زندگي آمريکا مورد مطالعه قرار داد و به اين نتیجه رسید که بیمه زندگي با
تولید ناخالص داخلي در ارتباط است.
 -4تصریح مدل
برای انجام تحلیل تجربي و بررسي رابطه میان متغیرهای کالن اقتصادی با تقاضای بیمه عمر با استناد به
مطالعات پیشین به ويژه مطالعه هافستد )6336( 9و سجادی و غالمي( )6931الگوی زير تصريح ميشود:
که در آن:

)
 :مقدار حق بیمههای زندگي(تقاضای بیمه عمر)

 :تولید ناخالص داخلي

 :قیمت بیمه

 :توسعه مالي

 :تورم انتظاری

(
 :امید به زندگي

 :متغیر مجازی که نماد

تاثیر جنگ بر تقاضاست.
اطالعات آماری اين تحقیق دربرگیرنده دوره ای

ساله از سال  6919لغايت  6936با استفاده از

دادههای ساالنه اقتصاد ايران برای متغیرهای کالن اقتصادی تولید ناخالص داخلي ،توسعه مالي ،تورم
انتظاری ،قیمت بیمه و متغیر آماری امید به زندگي و متغیر مجازی جنگ به عنوان متغیرهای مستقل بر
مقدار حق بیمه دريافتي(تقاضای بیمه عمر) به عنوان متغیر وابسته وارد مدل شدهاند .برای جمع آوری
دادهها از بانک مرکزی جمهوری اسالمي ايران و مرکز آمار ايران استفاده شده است.
با گرفتن لگاريتم از متغیرها مدل عمومي را ميتوان به صورت زير نشان داد.

 -5روش شناسی اقتصادسنجی
1 - Brown & Kim
2 - Cummins
3 - Hofstede
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در اين بخش ابتدا روش برآورد الگو تشريح شده و سپس آزمون ثبات مورد بررسي قرار ميگیرد.
 -1-5روش برآورد الگو
يک روش مرسوم در مطالعات اخیر برای بررسي هم گرايي بلندمدت متغیرها ،الگوی خود توضیح با
وقفههای گسترده )

(پیشنهادی پسران و همکاران )2001( 6ميباشد .اين روش نسبت به

روشهای ديگر هم گرايي بلندمدت مزيتهايي دارد .اوال درجه انباشتگي سریها لزوما نبايد مانند روش
انگل -گرنجر )6337( 0و جوهانسن -جوسلیوس ( ) ،)6332( 9باشد ،ثانیا اين الگو نسبت به ساير
روشهای هم گرايي بلندمدت در نمونههای کوچک دقت بیشتری دارد .ثالثا در اين روش يک الگوی
تصحیح خطا از طريق يک تبديل خطي ساده ميتواند بدست آيد(لطفعلي پور و همکاران:6932،
.)611رويکرد  4ARDLشامل دو مرحله برای تخمین روابط بلندمدت است .مرحله اول ،بررسي وجود
رابطه بلندمدت میان متغیرهای موجود در معادله ميباشد .مدل

تعداد )

(رگرسیون را به

منظور بدست آوردن طول وقفه بهینه برای هر متغیر ،برآورد ميکند( ماکزيمم تعداد وقفهها و تعداد
متغیرهای موجود در معادله است) .مرحله دوم ،تخمین ضرايب بلندمدت و کوتاه مدت معادله ميباشد.
مرحله دوم تنها زماني انجام ميشود که در مرحله اول به وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها پي برده شود.
 .برآورد مدل ارائه شده :در اين بخش ابتدا مانايي متغیرهای الگو بررسي ميگردد .سپس برآوردمدل برای سه رابطه پويا ،بلندمدت و کوتاه مدت صورت پذيرد و در نهايت آزمون ثبات انجام ميشود.
 -1-6آزمون ایستایی متغیرها
قبل از پرداختن به آزمون همجمعي ،آزمون ايستايي برای همه متغیرها انجام ميشود تا اين اطمینان
حاصل شود که هیچ يک از متغیرها جمعي از مرتبه دو يعني ) ( نیستند .بدين وسیله از نتايج ساختگي
اجتناب شود .بر طبق اوتارا )0221( 6در هنگام وجود متغیرهای) ( در مدل ،آماره های محاسبه شده
قابل اعتماد نیستند  .زيرا آزمون مبتني بر اين فرض است که همه متغیرهای موجود در مدل) ( يا
) ( هستند .لذا انجام آزمون ريشه واحد در مدل

برای تعیین اينکه هیچ يک از متغیرها جمعي

1 - Pesaran, Shin & Smit
2 - Engle & Granger
3 - Johansen & Juselius
4 - Autoregressive Distributed Lag
5 - Ouattara
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از رتبه  0يا بیشتر نیستند ضروری است .در جدول  6ايستايي متغیرها بر اساس آزمون ديکي فولر تعمیم
(نشان داده شده است .بر اين اساس هیچ يک از متغیرها) ( نیستند و متغیرهای تقاضای

يافته )

بیمه عمر ،توسعه مالي ،تولید ناخالص داخلي ،قیمت بیمه ،نرخ تورم با يک بار تفاضل گیری ايستا
گرديده و متغیر امید به زندگي نیز در سطح ايستا است.
جدول 1نتايج حاصل ازآزمون ريشه واحد ديكي فولر تعميم يافته
متغیر

آماره آزمون دیکی فولر

عالمت
اختصاری

%01

%5

%0

نتیجه

آماره آزمون

درجه همجمعی

تقاضای بيمه عمر

per

-26.2

-26.2

-96..

-4.88

)I(1

توسعه مالي

Fd

-26.2

-26.2

-96..

-4.70

)I(1

اميد به زندگي

Le

-26.2

-26.2

-96..

-2692

()0I

توليد ناخالص داخلي/درآمد

Gdp

-26.2

-26.2

-96..

-3.77

)I(1

قيمت بيمه

Iprice

-26.2

-26.2

-96..

-6.32

)I(1

تورم انتظاری

Irate

-26.2

-26.2

-96..

-5.51

)I(1

منبع :محاسبات تحقیق
 -2-6برآورد مدل  ARDLو تجزیه و تحلیل یافته ها
رابطه پویا :جهت برآورد روابط بلندمدت بین متغیرهای الگو و تحلیلهای پويا از روش
استفاده شدهاست .در اين روش تعداد وقفههای بهینه توسط يکي از معیارهای آکائیک ،6شوارتز 0و
هنان -کوئین 9تعیین ميشود .با توجه به اينکه ضابطه شوارتز در بهکارگیری تعداد وقفهها صرفهجويي
ميکند ،از اين ضابطه برای تعیین تعداد وقفههای بهینه استفاده شده است و برای متغیر وابسته (تقاضای
بیمه عمر) وقفه يک در نظر گرفته شده است.
جدول 2نتايج حاصل از برآورد رابطه پويا مدل(ARDL )1,0,0,0,0,0,1
1- Akaike Information Criterion
2- Schwarz Information Criterion
3- Hannan-Quinn Information Criterion
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متغیر

ضرایب

عالمت

آمارهt

انحراف

اختصاری

79

معیار

تقاضای بيمه عمر در وقفه اول)(-1

)LPer(-1

0629221

0619.99

16.1

توسعه مالي

LFd

-06221.9

0692120

-2612

اميد به زندگي

LLe

19622.2

262119

26..

توليد ناخالص داخلي  /درآمد

LGdp

-060.9122

0612221

-0621

قيمت بيمه

LIprice

0622.21

0602990.

2601

تورم انتظاری

LIrate

-0611.0.

0610.1.

-2612

جنگ در وقفه اول)(-1

)DW(-1

-2261212

0619..2

-960111

عرض از مبدا

C

-2261212

1162022

-9601

 262دوربين-واتسون
 06..ضريب تعيين
آماره F 012141

منبع :محاسبات تحقیق

6 1371

6

2 29221
2 69399

از آنجا که اين مقدار( )-641371از کمیت بحراني ارائه شده توسط بنرجي ،دوالدو و مستر()6333
يعني مقدار  -9403بیشتر است ،لذا فرض عدم وجود همجمعي بین متغیرها رد ميشود و ميتوان چنین
استنباط کرد که يک رابطه تعادلي بلندمدت بین متغیرهای الگو به صورت تصريح شده قابل اثبات است.
ضريب تعیین  2433و بدين معني که  33درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحي،
توضیح داده شده است .همچنین برای بررسي فرض وجود و يا عدم وجود خودهمبستگي از آماره D-W
استفاده شده و چون ضريب اين آماره  040ميباشد بنابراين فرض وجود خودهمبستگي در مدل رد
ميشودو آماره  Fبرابر  012141بدست آمده است که حاکي از قدرت توضیح دهندگي الگو
ميباشد.برای بررسي صحت الگوی پويای برآورد شده آزمونهای تشخیصي انجام شده است.فرضیههای
صفر مبني بر عدم وجود خود همبستگي سريالي در بین جمالت اخالل ،تصريح صحیح معادله ،توزيع
نرمال جمالت پسماند و همساني واريانس را نميتوان رد کرد.
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برای بررسي صحت الگوی پويای برآورد شده آزمونهای تشخیصي طبق جدول 9انجام شده است.
فرضیههای صفر مبني بر عدم وجود خود همبستگي سريالي در بین جمالت اخالل ،تصريح صحیح
معادله ،توزيع نرمال جمالت پسماند و همساني واريانس را نميتوان رد کرد.
جدول 9آزمونهای تشخيصي
(062..92.)0911

Serial Correlation

(06.2912)06229

Functional Form

(262.21)0602.

Normality

(062.00.)06222

Heteroscedasticity

منبع :محاسبات تحقیق

رابطه بلندمدت:جدول 1نتايج رابطه بلندمدت با تقاضای بیمه عمر را نشان ميدهد که از برآورد مدل
پويا بدست آمده است .اين ضرايب نشانگر رابطه بلندمدت بین متغیرهای موجود در مدل است .يافتهها
نشان ميدهند که رابطه مثبت و معنادار بین امید به زندگي و تقاضای بیمه عمر وجود دارد .ضريب امید به
زندگي برابر  67436است که نشان مي دهد اگر امید به زندگي به اندازه يک درصد افزايش يابد مقدار
حق بیمه دريافتي به میزان  67436درصد افزايش مييابد .البته در تحقیقات انجام شده ديگری در سطح
جهاني بیان شده که تاثیر اين متغیر در کشورهای مختلف متفاوت است .رابطه منفي و معنادار بین
تورمانتظاری و تقاضای بیمه عمر وجود دارد وضريب تورم انتظاری برابر  -2466است .اين ضريب تاثیر
منفي تورم انتظاری را بر تقاضای بیمه عمر نشان ميدهد که منطبق بر نتايج مشابه در ديگر نقاط جهان
است .لذا اگر نرخ تورم يک درصد افزايش يابد حق بیمه به میزان  2466درصد کاهش مييابد .رابطه
منفي و معنادار بین توسعه مالي و تقاضای بیمه عمر حکايت از اين دارد که با يک درصد افزايش در آن،
میزان تقاضای بیمه عمر  2433درصد کاهش خواهد يافت .ضريب قیمت بیمه  2461به دست آمده هر
چند اين عدد نشان از اين دارد که رشد فعلي قیمت بیمه تاثیر چنداني بر تقاضای بیمه عمر ندارد .رابطه
مثبت و معنادار میان قیمت بیمه و تقاضای بیمه عمر وجود دارد به اين معني که يک درصد افزايش در
قیمت بیمه ،باعث  2461درصد در تقاضای بیمه عمر خواهد شد.
جدول 2نتايج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت مدل(ARDL )1,0,0,0,0,0,1
متغير

عالمت اختصاری

ضرايب

انحراف معيار

آمارهt
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لگاريتم توسعه مالي

LFd

-06..220

0621212

-2602

لگاريتم اميد به زندگي

LLe

126.2.9

262222

9621

لگاريتم توليد ناخالص داخلي  /درآمد

LGdp

-06012.2.

061.202

-0620

لگاريتم قيمت بيمه

LIprice

062.121

060222.9

26.1

لگاريتمتورم انتظاری

LIrate

-0612110

0611222

-26.2

جنگ

DW

-06.2.12

0612012

-0622

عرض از مبدا

C

-2960292

2160202

-962.

منبع :محاسبات تحقیق
رابطه کوتاه مدت و سرعت تعدیل :طبق جدول،6نتايج حاصل از خروجي مدل

-2471163 ،

است که اين ضريب معني دار و دارای عالمت منفي است که همجمعي بین متغیرها را تايید ميکند .يعني
در هر دوره  71درصد از عدم تعادل تعديل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزديک ميشود.
جدول 2نتايج حاصل از برآورد مدل تصحيح خطا (ARDL )1,0,0,0,0,0,1
متغير

عالمت اختصاری

ضرايب

انحراف معيار

آمارهt

توسعه مالي

dLFd

06221.9

0692120

-2612

اميد به زندگي

dLLe

19622.2

262119

26..

توليد ناخالص داخلي  /درآمد

dLGdp

-06.9122

0612221

-0621

قيمت بيمه

dLIprice

0622.21

0602990.

2601

تورم انتظاری

dLIrate

-0611.0.

0610.1.

-2612

جنگ

dDW

-0691200

0619..2

-2629

عرض از مبدا

dC

-2261212

116202.

-9601

ضريب تصحيح خطا()-1

)Ecm(-1

-062.22.

0619.99

-2621

 0612ضريب تعيين
دوربين-واتسون 262

منبع :محاسبات تحقیق

 -3-6آزمون ثبات
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نتايج آزمونها برای بررسي ثبات ضرايب برآورد شده و آزمون پايداری ضرايب کوتاه مدت و بلندمدت
در طول زمان در نمودارهای  6و  0آورده شده است .از آنجائیکه در هر دو آزمون ،آمارهها در داخل
فواصل اطمینان  %36قرار دارند ،فرض صفر مبني بر ثبات ضرايب ،پذيرفته شده و نتايج بدست آمده قابل
اتکا و معتبر هستند.
نمودار( :)1مجموع تجمعي باقيماندههای تكراری()CUSUM

Plot of Cumulative Sum of Recursive
Residuals
15
10
5
0
-5
-10
1391
9136
4137
9137
4138
9138
The straight lines represent critical bounds at 5% significance level

-15
4136

منبع :محاسبات تحقیق
نمودار( :)2مجموع تجمعي مربعات باقيماندههای تكراری( )CUSUMQ

Plot of Cumulative Sum of Squares of
Recursive Residuals
1.5
1.0
0.5
0.0
1391

9138

4138

9137

4137

9136

The straight lines represent critical bounds at 5% significance

منبع:محاسبات تحقیق
 -7نتیجه گیری

-0.5
4136
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نتايج نشان داد که مثبت بودن ضريب امید به زندگي نشان از افزايش سطح توسعه يافتگي ،افزايش سطح
درآمد سرانه و افزايش سطح رفاه مردم دارد که به تدريج جامعه را به سوی امید به زندگي طوالني سوق
ميدهد و انگیزه انباشتگي سرمايه نیروی انساني را در افراد باال ميبرد و افزايش سن امید به زندگي باعث
افزايش خسارت دهي و پرداخت مستمری از سوی شرکتهای بیمه ميشود .علت رابطه منفي میان تورم
انتظاری و تقاضای بیمه عمر اين است که افزايش تورم انتظاری سبب افزايش هزينه زندگي ،افزايش
قیمت کاالهای مصرفي شده و کاهش قدرت خريد و همچنین بي ارزش شدن پول شده و در نهايت
انگیزه پس انداز مردم کاهش يافته و به همین علت سبب کاهش مقبولیت قراردادهای بیمه عمر ميشود و
افراد به دلیل نوسانات شديد اقتصادی و عدم اطمینان ،به جای سرمايه گذاری بلندمدت که اساس بسیاری
از بیمههای عمر است به سرمايه گذاریهای کوتاه مدت و جاری روی ميآورند .و نتیجه اين پژوهش با
مطالعات اسمعیلي و همکاران( ،)6939لي و همکاران( ،)0227کجوسوسکي( ،)0260لیم و
هبرمن( ،)0229رابیه و زايدی( ،)0222براون و کیم( )6339رابطه مثبت بین قیمت بیمه و تقاضای بیمه
عمر به اين معني است که افراد در قبال پرداخت مقدار بیشتری قیمت بیمه(تعرفه بیمه) از خدمات بیشتر
بیمه ای با کیفیت بهتر برخوردار شوند و اينکه بیمه گزاران از سطح درآمدی باالتری برخوردار شدهاند و
به همین سبب تقاضای بیمه عمر افزايشي است .رابطه منفي بین توسعه مالي و تقاضای بیمه عمر بدين
معني است که با توسعه يافتگي در سطح مالي ،افراد به جای بستن قرارداد با بیمه عمر به سرمايه گذاری
در بخشهای ديگر ميپردازند زيرا متغیر توسعه مالي شاخصي برای گستردگي ساختار مالي و نشان
دهنده رشد اقتصادی است .اين يافته ،مقامات اقتصادی کشور را برای تدوين و تبیین استراتژی قیمت
گذاری خدمات بیمه ای به منظور تحقق هدف گذاریهای اين صنعت ميتواند کمک و ياری ميکند.

بررسي اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر

73

فهرست منابع و مآخذ
اسمعیلي ،فريبا؛ میرزائي ،حسین؛ اسدزاده ،حسن" ،6939 ،عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای
در حال توسعه منتخب" ،پژوهشنامه بیمه ،سال ،03شماره ،1صص16-39
احمدی ،موسي؛ يداله زاده طبری ،ناصرعلي؛ طبری ،حنانه"،6932،تاثیر نواسانات تولیدی بخشهای
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Abstract
Investigateion The Effect of Macroeconomic Variables on the Demand
for Life Insurance
The aim of this study is to investigate the effect of macroeconomic
variables on Iran life insurance demand in the period 1984-2012. We used
ARDL Procedure to estimate the research model. The results show that the
price of insurance and life expectancy in long-term has significantly
positive effect on the demand for life insurance and financial development
and inflation expectations in long-term has significant negative effect on
the demand for life insurance.
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