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 چکيده
 عوامل اساسی از یکی اقتصادی رشد اقتصاد بیمه، ایرشته میان و تخصصی مفاهیم یحوزه در

 از این حوزه باشد. درمی ی عمری بیمهرشته در خصوصاً بیمه صنعت در پیشرفت و توسعه

 و رشد و شرایط یابیمه هایفعالیت که استگردیده اثبات متعدد تحقیقات براساس مباحث،

 بهبود بین که طوریبه باشند؛می یکدیگر با متقابل ارتباط دارای کشور هر اقتصادی یتوسعه

کرد. پیدا مستقیم و ارتباط منطقی توانمی کشور هر ایبیمه هایفعالیت رشد و اقتصادی اوضاع

 هایهزینه ایبر کافی ایجاد پوشش منظور به عمر یبیمه هایشرکت جهان کشورهای اغلب در

 ارتقای درنتیجه و ایبیمه هایی فعالیتتوسعه و رشد بیشتر، سودآوری و درآمد کسب خود،

 عنوانبه مشتریان، بیشتر هرچه جهت جذب نازل قیمت با ی آنارائه و خدمات کیفی و کمی

 که وریطبه کنند،می مشارکت گذاریهای سرمایهفعالیت و سرمایه بازار در فعال، مالی نهاد یک

پس منابع تجهیز و سرمایه بازار در ی عمربیمه نقش صنعت یافتهتوسعه کشورهای برخی در

 نمودن دایر که چرا است؛ بیشتر مراتب به بانکی نظام و اوراق بهادار بورس بازار از حتی اندازی

 بترغی کارآ، منابع و سرمایه تخصیص کارایی، پیشرفت موجب ای مناسببیمه و مالی مؤسسات

 صنعت رشد و نقش رواین از شود.می بیشتر گذاریسرمایه تشکیل به دادنو سوق اندازپس به

  باشد.می برخوردار اهمیت زیادی از کشورها ی اقتصادیتوسعه و رشد ی عمر دربیمه

 .ی مالیی عمر، تورم، درآمد سرانه، توسعهتقاضای بیمه :يديکل واژگان
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 2 ، زهرا دلبري 1 سبزوارسيدابوالفضل برهانی

 .(DBAای مدیریت بیمه )رای حرفهدکت 1
(، شرکت بیمه معلم، سرپرستی خراسان رضوی، نمایندگی بیمه معلم، کد MBA) مدیریت اجرایی بیمه 2

2232. 
 

 نام نویسنده مسئول:
 سبزوارسيدابوالفضل برهانی

عمر ي شناسایی تاثير متغيرهاي اقتصادي بر تقاضاي بيمه

 و تبيين راهکارهاي رفع موانع اقتصادي
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 مقدمه
 جاری تعهدات منظوری عمر، بهبیمه فروش از درصد( از وجوه دریافتی حاصل 05 از )بیش توجهی قابل بخش یافته،سعهتو کشورهای در

 که باشددرآمد می کسب و گذاریسرمایه هایفعالیت برای کارگیریبه قابل ها،بیمه حق این از قابل توجهی بخش و شده نگهداری نقد صورتبه

 کند. باتوجهمی فراهم آینده در بیمه مؤسسات انجام تعهدات برای را توجهی قابل بازدهی هم و کرده کمک اقتصادی هایفعالیت تقویت به هم

 یافتگیی توسعهدرجه تعیین جهت شاخصی سهم این کهاین و ی جهانیافتهتوسعه ی کشورهایبازارهای بیمه از عمر هایبیمه باالی سهم به

 جهانی ی عمربیمه بازار از درصد 12 حدود سهمی تنها توسعه که حال در کشورهای لذا رود؛می شماربه هانج مختلف ی کشورهایبیمه صنایع

 بتوانند وسیلهتا بدین باشندمی خود عمر هایی بیمهتوسعه و رشد بر مؤثر عوامل بررسی اند، درصددداده خود اختصاص به 2553 سال در را

 .]22[(1دهند )مطالعات کشوریرا افزایش سرمایه بازارهای به بخش این از ورودی حجم و سریع را ی بیمهتوسعه جریان

 سازماندهی و عملکرد در سهم بسزایی تواندمی زمینه این در توسعه و رشد است. صنعت بیمه در مطرح و مهم هایشاخه از ی عمربیمه

 نگرانی و تشویش پاسخگوی ها،بیمه سایر همانند عمر هایبیمه د.باشداشته کشور اقتصادی وضعیت رشد و بهبود همچنین و بیمه هایشرکت

 انسان ارتباط سرنوشت به مربوط مستقیم پیامدهای به فقط کهآن نخست باشد:می عمده ویژگی دو که دارای است جامعه یک افراد خاطر

 است. جاری گربیمه تعهد نیز معین مدت در پایان شدهبیمه نماندزنده با زیرا ندارند خسارتی جنبه تنها موردنظر پیامدهای آنکه دوم و یابدمی

 مندعالقه اشخاص به ی تامینارائه هابیمه این موضوع و باشندنمی غرامت اصل پیرو و مسئولیت، اموال هایبیمه برخالف عمر هایبیمه بنابراین

 و ترمیم قابلیت عدم دارای صورت مقطوع،به مالی بار این خص است.مش فردی ریسک یک وقوع از ناشی مالی بار یا احتمالی هایبرابر هزینه در

 بیمه، حق دریافت مقابل در گربیمه آن موجب به که است قراردادی عمری بیمه دیگر، عبارتبه است. حادثه مسئول از بازیافت عدم و جبران

 گذار،به بیمه را نامهبیمه در ی تعهدشدهسرمایه قرارداد، در مقرر موعد در وی ماندنزنده درصورت یا شدهبیمه صورت فوت در که شودمی  متعهد

 .]7[بپردازد  او سوی از ی معینکنندهاستفاده یا و شدهبیمه

 راداف ذهنی و مالی امنیت تأمین و ریسک کاهش در سزاییبه نقش امروزی متمدن دنیای در اساسی و مهم ابزارهای از یکی عنوانبه بیمه

 عنوانبه عمر یبیمه. استگرفته شکل هستندرو ها روبهآن با افراد که زیادی هایریسک کاهش برای هابیمه مختلف انواع امروزه. کندمی بازی

 که نیست روحبی و جانبی کاالی از صحبت عمر هایبیمه در. استقرارگرفته  متقاضیان از بسیاری توجه مورد اشخاص هایبیمه اقسام از یکی

 موارهه انسان. است فرد یخانواده یآینده تضمین و سالمت اشخاص، از صحبت جااین در بلکه باشد،کرده را خسارت پرداخت تعهد گرهبیم صرفا

است بوده اشخانواده و ی خودآینده تضمین و ناگوار حوادث از جلوگیری درصدد و داده زیادی اهمیت زندگی در امنیت عامل به تاریخ طول در

 دیح تا عمر هایبیمه اهمیت. است ی افرادآتیه تأمین هایراه از یکی بیمه نوع این خریداری عمر، هایبیمه مختلف هایرشته پیشرفت اب امروزه

و  ثرترینمؤ عنوانبه بیمه این. استشده مطرح معتبر شاخصی عنوانبه کشورها، یافتگی توسعه سطح سنجش المللیبین بررسی در که است

 تا بخشدمی خاطر اطمینان افراد به ی عمربیمه .]22[استشده شناخته جهان کشورهای از بسیاری در ی افرادآینده تأمین در ابزار ترینمقبول

 سایشآ تأمین و روحی بعد از هم و ی آنانخانواده و افراد آتی تأمین و مادی بعد از هم بنابراین. باشندبرخوردار بهتری زندگی از بتوانند آینده در

 رعم ینامهبیمه خرید از هدف. نمود اشارهها آن بودن بلندمدت به توانمی عمر هایبیمه هایویژگی جمله از. است مؤثر بسیار ابزاری آنان ذهنی

 از زیرا کند جلوگیری طبقاتی شکاف شدنعمیق از تواندمی بیمه این گسترش. است آینده تأمین بلکه نیست جاری هایخسارت جبران تنها

 به عمر، هایبیمه بااهمیت و بسیار کارکردهای وجود با .نمایدمی جلوگیری مطلق و فقر( خانوار سرپرست فقدان علتبه) ی خانوادهیکباره سقوط

 هایهیمب. شودمی ارزیابی ناچیز بسیار هاخانواده زندگی و کشور اقتصاد در آن نقش که ایگونهبه استنشده الزم توجه ما کشور در صنعت این

به .کنند اندازپس و گذاریسرمایه بلندمدت برای توانندمی کم نسبتا درآمدهای با افراد آن واسطهبه که شوندمی محسوب موثری روش عمر

 رقاد بیمه هایشرکت شوند،می خریداری ناچیزی مبالغ با موارد بیشتر در که اندازی،پس قراردادهای و ساده عمر هایبیمه طراحی یوسیله

 طوربه را اقتصاد در بلندمدت اندازپس و کنند آوریجمع جامعه از وسیعی بخش یک از اندک، هایحق بیمه قالب در را زیادی مبالغ خواهندبود،

 رانسهامدا وجوه گذاریسرمایه همچنین و گذارانبیمه یوسیلهبه شدهپرداخت هایبیمه حق گذاریسرمایه واسطهبه دهند. افزایش جانبههمه

بیمه  هایشرکت وسیلهبه اندازهاپس .]4[گردد می اقتصادی یتوسعه به منجر عمر، هایبیمه یبیمه حق قالب در اندازپس انتقال که است

 ادرق بیمه درنتیجه. است سرمایه بازار یتوسعه برای محرکی خود عملیات این که شوندمی گذاریسرمایه سرمایه، بازار در و شوندمی آوریجمع

 و عامالتت به توجه بنابراین. کند ایفا اقتصادی و اجتماعی یتوسعه در کلیدی نقشی اقتصادی هایفعالیت یمجموعه در اطمینان ایجاد با است

 همیتا ودباوج. قراردهد ما اختیار در را بخش این توسعه روند از روشنی تصویر تواندمی عمر هایبیمه بخش در ویژهبه بیمه صنعت کارهای و ساز

ی هبیم گسترش در بازدارنده نقش تواندمی کشور در عوامل اقتصادی وجود. دارد وجود بیمه این گسترش راه سر بر موانعی موضوع این فراوان

                                                           
1- Country study 
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 زشار ادقرارد سررسید در ی عمربیمه ی پرداختیسرمایه تا گرددمی موجب نوسانات عوامل اقتصادی. باشد بیمه نوع این از استقبال یا و عمر

 .]22[باشد داشته قرارداد شروع روز به نسبت تریکم بسیار واقعـی

است.  ورهاکش اساسی معضالت از یکی نوسانات عوامل اقتصادی مانند تورم موضوع جهانی، اقتصاد کنونی شرایط در که گفت بتوان شاید

 اقتصادی هایبخش سایر با گسترده ارتباط دلیلبه نیز بیمه صنعت. ردهدقرا تأثیر تحت را هاشرکت و افراد بین مالی تواند روابطاین نوسانات می

 این نبود بااهمیت دلیلبه عمر بیمه بازار بر عوامل اقتصادی بررسی. نیست امان در اقتصادی و تورمی شرایط مختلف آثار از کشور اجتماعی و

 ایهگذاریسرمایه در را ایعمده سهم تواندمی که کشور بااهمیت اندازهایسپ از یکی عنوانبه همچنین و هابیمه انواع بین در ایبیمه یرشته

 تأثیر اسب،من هایروش از برخی اعمال با بیمه هایشرکت اگر ثبات،اقتصادی بی  شرایط در. خواهدبود بااهمیت بسیار باشدداشته کشور زیربنایی

 پس .]22[خواهدشد  ترکم روز به روز عمر هاینامهبیمه خرید نکنند، خنثی را دهشی بیمهسرمایه واقعی خرید قدرت بر عوامل اقتصادی منفی

بسیاری است که در  اهمیت امروزی دارای اقتصادی پرنوسان و  عدم ثبات شرایط در ی عمربیمه تقاضای رونق برای مناسب راهکارهای بررسی

 میدانی سیبرر به عمری بیمه تقاضای بر متغیرهای اقتصادی نامطلوب اثرات سازیخنثی منظوربه نیز پرداخت و در انتهااین تحقیق به آن خواهیم

 . پردازیمموضوع می

 

 ادبيات تحقيق
 عمر يمبانی نظري براي تقاضاي بيمه

 حوادث از ناشی گذاران عمر،نگرانی این بیمه  است. جامعه یک افراد خاطر نگرانی و تشویش پاسخگوی ها،بیمه سایر مانند ی عمربیمه

 گذاربیمه بیمه، نوع این گیرد. درمی سرچشمه اقتصادی خانواده و درآمدی شرایط تغییر از یا و است فوت و افتادگی کار از مثل غیرمنتظره

 ت بیمه،پرداخی نحوه و مزایا دریافت زمان مستمری(، صورت به یا )یکجا مزایا ی دریافتنحوه نامه،بیمه مزایای دریافت شرط برحسب تواندمی

 هایاستفاده و بوده اقتصادی مهم ابزارهای از یکی جهان کنونی، در ی عمربیمه کند.خریداری باشد نیازهایش پاسخگوی که را اینامهبیمه هرنوع

 نده،آی به نسبت نانینااطمی اثر بر هابنگاه و خانوارها درآمد تهدید و ریسک و نااطمینانی موضوعات به . باتوجه]7[آید می عملبه آن از متعددی

 اهشک و اقتصادی هایفعالیت امنیت تامین بر عالوه صنعت این که طوریبه کند،می پیدا بیشتری شدت روز هر بیمه صنعت به آوردنروی

ی یمهب. دارد ذاریگسرمایه قابل وجوه تامین و مالی بازارهای پویایی و تحرک در اساسی بسیار نقش ای؛بیمه ی خدماتارائه طریق از نااطمینانی

 مردم امروزه. نمایدمی ایفا های خانوادهآتیه تضمین و تعیین در را خود نقش ترینمهم و شودمی تلقی بیمه صنعت مهم خدمات از یکی عمر

آن  زا ناشی یاقتصاد مشکالت و سرپرست خانواده میر و مرگ خطرهای لحاظ از مطلوبی موقعیت به عمر یبیمه پناه در یافتهتوسعه کشورهای

 تاسداده اختصاص خود به را جامعه درآمد از زیادی سهم ی عمربیمه کشورها این در. اندرسیده افراد کهولت و پیری از ناشی مشکالت همچنین و

 ایبیمه هایتشرک پیشرفته، کشورهای در. دهدمی ارائه جامعه افراد به متعددی خدمات شود؛می حاصل که عظیمی مالی منابع از بااستفاده و

 به نیز آن سود از حتی مواردی در و کرده گذاریسرمایه اقتصادی سودآور هایقسمت در را مالی عظیم منابع ی عمر،ی بیمهزمینه در فعال

 به آن منافع و هاستدولت دست در صنعت این ها،سرمایه باالی حجم دلیلبه توسعه حال در کشورهای برخی در. کنندمی اعطا گذارانبیمه

 .[19]شود می اضافه عمومی درآمد

 قالب در را ی عمربیمه تقاضای که گرددمی باز 1320 سال در 2یاری بررسی به عمر هایبیمه تقاضای یزمینه در قبلی مطالعات شروع

 لعاتمطا نتایج. اندکرده بررسی عمر یهابیمه تقاضای بر را مختلف عوامل اثر پیشین، هایبررسی. داد قرار مطالعه مورد 2انتظاری مطلوبیت الگوی

 دمور خانوار سرپرست فوت از بعد بازماندگان مالی یآینده تامین یا رفتهدست از ی انسانیسرمایه جبران برای عمر هایبیمه دهد،می نشان

. ارندد افراد سوی از عمر هایبیمه خرید روی بر مستقیم و مثبت اثر تحصیالت میزان و درآمد سطح مانند عواملی. گیرندمی قرار افراد تقاضای

 صورتبه ]12[ 4انتظاری تورم مانند عاملی از عمر هایبیمه باشد و تقاضایداشته مستقیم یرابطه عمر هایبیمه خرید با تواندمی نیز تکفل بار

باشد  انوارخ سرپرست فوت هنگام در رفتهدست از انیی انسسرمایه براساس تواندمی بیمه نوع این تقاضای عالوه،به. پذیردمی اثر معکوس و منفی

]2[. 

  گزارش براساس. کندمی بازی اقتصاد در مهمی نقش ی عمربیمه 2512 سال در 0(سیگما) سوئیس ی اتکاییبیمه شرکت گزارش به بنا

                                                           
2- Yari  

مختلف  دارهای ریسکانتخاب که یک فرد بایستی بینزمانی .استوسعه داده شدهت ریسکگیری افراد هنگام مواجه با انتظاری برای توضیح چگونگی تصمیم فهوم مطلوبیتم -2

 .کند که به وی بیشترین مطلوبیت انتظاری را بدهدای را انتخاب میانتخاب کند، گزینه

 رم است.های روانی عامل تشدید توالعملها در آینده است و در این نوع تورم عکسنتیجه انتظار مردم از افزایش قیمت - 4
5 - Sigma swiss reinsurance company 

http://www.joas.ir/
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 نهادی گذارانسرمایه ی عمر،بیمه هایشرکت. دهدمی تشکیل ی عمربیمه را جهانی داخلی ناخالص تولید از درصد 2/2 واقع در فوق،

 مختلف عوامل تاثیر تحت ی عمربیمه کنند. تقاضا برایمی مدیریت را جهان کل هایگذاریسرمایه از درصد 15 حدود در که هستند مهمی

 : ]7[گیردمی قرار اجتماعی اقتصادی و

 رخن تورم، نرخ سرانه، درآمد سطح: از عبارتند گذاردمی تاثیر ی عمربیمه تقاضای بر که اقتصادی عوامل ازجمله: اقتصادی عوامل( الف 

 .ی مالیتوسعه سطح ی واقعی،بهره

 به دامی و تحصیالت سطح افراد، وابستگی نسبت به توانمی دارند تاثیر ی عمربیمه بر که اجتماعی ازجمله عوامل: اجتماعی عوامل( ب 

 کرد.اشاره زندگی

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (1931هاي عمر )پيکارجو و همکاران، جریان تعامل بين بخش اقتصادي و بيمه .1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2119؛ کوراک و همکاران، 1931پور، ؛ حسين1931فرجاد، عمر )ميرسپاسی و رجبیي . عوامل اجتماعی موثر بر بيمه2نمودار

 

 عمري تعاریف اصطالحات موثر بر بيمه

  مهمی معیارهای و هاشاخص جمله از کشور هر در بیمه صنعت توسط دریافتی هایبیمه حق کل میزان (:LIP) 2ی عمربیمه تقاضای

 شودمی دهاستفا سرانه دریافتی ی عمربیمه حق از هاپژوهش گونهاین در بنابراین است بیمه ی صنعتتوسعه و رشد میزان بیانگر که است

[22]. 

                                                           
6 - Life Insurance pretension 
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 حق شودمی بیشتر سرانه درآمد سطح هرچه. گذاردمی اثر ی عمربیمه تقاضای بر قوی طوربه درآمد (: سطحIPC) 7سرانه درآمد سطح

 بتواند ات است ترضروری هم ی عمربیمه باشد، بیشتر خانواده پدر دستمزد هرچه کهآن ی دیگرنکته. است پرداخت قابل بیشتر هم ی عمربیمه

 از ناشی را پردرآمد کشورهای در اشخاص ایبیمه حق سهم بودن باال توان. می]12[ ندکحفظ خانواده پدر مرگ مشکالت مقابل در را خانواده

 تقاضای زیاد شود، سرانه اگر درآمد که طوریبه باشد.داشته وجود تواندمی سرانه درآمد و ی زندگیبیمه بین مستقیم ارتباط علت دانست. همین

 سرانه درآمد با کشورهای اما کند؛می پیدا افزایش بیشتری سرعت با سرانهی بیمه حق به ی زندگیبیمه نسبت و شودمی زیاد هم ی زندگیبیمه

 .]13[ نیست کافی شرط ولی است الزم شرط درآمد بنابراین هستند؛ پایین مراتب ی بهی سرانهبیمه که دارای دارند وجود باالیی

 ار نامهبیمه ارزش و کندمی تبدیل اهمیتکم خدمتی به راآن و کندمی کم را ی عمربیمه ارزش اصوال اقتصاد در تورم(: INF) 2تورم نرخ 

 تورم نرخ که شرایطی در که پردازدمی را همان عین گربیمه بعدا شودمی قید که مبلغی همان شودمی منعقد قرارداد کههنگامی. نمایدمی ترکم

  .[22]گردد می بیمه واقعی ارزش کاهش سبب باالست

 گذارانیبیمه توجه مورد اندازیپس خاصیت بودن دارا دلیلبه عمر هایبیمه بیمه، گوناگون انواع میان در: (RINR) 3ی واقعیبهره نرخ

 یابهره رخن داشتن دلیلبه هانامهبیمه نوع این اندازیپس یجنبه. کننداقدام می هانامهبیمه خرید برای گذاریسرمایه دیدگاه با که گیرندمی قرار

 هایشرکت زیان تواندمی نرخ این تعیین در دقت و توجه عدم. گیردمی قرار استفاده مورد آن بازدهی و ی عمربیمه محاسبات برای که است

 مورد ترکم انداز،پس برای مالی ابزار یک عنوانبه هابیمه که شودمی سبب اندازهاپس انواع باالتر یبهره نرخ زیرا. باشدداشته پی در را ایبیمه

 .]12[ گیرندقرار توجه

 اریگذسرمایه عنوانبه نامهبیمه صدور افزایش. است ی عمربیمه ی تقاضایکنندهتعیین عامل یک عنوانبه(: FD) 15ی مالیتوسعه سطح

 .]17[ کندمی کمک گذاریسرمایه هایفعالیت تحریک و سرمایه تخصیص بهبود به و کندمی عمل بازار در نهادی

 ساله 10 زیر افراد نسبت از که جوان وابستگی نسبت. 1: است دسته دو نرخ این ملل سازمان تعریف طبق (:DR) 11افراد وابستگی بتنس

 باالی افراد نسبت از که پیر وابستگی نسبت. 2 آیدمی دستبه آیندمی حساب به فعال جمعیت که ساله 24 تا 10 بین افراد به کنندنمی کار که

 .]22[ آیندمی دستبه ساله 24 تا 10 بین افراد به ساله 24

 ایبیانیه چنین برای استدالل. باشدداشته ی عمربیمه تقاضای بر مثبتی اثر دارای تحصیالت سطح رسدمی نظربه(: EDU) 12تحصیل سطح

 رگم خطر از حفاظت و ی عمربیمه طریق زا اندازپس مزایای و اهمیت درک برای فرد یک توانایی رودمی باال تحصیالت سطح وقتی که استاین

 .]24[ یابدمی افزایش( افراد گریزیریسک) میر و

 زندگی طول که جمعیتی که معناست این به مثبت اثر دارد. این مثبت اثر ی عمربیمه تقاضای بر متغیر این(: LIFEX) 12زندگی به امید

 رود کهمی انتظار دارند. بنابراین ی عمرنامهبیمه خرید برای بیشتری تقاضای ست،ا ترکم آنان در میر و نرخ مرگ یا احتمال و بیشتر آن در

 و مالی حمایت یهشبک فقدان و شغلی امنیت کاهش با زندگی به امید افزایش. ]22[باشد  مثبت زندگی به امید شاخص به مربوط ضریب

 .]4[خواهدشد  عمری بیمه محصوالت برای تقاضا افزایش موجب اجتماعی،

 استتملل عبار سازمان تعریف طبق که است تکفل بار الگوها در شدهلحاظ شناختی جمعیت متغیرهای جوانان: ازجمله و پیران تکفل بار

 محاسبه بازنشستگان حذف با را غیرشاغل و شاغل جمعیت نسبت شاخص این عبارتیبه. سال 24-10 بین افراد به سال 10 زیر افراد نسبت از

 به تواندمی ی عمربیمه. هستندها آن درآمد به وابسته نفر 4 شاغل نفر 15 هر ازای به معنااست که این به درصد 45تکفل بار نمونه برای. کندمی

 سرپرست مرگ شود اثرمی زیادتر هاوابسته تعداد وقتی. کندکمک خانواده سرپرست زودرس مرگ از حاصل هایمقابل سختی در هاوابسته

 تقاضای بر تمثب اثر تکفل بار که استآن بر بنابراین انتظار کند،می ایجاد بیمه خرید برای بیشتریی انگیزه همین و گرددمی بیشتر خانواده

 2 به را تکفل بار و گیردمی درنظر هم را سال 24 باالی افراد تکفل ی بارمحاسبه جهانی برای بانک دیگری تعریف در. باشدداشته ی عمربیمه

 تقاضای بر اثری مثبت تکفل بار کلی شاخص مانند پیران تکفل بار( 2552) نظر سابیر براساس. کندمی تفکیک پیران و تکفل جوانان بار گروه

 .]22[ دارد  عمر بیمه

 
 

                                                           
7 - Income per capita  

8 - Inflation 

9 - Real interest rate 

10 - Financial Development Level  

11 - Dependency ratio  

12 - Education Level  

13 - Life expectancy  
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 ي پژوهشپيشينه

 کشور از خارج در شدههاي انجامي پژوهشپيشينه
 بررسی 2515-2552 های سال برای اروپایی کشور 21 برای عمر یبیمه بر را اقتصادی و حکمرانی متغیرهای ، اثر]22[14الئورا و هایی

 بر معنادار و منفی اثر تورم متغیر همچنین،. دارد ی عمربیمه تقاضای بر مثبت اثر حکمرانی متغیر است کهآن از حاکی پژوهش این نتایج. کردند

 . دارد عمر یبیمه تقاضای

 اثرات روش از بااستفاده و جنوب شرقی مرکزی کشور اروپای  14در ی عمربیمه قاضایبرت موثر عوامل بررسی ، به]21[10کجوسوسکی

 سالمت، مخارج تورم، سرانه، داخلی ناخالص تولید که دادتحقیقات نشان این نتایج پرداخت. 2515 تا 1332ی دوره دیتا( طی ثابت )مدل پنل

 نظربه دولت اثربخشی و فساد کنترل ی واقعی،بهره نرخ است. ی عمراز بیمه استفاده برای بینیترین پیشقوی قانون نقش و تحصیالت سطح

 باشد. شرقی جنوب و مرکزی اروپای کشورهای در ی عمربیمه تقاضای بر اثرگذار خیلی رسد کهنمی

 یافتهتوسعه و توسعه حال در کشور 35در غیرعمر و ی عمربیمه ی حقکنندهتعیین عوامل بررسی به ی خودمطالعه در ،]23[ 12 ینفی

 بازنشستگی، سیستم درآمد، توزیع جمعیتی، ساختار و جمعیت سرانه، تعداد درآمد که دادنشان پرداخت. نتایج 2552 تا 2555ی دوره طـی

و  متغیرها نی ایوسیلهبه غیرعمر بخش و دارد تاثیر ی عمربیمه بر مذهب و خصوصی اعتبار بودن در دسترس بیمه، هایشرکت دولتی مالکیت

 گیرد. می قرار تاثیر دیگر تحت متغیرهای

 با کشور 22 در عمر یبیمه تقاضای بر اجتماعی و اقتصادی حکمرانی، متغیرهای اثر بررسی به خود یمطالعه ، در]20[17کوک و چوی

 یسرانه درآمد شامل اقتصادی متغیرهای که، استآن از حاکی مطالعه نتایج. پرداختند 2554-1322 یدوره برای باال و متوسط پایین، درآمد

 . دارند ی عمربیمه تقاضای بر معنادار و منفی اثر تورم و معنادار و مثبت اثر بانکی بخش یتوسعه و واقعی

 2555 تا 1332ی طی دوره  13OECDکشور 25 در ی عمربیمه تقاضای بر موثر عوامل تحلیل و تجزیه ، به]22[12 لی و همکاران

 اجتماعی، تامین دارد. مخارج ی عمربیمه تقاضای ی مثبتی بارابطه ی رقابتو درجه تحصیالت سطح درآمد، داد کهنشانها آن نتایجپرداختند. 

 دهد.می کاهش OECD در کشورهای را ی عمربیمه برای تقاضا ی واقعیبهره نرخ تورم،

 این نتایج پرداختند. تایوان و کنگهنگ چین، کشورهای در ی عمربیمه برای تقاضا کنندگانتعیین بررسی به ،]25[25هوانگ و بریان

 منفی تاثیر هاسیاست و اجتماعی ساختار هستند. ی عمربیمه تقاضای موثر بر عوامل ی اقتصادیتوسعه و تحصیالت درآمد، که دادنشان مطالعه

 ندارند. ی عمربیمه ضایتقا بر معناداری اثر قیمت و امنیت اجتماعی و دارند ی عمربیمه تقاضای بر

ی دوره طی کشور 22 بین ی عمر دربیمه تقاضای در واریانس باعث چیزی چه که پرسش این بررسی به در پژوهشی ،]24[  21بک و وب

 و جمعیتی و اقتصادی مختلف عوامل ترکیب و ی عمرتقاضای بیمه برای مختلف شاخص از چهارها آن پرداختند. شود،می 2555 تا 1321

 یافتهتوسعه بانکی بخش ی باالتر،سرانه درآمد سطح با کشورهایی در که دادنشانها آن نتایج پژوهش کردند.استفاده خود هایپژوهش در ازمانیس

 شود.می ی عمربیمه برای بیشتر تقاضای باعث قیمت( تر )ثباتتورم پایین و
 

 کشور از داخل در شدهانجام هايي پژوهشپيشينه
 تحصیالت، سن، مانند شناختیجمعیت دهد که متغیرهایی عمر نشان میبیمه تقاضای مورد در ی تجربیمطالعه و شش ستبی نتایج

 تعداد فرزندان و تحصیالت عوامل دانند.می تاثیربی متغیری را سن مقاالت از بسیاری گیرند.می قرار مورد سنجش تاهل وضعیت و فرزندان، تعداد

که  دهندمی نشان هامقاله اکثریت اما استداشته وجود نظراختالف نیز مالی متغیر هستند. برای ی عمربیمه خرید با ی مثبترابطه دارای

 درآمد، مانند عواملی های گذشتهپژوهش براساس هستند. ی عمربیمه خرید بر ی مثبترابطه دارای و حرفه شغل ثروت و درآمد، خانه، مالکیت

 قرار تاثیر تحت را ی عمربیمه برای تقاضا که بودند مهمی از عوامل ی اقتصادی،توسعه ساختار اجتماعی، قیمت، زی،گریی ریسکدرجه آموزش،

 . ]3[دهندمی

 تتحصیال سطح قانون، ی مالی، حاکمیتتوسعه سطح سرانه، درآمد سطح داشتند که، در نتایج پژوهش خود بیان]1 [اسمعیلی و همکاران

اثربخشی  و بیکاری تورم، متغیرهای. دارند مطالعه مورد کشورهای در ی عمربیمه بر تقاضای مثبتی تأثیر که هستند واملیع ازجمله شهرنشینی و

                                                           
14 - Laura and Mihai 

15 - Kjosevski 

16 - Feyen 

17 - Chui and Kwok 

18 - Lee 
 کشور توسعه یافته تر دنیا که عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هستند. 25 -13

20 - Hwang & Brian 

21 - Beck & Webb 
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 ی عمریمهب تقاضای با ی معناداریرابطه ثبات سیاسی، و افراد وابستگی نسبت متغیر دو و دارند ی عمربیمه تقاضای با ی معکوسیرابطه دولت،

 .ندارند مطالعه مورد کشورهای در

 متغیرهای و همچنین خوب حکمرانی شاخص اصلی داشتند که متغیرهای خود بیان، در نتایج پژوهش]15[ نسبسپهردوست و ابراهیم

 تورم نرخ رمتغی که،حالی در. دارند ی عمرتقاضای بیمه بر معنادار و مثبت اثر بیکاری نرخ و ی مالیتوسعه سرانه، داخلی ناخالص تولید کنترلی

 .دارد ی عمربیمه تقاضای بر معنادار و منفی اثر انتظاری

 کردند و به این نتیجه بررسی 1222-1202 هایسال برای را ایران در عمر یبیمه تقاضای بر مؤثر عوامل ،]10[ درخشیده و عباسی

 دارند. ی عمربیمه تقاضای بر رمعنادا و منفی اثر تورم و معنادار و مثبت اثر انداز،پس نرخ و سرانه درآمد رسیدند که

 برای تقاضای را الگویی روانشناختی، و عوامل اجتماعی عوامل ی انسانی،سرمایه هایمشخصه براساس پژوهشی ، در]2[ همکاران و باصری

از مردان  بیشتر زنان یانم در ی عمربیمه خرید احتمال داد  کهنشان ایمرحله دو الگوی براساس پژوهش هاییافته کردند.ی عمر ارائهبیمه

 ی عمربیمه و شناخت سرپرستی دارد، اما متغیرهای معناداری و منفی ارتباط ی عمربیمه خرید به تمایل با افراد سالمتی وضع همچنین، است.

 توسط تریکم ی عمربیمه خرید موجب سال 12از  ترکم فرزند وجود و است. افزایش سنداشته مثبتی تاثیر افراد ی عمربیمه خرید به در تمایل

 است.داشته ی مثبتیرابطه شدهخریداری ی عمربیمه سطح با ارث ی ترکانگیزه و زندگی به امید متغیرهای درآمد، است.شده افراد

 اناست سه در و خرد سطح در عمر یبیمه تقاضای بر مؤثر اقتصادی و شناختیروان اجتماعی، عوامل تحلیل به ،]25[ ماجد و مهدوی

 قاضایت بر معنادار و منفی اثر گریزیریسک یدرجه تورمی و انتظارات که رسیدند نتیجه این به و پرداختند شرقی آذربایجان و مازندران تهران،

 مثبت ثرا خانواده به عشق و مطالعه میزان همسر، اشتغال اقتصادی، بینیخوش بازنشستگی، صندوق در فرد عضویت فرد، سن و دارند عمر یبیمه

 . دارند ی عمربیمه تقاضای بر معنادار و

 تریناساسی پرداختند. در ایران ی عمربیمه برای اقتصادی و تقاضا کالن متغیرهای ی میانرابطه بررسی ، به]11[ همکاران و سجادی

ی نتیجه دارند. ی عمربیمه تقاضای با ثریی مورابطه شدهبینیپیش تورم همچنین و ناخالص داخلی تولید دهد کهمی نشان این مطالعه هاییافته

 مثبت ضریب با تقاضا و بر موثر کامالً زندگی به امید متغیر کهآن ضمن رسد.می نظربه متناقض که است بیمه نرخ با ی مثبت تقاضارابطه جالب،

 است.شده ارزیابی

 ی زمانیدوره طی ایران ی عمر دربیمه برای و تقاضا ادیاقتص متغیرهای کالن ی میانرابطه بررسی ی خود بهدر مقاله ،]17[ عزیزی

 و بهادار اوراق بورس ی سهامبازده درآمد، بیمه، قیمت بلندمدت، هایسپرده نرخ که دهدمی نشان پژوهش، هاییافته پرداخت. 1222-1223

 مهمی و قوی ی معکوسرابطه بیمه قیمت راستا این اشد. دربمی ایران در ی عمربیمه برای تقاضا موثر بر عوامل ترینمهم ازجمله زندگی به امید

 دارد. ی عمربیمه تقاضا برای با

 و همچنین 1222-1240 یدوره طی ایران سری زمانی هایداده از بااستفاده را ی عمربیمه تقاضای تابع خود، یمطالعه ، در]21[ مهرآرا

 ترینعمده مطالعه، این برآورد کردند. برطبق نتایج 2552-1332ی دوره برای متوسط ددرآم با ی نفتکشورهای صادرکننده برای پنل هایداده

 و خانواده سرپرست مرگ احتمال همچنین درآمد، اند.تکفل بار و تحصیالت میزان درآمد، ایران، در ی عمربیمه ی تقاضایکنندهتعیین عوامل

 باشد.عمر می هایبیمه تقاضای بر موثر عوامل ترینمهم از تحصیالت،
 

 (1932عمر )عباسی، ي شده بر روي عوامل اقتصادي مثبت و اثرگذار بر بيمه. تحقيقات خارجی انجام1جدول
 

 درآمد

Hammond et al. (1968), Mantis and Farmer (1968), Duker (1969), Neumann (1969), 

Lee and 

Whitaker (1971), Fortune (1973), Ferber and Lee(1980), Diacon(1980), Burnett and 

Palmer (1984), Beenstock et al. (1986) , Truett and Truett (1990), Browne and Kim, 

Showers and Shotick (1994), Gandolfi and Miners (1996), (1993) Walliser and Winter 

(1998), Hwang and Greenford (2002), Ward and Zurbruegg (2002), Mahdavi (2002, 

2005) 

 نرخ تکفل

Burnett and Palmer (1984), Beenstock et al. (1986), Bernheim (1991) Truett and Truett 

(1990), Browne and Kim(1993), Showers and Shotick (1994), Walliser and Winter 

(1998), Mahdavi (2002, 2005), Auerbach and kotlikoff (1989), Eisenhauer and Halek 

(1999) Duker (1969), Anderson and Nevin (1975), Outreville(1996), Gandolfi and 

Miners (1996), Hau (2000) , Berekson (1972), Ferber and Lee (1980), Ward and 

Zurbruegg (2002) Ferber and Lee (1980), Auerbach and kotlikoff (1989), Bernheim 

(1991), Chuma (1994), Eisenhauer and Halek (1999) Duker (1969), Anderson and 

Nevin (1975), Fitzgerald (1987), Gandolfi and Miners (1996), Hau (2000) Hammond et 
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al. (1968), Beenstock et al. (1986) Beenstock et al (1986) Fitzgerald(1987), Hwang and 

Greenford (2002) 

 ثروت
Hammond et al. (1968), Duker(1969), Anderson and Nevin (1975), Ferber and Lee 

(1980), Eisenhauer and Halek (1999), Hau(2000) Fortune (1973) Fitzgerald (1987), 

Auerbach and kotlikoff (1989) Bernheim (1991) 

 ,Hammond et al. (1968), Duker (1969), Ferber and Lee ( 1980(, Fitzgerald (1987) شغل

Auerbach and kotlikoff (1989) 

 تورم
Neumann(1969) for in force, Lee and Whitaker(1971), Beenstock et al.(1986), 

Neumann (1969) for premium, Diacon (1980 (, Browne and Kim (1993), Outreville 

(1996), Ward and Zurbruegg (2002), 

 ,Fortune (1973), Headen and Lee (1974) Beenstock et al. (1986) , Outreville(1996) نرخ بهره

Browne and Kim (1993), Hwang and Greenford ( 2002 (, Bernheim (1991) 
 

 (1932عمر)عباسی،  . تحقيقات داخلی انجام شده بر روي عوامل اقتصادي مثبت و اثرگذار بر بيمه2جدول
 

 درآمد
 عزیزی ،(1272) خرمی ،(1272) نیاری ،(1272) (، کاردگر1220) رجبیان و مهرآرا ،(1222) پورپرتوی و پژویان

 (1224) لواسانیجاللی ،(1277) راد(، شیدایی1270) تاجدار ،(1272) جعفرزاده ،(1272) زاده(، فتحی1224)

 تورم
 تاجدار ،(1272) جعفرزاده ،(1272) زاده (، فتحی1272) خرمی ،(1272) گرکارد ،(1222) پورپرتوی و پژویان

 (1224) (، عزیزی1224) لواسانی(، جاللی1277) راد شیدایی ،(1270)

 (1220) رجبیان و (، مهرآرا1222) پورپرتوی و پژویان بارتکفل

 (1224) (، صفایی1270) تاجدار ،(1272) جعفرزاده ،(1272) زادهفتحی ،(1224) عزیزی نرخ بهره

 (1224 )صفایی شغل

 

 عمرِي هاي کاربردي در مقابل عوامل اقتصادي موثر بر تقاضاي بيمهتببين راه
 تورم با مقابله راهکارهاي

کاهش  شدت به را ی عمری بیمهخرید سرمایه قدرت زیرا است، ی عمربیمه قراردادهای مقبولیت کاهش بر موثر اقتصادی علل از تورم

  طوربه ی بیمهسرمایه و بیمه حق افزایش به توانمی جملهآن از که استشده متفاوتی اندیشیده کارهایراه مشکل این با مقابله برای .هددمی

 گردد:می اشاره تورم با دیگر مقابله کارهایراه برخی به ذیل نمود. دراشاره نرخ تورم با متوسط همزمان

 وجود تورم نرخ از ثابتی درصد بیمه طول قرارداد در کهاین فرض با بیمه هایشرکت ی صعودی:ایهسرم با عمر هایبیمه فروش ( الف

 شاخص براساس منظم طوربه را ی بیمهسرمایه کنند،اضافه تدریجبه را خود مشتریان دریافتی از یبیمه حق کهاین بدون که شوندمی متعهد دارد

 از ترکم تورم نرخ بیمه مدت در طول واقعا اگر زیرا کنند، احتیاط روش این کارگیریبه در باید گرانبیمه دهند. البتهافزایش های زندگیهزینه

 نرخ از واقعی تورم نرخ برعکس حالت در است ممکن حتی و شدخواهد مشکل مالی دچار زمان گذشت با گربیمه باشد شدهگرفته درنظر نرخ

 .]12[ خواهدبود فایدهبی شدهگرفته بکار روش صورتاین در که مفروض بیشتر شود تورم

 تورم با مقابله هایروش ترینمعمول و تریناز مناسب یکی بیمه: شرکت هایگذاریسرمایه از حاصل منافع در گذاربیمه مشارکت ( ب

که  گیردمی صورت شدهجمع یهابیمه حق روی بر بیمه شرکت توسط که است هاییگذاریاز سرمایه حاصل سود در شدگانبیمه دادنشرکت

 توانمی منظور این برای باشد.می اجباری نیز مشارکت این کشورها از برخی در حتی و است متداول دنیا کشورهای تمام در تقریباً روش این

 کرد: پیشنهاد را زیر منافع در مشارکت متنوع هایسیستم

 شود.ادهد تخصیص شدگانبیمه به گذاریسرمایه از منافعی : درصد1

 باشد. ی ریاضیذخیره و ی بیمهسرمایه بیمه،حق براساس منافع تقسیم مختلف : مبنای2

 بیمه یسرمایه بر شدناضافه و بعد هایبرای دوره منافع مجدد گذاریسرمایه نقدی، پرداخت مثل منافع پرداخت متفاوت های: شیوه2

 .]0[ گیردشدگان صورتبیمه برای بعد سال هایبیمه حق تقلیل و

 از شدهحاصل مزیت و گذاریسرمایه از دست آمدهبه منافع یعمده قسمت یعنی است،یکی هاروش این تمام کار اساس کلی حالت در

 و شود تراضافه باید نیز سود این باشد، بیشتر تورم قدر هر و شودمی بازگردانده گذارانبیمه به تورم جبران برای میر و مرگ میزان شدنکم

 گذارد.می کنار گذاریسرمایه این از بیمه شرکت منفعت و مدیریت و کارمندان حقوق ها،هزینه تأمین برای را خود نیز سود گربیمه
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 دهندمی نشان عالقه خود از خاص از کاالهای برخی به مردم کشورها از بعضی در کهاین دلیلسرمایه: به برای جانشین ( انتخاب ج

 ترتیب بدین و نمایند موردنظر یسرمایه جایگزین را کاالها آن نقد، پول حسب ی بیمه برسرمایه تحویل جایبه که دهندیم ترجیح گرانبیمه

 .]12[ نمایند را جذب بیشتری مشتری

 گذاریایهسرم جایبه بیمه هایشرکت بهادار:  اوراق در بورس شدهپذیرفته گذاریسرمایه هایشرکت سهام حسب بر نامه بیمه ( صدور د

 هاییکارخانه و هاشرکت سهام در را هابیمه حق ی عظیمسرمایه هم توانندمی می باشند، کم بازده ثابت و سود دارای که قرضه اوراق خرید و

 موازات به که ندنمای بازپرداخت هاهمین سهام برحسب را گذارانبیمه یبیمه یسرمایه هم و بیندازند کاربه دارند آن به کافی اعتماد که مردم

 باشدداشته وجود فعال بهادار اوراق بورس بازار و مناسب بستر باید هاییطرح اجرای چنین برای البته شود.افزوده نیز هاسهام ارزش تورم افزایش

 .]0[ شودفروخته رعتس فروش به به نیاز هنگام در کهاین هم و کند جذب را بیمه صنعت بخش گذاریسرمایه قابل هایبتواند سرمایه هم که

 ریاضی و فنی هایاندوخته توانندمی تورم با برای مقابله بیمه هایای: شرکتمضاربه هایگذاریسرمایه در گذارانبیمه دادنمشارکت هـ(

 گذارانبیمه صورتاین د. درنماین سهیم هاگذاریسرمایه این سود در نسبت به را گذارانو بیمه بسته کاربه ایمضاربه اقتصادی هایفعالیت در را

 .]22[ نمودخواهند امضاء را ی عمربیمه قراردادهای بیشتری مندیرضایت با ایمضاربه معامالت سود از مندیخاطر بهرهبه
 

 پایين  سرانه درآمد با مقابله براي راهکاري

 شود:می توصیه ی پایینسرانه درآمد اقتصادی عامل با مقابله برای

این  گردد. درارائه کوچک شهرهای و روستایی مناطق برای تری متعادلی بیمهسرمایه درنتیجه و ترهای کمبیمه حق با رعم هایبیمه

 کار و ساز باید راستا این قراردهد. در پوشش تحت را درآمد کم اقشار  تواندمی که نموداشاره 22خرد  ی عمربیمه هایبرنامه به توانمی راستا

 مناطق فکری امنیت در که باشندداشته 22تأمینی جنبه عمدتاً توانندمی هانامهبیمه نوع گردد. این اجرا و گروهی مهیا خرد ایهبیمه مناسب

ی طبقه برای را مناسبی ایبیمه پوشش توانندمی تنها نه که دارند، ی پایینیهزینه با هانامهبیمه نمایند. اینمی ایفا مهمی نقش فقیرنشین نسبتاً

 هم زندگی اسفناکی درآمد دادندست از یا و خانواده شدن سرپرستبی صورت در عمر هایبیمه فواید درنظر گرفتن با بلکه کنند، فراهم محروم

 دوجوبه فقر دلیلبه که هاییمعضل از بتوان شاید شود، ریزیطرح جامعه از بخش این دادن قرار پوشش تحت برای هاییبرنامه اگر نخواهندداشت.

 آورد.  عملبه جلوگیری نیز آیندمی

بر تقاضای  درآمد تاثیر به نماید. باتوجه بسزایی کمک امر این در تواندمی بیمه هایشرکت به مالیاتی امتیاز یا ی یارانه وارائه با دولت

 فرادا ی پایین،بیمه حق با عمر هایبیمه دایجا ازطریق باید بیمه هایشرکت که رسدمی نظربه کشور سرانه درآمد بودن پایین و عمر هایبیمه

 .]22[ کنند ی عمربیمه خرید به تشویق را درآمد کم

 عمر یبیمه گسترش و سازیجهت فرهنگ در زیر شرحبه را راهبردهایی توانمی کشور ایبیمه بازار ساختار و باال اطالعات برمبنای

 :]25[ دادانجام

 مدتمیان یبرنامه یک با باید دولت .است صنعت این بودن ایتعرفه و بودن دولتی عمر، یبیمه اضایتق راه سر بر ساختاری مشکالت از

 کند. نزدیک بازار روند و فضای رقابتی به و کردهخارج ایتعرفه حالت از را صنعت این تدریجی،

 سرعت دهندمی انجام را نوع بیمه این هایعالیتف فقط که عمر یبیمه هایشرکت تشکیل فرایند به مرکزی یبیمه که شودمی پیشنهاد 

 همچنین و کشور به آن فن و علم ورود تسهیل و رقابت برای افزایش عمر یبیمه بازار به خارجی هایشرکت ورود یاجازه اینکه دهد. ضمن

 این کارها یازجمله کشور داخل به عمر یبیمه صنعت فناوری و علم انتقال هدف با کشور، خارج در ای داخلیبیمه هایشرکت فعالیت تشویق

 است.

  اصـــالح خواهدداشت، پی نیز در را عمر هایبیمه رشد که بیمه یتوسعه یزمینه در اجتماعی و فرهنگی هایدغدغه مهمترین از یکی

 ردیگ همکاری به نیاز هبلک طلبدمی را مسؤلین و های بیمهشرکت کوشش تنها نه امر این. است کشور در آن ارتقای و بیمه فرهنگ

 اختشن و شده برطرف بیمه یزمینه در اجتماعی و آموزشی فرهنگی، کمبودهای و هانقص کوششی همگانی قالب در تا دارد نیز جامعه هایبخش

 یابد. افزایش ارزش با کاالی این به نسبت مردم و آگاهی

 ابراینبن. دارند مهمی عمر تأثیر هایبیمه یتوسعه و بهبود در که هستند مراکزی مؤثرترین از یکی بیمه هایشرکت که گفت توانمی 

 هایتسیاس و درست الگوی یک از برخورداری با و اصالح کرده را خود یکهنه هایشیوه و نسبی ساختار طوالنی نسبت به فرایند یک در باید

 مر،ع هایبیمه به بیشتر افراد نظرجلب و جذب دنبالبه و ندکن جلب خود به را جامعه مشتری اعتماد جذب جدید هایروش و مدیریتی مناسب

 .کنند کمک کشور در هابیمه پیشرفت این و رشد به

                                                           
22 - Micro Life Insurance 

23 - Protection-based 
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 نتيجه گيري
ی یمهب افزایش تقاضای برای امروزه. شودمی محسوب کشورها یافتگیتوسعه هایشاخص تریناساسی از یکی عمر، یبیمه نفوذ ضریب

 مناسب و آرام محیطی ایجاد به نیاز عمر یبیمه یتوسعه بلکه نمود،استفاده نامهبیمه قیمت کاهش مانند قدیمی هایروش از فقط تواننمی عمر،

 مختلف عوامل تاثیر تحت ی عمربیمه برای تقاضا .دادسوق پویایی و کارایی سویبه را عمر یبیمه بازار توانمی محیطی چنین ایجاد با و دارد

شدند.  گزینش اجتماعی و اقتصادی متغیرهای سری یک گذشته هایپژوهش و ادبیات موضوع به گیرد. باتوجهمی قرار اجتماعی و اقتصادی

ی توسعه سطح و واقعیی بهره نرخ تورم، نرخ سرانه، درآمد از: سطح عبارتند گذارندمی تاثیر ی عمربیمه تقاضای  بر که عوامل اقتصادی ازجمله

 مالی.

 :]7[ شودمی توصیه زیر گذاریسیاست راهکارهای و ادبیات پژوهش، نتایج به توجهبا

 از بخشی اختصاص نفع فرهنگ به تغییر بنابراین گذارد،می اثر ی عمربیمه بر تقاضای قوی طوربه سرانه درآمد سطح که جاییآن از :1 

 گیردصورت مستمر طوربه و بلندمدت برای و ید به صورت اصولیهای آماری بارسد. بررسیمی نظربه ضروری ی عمربیمه خرید به خانوارها درآمد

 هم خود مرگ از پس برای والدین که باشد نحویبه باید خانواده آموزش باشند. ضمناً نگرآینده گریز وریسک محتاط، افرادی ملت، آحاد تا

 .نمایند ریزیبرنامه خویش فرزندان رفاه تأمین درجهت

 نیز و دهندمی افزایش ی عمربرای بیمه را خود تقاضای و کرده آشنا ریسک از انواعی با راها آن افراد، باالی تتحصیال که جاییآن از :2

 هاگذاریسیاست در مهمی کاربرد تواندمی تحصیالت و آموزش به که توجه استآن بیانگر ی عمر،بیمه تقاضای و تحصیالت میان ی مثبترابطه

 و هااین بیمه طریق از اندازپس هایشیوه با آشنایی و عمر هایبیمه مورد در رسانیاطالع باشد. بنابراین،یمه داشتهب صنعت استراتژی تدوین و

 گروهی، هایرسانه طریق، از ناتوانی و پیری کهولت و ایام یا و خانواده تأمین عدم و خانواده سرپرست فوت خطر مورد در مردم به دادنآگاهی

 رسد.می نظربه ضروری کارگران و کارمندان به هاو موسسه هاسازمان درون هایآموزش یا و نشریات مجالت،

 و بانکها محدودیت به عدم باتوجه و است ی عمربیمه ی تقاضایکنندهتعیین عامل یک عنوانبه ی مالیتوسعه سطح که جاییآن : از2

 و فیزیکی گسترش نامه وبیمه خرید بانکی جهت نظام به باالتر افراد اعتماد ینهمچن و تبلیغات و گذاریسرمایه در اعتباری و مالی موسسات

 فروش برای شدهطراحی عمر هاینامهی بیمهتوسعه و تبلیغات و ی کارمزدهزینه کاهش با توانمذکور می سیستم به شدگانبیمه باالی دسترسی

 نیز زمینه این در اتکایی گرانبیمه عنوانبه توانندمی بازرگانی گرانبیمه ضمناً نمود. عرضه مردم به را تریارزان هاینامهبیمه نظام بانکی، در

 نمایند. فعالیت

 نقش عمر هایبیمه و موثر است افراد پذیریریسک و آینده از اطمینان عدم کاهش در بیشتر غیرعمر هایبیمه که جاییآن از :4

 گذاریسرمایه با که یابندمی دست فراوانی مالی منابع به اندازپس و های عمربیمه فروش با بیمه هایشرکت بنابراین دارند، تریبرجسته اندازیپس

 در جهت ی موثریانگیزه گذاری،سرمایه از حاصل منافع در گذارانبیمه دادنکنند. مشارکتکسب فراوانی توانند سودمی پربازده هایپروژه در

 کنند. گذاریمواردی سرمایه چه در را خود نقدینگی دانندنمی افراد از بسیاری کهآن ویژهبه است، مردم رضایت جلب

 .سالیانه تورم نرخ به باتوجه اشخاصی سرمایه و بیمه حق ارقام پویایی: 0

 .مربوطه هایریسک تغییرات و درآمدی توزیع و سرانه درآمد تجاری، فرهنگی، تحوالت با هانامهبیمه تنوع پویایی :2

 .]14[بانکی ی بهره نرخ با اشخاص هایبیمه سرمایه در محاسباتیی بهره نرخ سازیعادلم :7
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 منابع و مراجع
 حال در در کشورهای عمر بیمه تقاضای بر مؤثر (، عوامل1232اسمعیلی، فریبا؛ میرزائی، حسین و اسدزاده، احمد ) [1]

 . 21-2(: 112) 4  یبیمه، شماره یمنتخب، پژوهشنامه یتوسعه

 ی عمربیمه بر خرید مؤثر عوامل (،1235مصطفی ) پور،برات و رضاعلی اصلی،دقیقی اهلل؛قدرت وردی،امام بیژن؛ باصری، [2]

 .23-1(: 22) 1 یبیمه، شماره ی، پژوهشنامه(تهران شهر موردی یمطالعه)

یمه، ب صنعت یفصلنامه آن، بینیپیش و عمر یبیمه تقاضای تابع تخمین ،(1222) میرطاهر پورپرتوی، و جمشید پژویان، [2]

 .23. یشماره

عمر در  ی(، اثرات متغیرهای کالن اقتصادی بر تقاضای بیمه1235پیکارجو، کامبیز؛ غفاری، فرهاد و شاهانی، فهیمه ) [4]

 .02-13(: 2) 0ی اقتصاد کاربردی، شماره یمنا، فصلنامه یکشورهای منطقه

بازرگانی،  مدیریت ارشد، کارشناسی ینامه پایان ایران، در عمر یبیمه رشد عدم علل (، بررسی1270رسول ) تاجدار، [0]

 .تهران دانشگاه مدیریت، یدانشکده

 تهران شهر در عمر هایبیمهی توسعه عدم بر موثر فرهنگی -ی اجتماع عوامل شناسایی (،1231) پور، حمیدحسین [2]

 اسالمی آزاد دانشگاه اقتصاد، و مدیریت کارشناسی ارشد، دانشکده ی، پایان نامه( تهران 12ی منطقه موردی مطالعه)

 .تحقیقات تهران مرکز وم علو واحد

 مستقل کشورهای و ایران در عمریبیمه تقاضای بر اقتصادی و اجتماعی عوامل تاثیر (، بررسی1232زاده، هدایت )حسین [7]

 .72-21: 12یشماره ،4 شناسی، سال جامعه مشترک المنافع، مطالعات

د عمر با تاکیی بیمه تقاضای بر فرهنگی هایمؤلفه تأثیر میزان بررسی(، 1234و میرسپاسی، نیلوفر، ) حاجیه ،فرجادرجبی [2]

 .22-10(:152) 22ی ، شمارهپژوهی مدیریت آیندهی فصلنامه، ایران مرکزیی بیمه: مورد مطالعه نگریبر آینده

 سهامی شرکت: موردی یعمر )مطالعه یبیمه خرید به تصمیم بر موثر (، عوامل1230رمضانی، طیبه )روستا، احمد و  [3]

 .144-123(: 12) 2ی حسابداری، شماره و مدیریت در جدید هایپژوهش یایران(، فصلنامه بیمه

 کشورهای حکمرانی در یفیتک و ی عمربیمه تقاضای اقتصادی (، چالش1232نسب، سمانه )و ابراهیم حمید سپهردوست، [15]

 .04-23(: 2) 1 سال کالن، و راهبردی های سیاست یتوسعه، فصلنامه حال در

 عمر، یبیمه تقاضای بر ایران جمهوری اسالمی اقتصادی کالن متغیرهای تأثیر بررسی (،1222غالمی ) و سجادی [11]

 .22-2(: 22) 2 یبیمه، شماره صنعت یفصلنامه

 هایتازه یماهنامه منتخب، چند کشور در عمر هایبیمه تطبیقی بررسی ،(1227) زادهنصراهلل دیاکو، و سعید، صحت، [12]

 .113 و 112 یشماره بیمه، جهان

 ایران، یبیمه صنعت در عمر هایبیمه بازدهی بر بانکی سود نرخ تغییر تاثیرات (، بررسی1222اهلل )قدرت نیا،طالب [12]

 .121-150: 3 یشماره ،22 الس صنعت بیمه، یفصلنامه

 هایی بیمهارائه برای چهارچوبی تدوین انفرادی و ی عمربیمه تقاضای افزایش عملی (، راهکارهای1232عباسی، ابراهیم ) [14]

 بیمه. یجدید، پژوهشکده عمر

 ،27 سال بیمه، یپژوهشنامهایران،  در عمر یبیمه تقاضای بر مؤثر (، عوامل1231درخشیده، سمانه ) و ابراهیم عباسی، [10]

 . 24-1(: 152)4 یشماره

 یک یارائه و ایران در ی عمربیمه تقاضای بر موثر عوامل ترین مهم تعیین و شناسایی (،1272عارف ) نیاری، زادهعزیز [12]

 تهران. دانشگاه مدیریت، یبازرگانی، دانشکده مدیریت ارشد کارشناسی ینامه پایان مناسب، الگوی

(، 1222-1223در ایران ) عمر یبیمه برای تقاضا و اقتصادی کالن متغیرهای میان ی(، رابطه1220فیروزه ) عزیزی، [17]

 .143-120(: 15) 4 یانسانی، شماره علوم مدرس یفصلنامه

 یصلنامهسازی انتظارات تورمی ناهمگن در ایران، ف(، شبیه1230زاده، سعید؛ مروت، حبیب و شریفی، امید )عیسی [12]

 .122-151(: 22) 4ی سازی اقتصادی، شمارهمدل

 ولی،پ اقتصاد یهای اشخاص، دوفصلنامهبیمه تقاضای بر اقتصادی کالن متغیرهای تأثیر (، بررسی1230لطفی، عباسعلی ) [13]

 .12 شمارة ،22 سال ی جدید،دوره( سابق یو توسعه دانش)مالی

 در عمر یبیمه تقاضای بر روانشناختی مؤثر و اجتماعی اقتصادی، عوامل (، تحلیل1235ماجد، وحید ) و غدیر مهدوی، [25]

 . 21-42: 0 یسازی، شماره مدل تحقیقات یفصلنامه ایران،
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 یمجله نفت، یکشورهای صادرکننده و ایران در ی عمربیمه برای تقاضا (،1224محمداعظم ) رجبیان، و محسن مهرآرا، [21]

 .21-07: 74 یمارهاقتصادی، ش تحقیقات

جمعیت شناختی،  و اقتصادی کالن متغیرهای بر تأکید با عمر یبیمه (، تحلیل1232موتمنی، مانی و زروکی، شهریار ) [22]

 .24-17:  2 و7ی اقتصادی، شماره یمجله

 راهکارهای و عمر هایبیمه بر تورم (، اثر1232احمدی، ابتسام )و آل رضاعلی اصلی،وصالیان، هوشنگ؛ دقیقیمؤمنی [22]

 .22یشماره ،7 سال اقتصادی، علوم یآن، فصلنامه سازیخنثی
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