بررسی اثربخشی متغیرهای جمعیت شناختی بر
الگوی هزینه خانوار با رویکرد افزایش نفوذ بیمه


ابوالفضل رحیمی
حسنعلی قنبری ممان

**

***

رضا محسنی

چکیده
بدون شک مصرف یک عامل مهم در اقتصاد و رفاه خانوار است و افزایش اقالم هزینههای
مصرفی خانوار منجر به افزایش مصرف کل و رفاه خانوار خواهد شد .بیمهه یکهی از اقهالم
مصرفی خانوار است .امروزه داشتن یک بیمهنامه در خانوار ،اجتنابناپذیر است .بیمهگران
تالش میکنند نفوذ بیمه را در خانوار افزایش دهند و به عبارت دیگر بهه دنبهاا افهزایش
فروش محصوالت خود در بین خانوار هها هتهتند .برروردههای ایهن مقالهه بها اسهتفاده از
دادههای سهااههای  1387-1393دررمهد هزینهه خهانوار مرکهز رمهار ایهران نشهان داد،
متغیرهای جمعیتشناختی در الگوی هزینه خانوار مؤثر هتتند .به طوریکه متغیر محل
سکونت ،تعداد افراد با سواد خانوار ،سن ،جنتیت و شرایط اشتغاا سرپرسهت خهانوار در
مصرف نقش بازی میکنند.

واژههایكلیدی :بیمه ،ضریب نفوذ ،الگوی هزینه ،متغیرهای جمعیتشناختی

طبقهبندیD01,G22:JEL


*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)
ab_rahimi@sbu.ac.ir

** عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
*** عضو هیات علمی گروه اقتصاد ،دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

haghanbari@sbu.ac.ir

re_mohseni@sbu.ac.ir

تاریخدریافت99/02/17:

تاریخپذیرش99/04/30:

سیوسوم،تابستان،1399صص157-179
فصلنامهراهبرداقتصادی،سالنهم،شماره 

مقدمه
بدون تردید مصرف کاال و خدمات یک عامل مهم د طم ر هماا خما اس سطم
سمروزا بیمه یکی سز ماس د کاال و خدمات د طبد مصرهی خا اس ها سطم
سجبا ی مثل وا ان بیمه مسئالی

وماس ین

مد ی دس دگان وطایل قلیه ماتما ی سمب

بمه

سشخاص ثالث ،بیمه د مان پایه و تکمیلی د سیرسن و جهان )وا ان  1988بریتا یا) و
ما ند آن ،دسشتن حدسول یک بیمه امه س برسی خا اس سجتناب اپذیر میکند بنمابرسین
بیمه د طبد هزینه طاال ه خا اس قش بازی میکند هدف سصلی و سطاطمی بیممه،
برگردس دن بیمهگذس یا بیمهشدا یا ذینفع بیمه امه یا ما د بیمه(سماسل) بمه وعم ی
پیش سز حادثه سط
برسی مثال یکی سز طؤسلهای سطاطی د مباحث بیمه عمر و حاسدث سین سط
که ،ز ی که به دلیل هات همسر یا دالیل دیگر به تنهایی ز دگی میکند ،چه مقمدس
د آمد یا طرمایه یاز دس د تا به همان ط ر سطتا دس د ز مدگی متمترب برطمد ،سگمر
سزدوسج کردا باشد؟ یک خما اس (زوج) بمه خمارر مصمرف متمترب کمه اشمی سز
سزدوسج بادا ،د مقابل تنها ز دگی کردن ،چه مقدس پال پسس مدسز ممیکننمد؟ سلبتمه
برسی پاطخگایی به سین طؤسل ط ی شدا ،هتا مصرف خما اس طمه مؤلفمه شمامل
تابع م لابی
شرسک

د

وی کاالها برسی هر عضا خا اس  ،تابع تکنالاژی مصمرف و وما ان
سب ه با تخصیص منابع خا اس د بین سعضا ،سطتفادا شاد ( حیممی و

همکا سن )1398 ،یکی سز کا بردهای مقیاس م ادل ،محاطبه ط اح مناطب طرمایه
بیمه حاسدث و عمر و هرسه کردن سمکان هزینه ز دگی سهرسد متأهل د مقابل سهمرسد
مجرد سط

(زما یکه هرد د سثر حادثه ،ز دگی متترب خاد س سز دط

میدهمد)
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سین مه تاطط یک شاخص ،ویم
یک ط ر م لابی

یکسان س تح

مقیاس م ادل وصد دس د سب
تح

هزینه وسو ی ز دگی سب

هزینمه طمیدن بمه

دو ژی ویمتی س دسزا میگیرد پژوهتگرسن بما

هزینه طیدن به یک طم ر م لابیم

یکسمان س

شکلهمای گا ماگان خما اس س مدسزاگیمری کننمد پماالب )1992( 1و وسلمز

2

( )1979متکالت کمّی کردن مقیاس م ادلها س با جزییات بیان کرد د ،سمما لیابمل
و بلا دل )1991( 3ثاب

کرد د که هقط تغییر د مقیاس م ادل طنتی و مه طم اح

آنها میتاس د ترجیحات وسبسته س کمّی و به مرحله ظها برطا د و لیابل ()1997
کمّی کردن مقیاس م ادلها س بیان کرد
کا الهای تازیع بیمه هما ند کا الهای هروش محصاالت ،ملماس یستند به
عناسن ما ه میاا طیب س د ظر بگیریمد :سیمن میماا د مقمادیر وطمیع بمه وطمیله
تالیدکنندگان بردسش

میشا د به عمداهروشا ی هروخته میشا د که خماد آنهما

ه محصال س به خرداهروشان دیگر میهروشند و همین ا تما زمما یکمه ممکمن
سط

یک خریدس طیب س خریدس ی کند سز ق مه ظمر بیممهگمر ،بیممه بمه کسمی

هروخته میشاد که سو یز آن س به کس دیگری بفروشد ،بلکه بیمه ما ند ورس دسدی
بین بیمهگر و یا بیمهگذس سط

بنابرسین ،زما ی که د با ا کا الهای تازیع صحب
که د آن بیمهگرسن محصاالت خاد

میشاد ،منظا مان متفاوت سز مسیرهایی سط
س میهروشند

د سین سب مه دو سا وجماد دس د کمه سز رریمق آنهما محصماالت بازس یمابی
میشا د یکی مستقی و دیگری غیرمستقی سط
کا الهای بازس یابی مستقی ممکن سط

شامل یمک یمروی همروش سطمتخدس

شدا بهوطیله بیمهگر باشند و بیشک شامل ه الی های کا کنان تما وو

بیمهگمر

د سدس ا میشما د همدف سصملی تبلیغمات ،تمرکمز بمر مخاربمان خماسا سز رریمق
تلایزیان ،سیمیل یا طا ههای سجتماعی سطم

سیمن وشهمای تبلیغماتی بصما ت

وطی ی به وطیله بیمهگرسن مستقی ما د سطمتفادا ومرس ممیگیر مد کمه د آن بمین
1. Pollak
2. Wales
3. Lewbel,Blundell
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بیمهگر و بیمهشدا بدون وسط ههای بیمه ،ومرس دسد بسمته ممیشماد ،د کا مالهمای
بازس یابی غیرمستقی  ،وسط ههای بیمه سز سا متابهی د گیر هستند بیمهگمر ممکمن
سط

مایندگیها س سز رریق پردسخ

کا مزد برسی هروش بیممه اممههما سطمتخدس

کند به عناسن ما ه ،هما ند زما ی سط

که یک دالل ماشمین ،ماشمینی س بمه یمک

خریدس میهروشد سما به صا ت هزسیندا بیمهگمرسن سز پمذیرش وسطم ههمای بیممه
غیرحرههسی د ظا بینسلملل برخالف سیرسن( )1سجتناب میکنند د سیرسن بیمهگمرسن
آمادگی دس د به هر بیمهگذس ی که پرتفای بماال دسشمته باشمد ماینمدگی د والمب
سشخاص حقاوی یا حقیقی سع ا مایند و کا مزد مایندگی س به عناسن تخفیف بمه
آنها بدهد ما ند دسشتن شرک های مایندگی خاد وطمازسن یما خصاصمیطمازی
سطمی (صا ی) که بر سطاس ظر سطتیگلیتز )1997( 1بیمه مرکزی سیرسن س جما دسدا
سط
متاو سن حرههسی د ظا بینسلملل ،ما ند کا گزس سن بیمه به جای بیمهگمر بمه
عناسن بیمهکنندا برسی متتریان عمل میکنند ه الی های تتایقی بیمهگمرسن بمرسی
سین «کا ال ها و یا وسط ه ها» بر جبرسن و حرهه سیگرسیی یمروی همروش بیممه گمر و
ه الی های ترهی ی دیگرسن و طمینا ها تکیه دس د سدبیات خاص محصال همچنین
قش مهمی س بازی خاسهد کرد سلبته صن

بیمه سیرسن سز سین ماس د ج میبمرد و

عمدا وش جذب بیمهشدگان س تخفیف سز طه کا مزد وسط هها یا کماهش مر
حق بیمه سز محل هزینه تبلیغات بیمه گرسن ممیشناطمد ( حیممی،

بیمه یا پردسخ
 ،1398ص)20

تفاوت دیگر بیمه با طایر کاالها سز دید مصرفکنندا ،وضاوت د ما د کیفی
مصرف سط

به سین م نا که د ما ه باال مصرفکنندا با مصرف کماال سمب

بمه

سین پا سمتر میتاس د وضماوت کنمد د حمالیکمه بیممهگمذس تنهما د مرحلمه سدعما
(خسا ت) تیجه وابمل لممس و متمهاد بیممه س د ب ممیکنمد

)

حیممی،1398 ،

ص )1یک جنبه سز متغیرهایی که د هروش کاال به مصرفکنندا حتی د بازس های
طنتی طایر کاالها به آن تاجه میگردد ،ویژگیهای جم ی شناختی خما اس ما نمد
1. Stiglitz
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محممل طممکا

(شممهری ،وطممتایی) ،طممن ،جنسممی  ،طمم ر طمماسد ،شممرسیط

سشتغال ،وع ی

خا اس و سهرسد د ون خا اس  ،ط ر د آمد و ما نمد

آن سط

تأهل طرپرط

بیمهگرسن د سیمرسن

که دپای آنها د بازس های طنتی وابل متاهدا سط

برسی هروش بیمه امه به چنین متغیرهای هتا ی کمتر تاجه میکنند ،د حالیکه د
هر های پیتنهاد سین سرالعات سز بیمهگذس سن گرهته میشاد ،ولی سز آنها بمرخالف
طیاط گذس سن و بیمهگرسن د ظما بمینسلململ بمرسی فماذ بیتمتر بیممه سطمتفادا
میکنند برسی ما ه د بیمه حاسدث س فرسدی ،بیممهگمذس سن بما طمرمایه و شمرسیط
شغلی و طن برسبر ،ولی با جنسی

و ط ر طاسد متفاوت ،برسبر د

برخی سز خریدس سن بیمه ،شمرک همای چنمد ملیتمی هسمتند و د بسمیا ی سز
کتا ها د حال ه الی

هستند بسیا ستفاق میسهتد که پاششدهندگان بیمه آنهما

ه (بیمه گرها) چندملیتی باشند که د طرسطر جهان ه الی

ممیکننمد بمدین م نما

بازس بیمه به سطتی بازس ی جها ی سط
عملکرد ماهقی آمیز بازس بستگی به تاس ایی خریمدس سن و هروشمندگان بمرسی
برورس ی س تباط و و ود به ورس دسدها ،تاسهقهما ،عمرفهما و وحمدت ویمههما بمه
صا ت آزسدس ه دس د سما ،به م نی سین یس

که آنها ملز باشند که د یمک مکمان

خاص حضا دسشته باشند و یا جایی باشد که ه بیمهگر و هم بیممهشمدا د آن
سح

باشند د وسوع هیچ یازی یس

که سین سمر د همیچ مکمان خاصمی ستفماق

بیاهتد سمروزا بسیا ی سز ورس دسد بیمه ها بما سطمتفادا سز سینتر م

یما تلفمن د ظما

بین سلملل من قد میشا د د جماییکمه د آن خریمدس و هروشمندا هرگمز بما هم
مالوات دس د ،سما دسشتن یک مکان میتاس د به ما د ب بهتری سز بازس س بدهد
بازس بیمه سز گرواهای بیمهشدگان و بیمهگمذس سن (خریمدس سن) ،کما گزس سن و
مایندگان (وسط ههای بیمه) و بیمهگرسن (هروشندگان بیمه) تتکیل شدا سط
س تباط بین بسیا ی سز گرواها د بازس و د میان خاد گرواها ستفاق ممیسهتمد
بیمهشدگان و بیمهگذس سن د ما د مکان کسمبوکما خماد بما وسطم ههمای بیممه
صحب

میکنند وسط ههای بیمه ،سرالعاتی س د سختیا بیمهگرهما بمه منظما بمه

دط

آو دن طهمی سز تجا ت جدید ورس میدهند طمسس وسطم ههمای بیممه بمه
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خریدس سن د ما د شرسیط پذیرشی که بیمهگرسن س سئه میدهند متما ت ممیدهنمد
وسط ه های بیمه دس سی یک ویترین یما یمک مکمان تبلیغماتی هسمتند کمه سز سا آن
متتریان هفته س جذب میکنند گروا های م امله ،بحث ها س بین وسط ه های بیممه
یا بین بیمهگرها د ما د بسیا ی سز مناهع متقابل تسهیل میکنند وا ان بر بسمیا ی
ها و س تبارات ظا ت دس د کسما ی ممکمن سطم

سز سین ه الی

د صمد لیسم

سصلی خریدس سن ،وسط ه های بیمه و هروشمندگان وجماد دسشمته باشمند خریمدس سن
شامل سهرسد خصاصی ،هیأتهای عمامی ،کمسا یها ،کلاپها و س جمنها ،تماجرسن
س حصا ی ،وسط ههای بیمه شامل ،متاو سن ،کا گزس سن بیمه ،کما گزس سن لایمدز 1و
هروشندگان شامل ،کمسا یهای مرکب ،کمسا یهای تخصصی ،بیممه گمرسن مسمتقی ،
شرک های بیمه سختصاصی ،لایدزها و بیمهگرسن ستکایی هستند
د ری دو اسی که منجر به س قاد ورس دسد بیمه میشماد ،سهمرسدی کمه بیممه س
خریدس ی و پال پردسخ

میکنند به عناسن پیتنهادکنندگان و بیمهگمذس سن شمناخته

میشا د سز زما ی که بیمه سجرسیی میشاد خریدس سن به عناسن سهمرسد بیممهشمدا یما
بیمه گذس سن شناخته میشا د خریدس سن بیمه ممکن سط

به پنج اع سصملی شمامل

سهرسد خصاصی ،کمسا ی ،هیأتهمای عممامی ،باشمگااهما و س جممنهما و تماجرسن
س حصا ی تقسی شا د
سز جنبه هروشندگان ،چندین اع متفاوت سز بیمهگرها وجاد دس د که د بازس
بیمه ه الی

میکنند و آنها س سز دو سا متفاوت میتاسن ربقهبنمدی کمرد یکمی سز

رریق عملکرد و وش عملیات و دیگمری سز رریمق سطاطمنامه شمرک هما سطم
تمامی هروشندگان بیمه سز ظر شخصیتی سشخاص حقاوی هستند
برسطاس ربقهبندی عملکرد و وش عملیاتی ،چها اع هروشندا بیمه وجماد
دس د که شمامل شمرک همای چنمدملیتی ،بیممه متخصمص ،بیممه مسمتقی و بیممه
سختصاصی سط
وسط ههای بیمه به صا ت طنتی بازس
متتری جستجا میکنند سمما پیتمره

س برسی بیتمترین طمه

سینتر م

ومابتی بمرسی

باعمث تسمهیل سا همای متفماوت
1. lIoyd’s
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ویم های وابتی و گاهی پاشش بیمه شدا سط
مسممئال سپرستمما  ،سرالعممات جمممعآو ی شممدا سز منممابع دسداهممای متفمماوت س
جمعآو ی و ما د تجزیه و تحلیل ورس میدهد مسئال سپرستما سصم الحی سطم
که برسی بازیابی سرالعات برسی سبزس ها و خدمات بر وی سینتر م

مما د سطمتفادا

ورس میگیرد و میتاس د با سجازا یا بمدون سجمازا منبمع دسداهمای سطاطمی بمر وی
سینتر

ورس بگیرد د یمک هرآینمد بیممه ،مسمئاالن سپرستما بمازس بمر تمایمل بمه

همکا ی با وسط هها و بیمهگرسن برسی دطم یمابی بمه ویمم گمذس ی آنهما بمرسی
یسک های متفاوت تأکید دس د هدف تحایل یمک خمدم
سط

بمرسی پیتمنهاددهندا

که به وطیله آن تکمیل مجماعهسی سز پرطشهای تهیه شدا سط ؛ پرطشهما

سز ت دسدی تهیهکنندا بیمه سط

پیتنهاددهندا میتاس د بمه آن س سئمهدهنمدا زدیمک

شاد و بیمه س د ر های وابتی خریدس ی کند
به عناسن ما ه سز آ جایی که ویم های بسیا ی سز شرک های بیممه مسمتقی
میتاس ند سز رریمق مسمئاالن تمماس تلفنی(سپرستما ) مما د مقایسمه ومرس گیر مد،
مسئاالن سپرستا میتاس ند مرزهای طنتی س کنا بگذس د
بازبینی به حازاهای کلیدی متتریان برسی بیمهگرسن وطیاط گذس سن کا بردی
سط

سینها شامل ویژگیهای جم ی شناختی پایهسی متتری ،د آممدزسیی ،بر اممه

شغلی ،مخا ج ،دس سییها و سمثاله متخصههای یسکپمذیر متمتری سطم

سیمن

بازبینی میتاس د شرح جامع و کاملی سز تمامی ماعاعهمای حقیقم یمابی باشمد
بیمه گرسن و طیاط گذس سن همیته باید سین س د ظر دسشته باشند کمه الز سطم
تمامی جنبههای ز دگی متتری س که میتاس د د هروش آنها تأثیرگمذس سطم

س

بتناطند سین ماعاع میتاس د شمامل دس مش مسمایل بسمیا محرما مه ،ما نمد بماد
س تباط با دیگر سعضای خا اسدا باشد
تا حدودی حقیق یابی تنها د با ا پرطیدن یکطری پرطشها سز پرطش اممه
سط

یکی سز مها تهای عرو ی پرطشهای تکمیلی ،زما ی سطم

کمه متمتری

ماعاع مهمی سز سرالعات خاد س هرسه میکند به را م ممال دسشمتن چرسیمی،
سهمی

پرطش و کا برد جاسبهای گا اگان ،سمر مهمی سط
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هدف ویژگیهای پایه بیمهگذس سیجاد یک طماختا یما شمجرا اممه سز تممامی
سجزسی خا اسدا و خایتاو دسن مه بیممهگمذس سطم

عنماوین کلیمدی بمرسی همر

شخصی باید شامل سط  ،طن ،جایگاا سو د خا اسدا ،وعم ی
بیمه شدن وی ،ماو ی
طن ،وع ی

ز دگی و سوام

طمالم

و وابلیم

و س تظا سو سز و سث  ،باشد تما یخ تالمد،

طالم  ،عادت طیگا کتیدن و ماعماعهمای مربماط بمه شمیاای

ز دگی د بیمه تأثیر میگذس د به را ما مه مسماهرت ممدسو و یما و زشهمای
دس سی یسک ،باید مد ظر ورس گیرد مسأله وسبستگی مالی ممکن سط

شامل سیمن

باشد که شخص ممکن سط

وسبسته یا به را بالقاا وسبسمته بمه شمخص دیگمری

باشد سین سمر بسیا مه سط

سگر هردی که کمک میکند بیمهگذس باشد بیمهگذس

یا عضا زدیک خا اسدا ممکن سط

وسبسته یا بهرما بمالقاا وسبسمته بمه شمخص

باشد به را ما ه ،ماد بز گ یا پد بز گ ممکن سط
پردسخ

شهریه مد طه اا خاد س

کنند بیمهگر و طیاط گذس باید جزییات تما سین سراعات س آ الیز کنمد

( حیمی و همکا سن ،1399 ،ص )60-58
یک ویکرد ،سلگای خا اس و سب ه سعضا خما اس و کاالهما سطمتفادا سز تاسبمع
م لابی

سط



i

 U i  xس تابع م لابیم

مسمتقی بمرسی مصمرفکننمدا  iبمردس

کاالی مصرهی سزررف دیگر یک خا اس دو فرا س د ظمر بگیریمد کمه ممیتاس مد
هرض میشاد که هر عضا خا اس ط ی میکند با وید بادجمه ،م لابیم
حدسکثر کند و تابع تقاعا متناظر با م لابی

خماد س

س تان دهد

حال یک خا اس س د ظر بگیرید که شمامل یمک زوجمی سطم

کمه بما هم

ز دگی میکنند و با یک وید بادجه  PZ  yوبرو هستند با تاجه به همرض
سلگا و مجماع تما ویکردهای سطتا دس د ،د سین خصاص تیجمه تصممی گیمری
خا اسدا ق ه بهینه پا ِتا 1سط

یک تیجه سز تئا ی هاا که چیاپا ی 2و همکما سن

( )1994به آن سشا ا کرد د سین سط

که یک فمر ممیتاس مد بمدون سز دطم

دسدن

کا سیی پا ِتا فر دیگر ،هاا خاد س بیتترکند
1. Pareto
2. Chiappori
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برسو ین م  )1994( 1دطممتمزدها ،تاممماس )1990( 2د آمممد غیممر یممروی کمما ،
چیاپا ی و همکما سن )2002( ،سمب

جنسمیتی( )2سزدوسج و وما ان رمالق ،کماوس

3

( )2002وسلدین ،تاماس و کنترسس )1997( 4ثروت زوجها و دوهلا )2000( 5هدف
مناهع متخص برسی سشمخاص متمخص س سز عاسممل بمردس متغیمرهمای جم یم
شناختی خا اس بیان کرداس د
سین مقاله ط ی میکند با برآو دی سزمتغیرهای حم یم

شمناختی و تماثیر آن

وی شاخص هاا خا اس های سیرس ی تان دهد سین متغیرها د سولین شاخص هاا
خا اس ها د سدبیات سوتصادی،مؤثر هستند سین شماخص طمه هزینمه غمذس سز کمل
هزینه خا اس سط

که سولین با تاطط س گل 1895 6بیان گردید سو متماهدا مماد

طه هزینه غذسی خا اس ها به را سهزسیتی تاب ی سز س دسزا خا اس ها و د آمد آنها
سط  ،به را ی که خا اس هایی که دس سی د آمد بیتتری هستند ،طه هزینه غمذسی
کمتری سمب

بمه خا اس همای بما د آممد کمتمر دس مد همچنمین متماهدا مماد

خا اس های هقیر طه هزینه غذسی باالتری سب

بمه خا اس همای ثروتمنمد دس مد

بنابرسین طه هزینه غذس به کمل هزینمه خا اس هما بمه عنماسن سولمین شماخص هماا
خا اس هما بما ویکمرد س گمل محسماب ممیشماد

)(Lewbel and Pendakur. 2006

بنابرسین دو خا اس با طه هزینه غذسی یکسان د ط ر هاا یکسا ی ومرس دس مد
سما با سهزسیش س دسزا خا اس طه هزینه غذس سهزسیش مییابد همچنین خا اس های بما
ویژگیهای جم ی

شناختی متفاوت (مثل طن ،طاسد و وع ی

تأهمل طرپرطم

خا اس و سمثاله ) با دسشتن طه هزینه غذسی برسبر ،طم ر هماا یکسما ی خاسهنمد
دسش

)1986

 (Deaton and Muellbauer.کماز تز 7د سوسخمر دهمه هفتماد ممیالدی

( )1979بیان میکند ،هزینه کل خا اس با سهزسیش س دسزا خا اس سهزسیش مییابد ولمی
1. Browning
2. Tomas
3. Cava
4. Tomas & Contreras
5. Duflo
6. Engel
7. Kuznets
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سهزسیش آن سز طرع

سهزسیش س دسزا خا اس کمتر سط

به سین ترتیب هزینه

طرس ه با سهزسیش س دسزا خا اس کاهش مییابد سولین مدلهمای پیتمنهاد شمدا بمرسی
تحلیلهای تجربی س میتان د مقاله لسر )1963( 1یاه
سز آ جایی که بیمه یز یکی سز سوال تتکیلدهنمدا هزینمه کمل خما اس سطم ،
تاجه به چنین متغیرهایی ممیتاس مد د فماذ بیممه بمین خا اس هما (بیممهگمذس سن،
بیمهشدگان و صاحبان طاد) تأثیرگذس باشمد بمرسی سیمن منظما مقالمه حاعمر د
بخش دو عمن گاهی سجمالی به وعم ی

متغیرهمای کمالن بیممه و سوتصماد د
و د بخمش

سیرسن ،به سدبیات ماعاع و متدلاژی د سین حازا ،خاسهمد پردسخم

طا عمن س سئه مدل تئا یک ،د مدلهای تجربی به دسداها و و د آنها سشما اسی
خاسهد دسش

گفتنی سط

ایسندگان مقاله تالش زیادی بمرسی د یاهم

دسداهمای

حق بیمه و سرالعات جم ی شناختی خا اس سز بیمه گرسن محتمر و بیممه مرکمزی
سیرسن دسشتندکه د هر های پیتمنهاد همر بیممه اممه ماجماد سطم  ،ولمی متأطمفا ه
دطترطی برسی آنها سمکانپذیر تد
د سدسمه ب د سز مقدمه د بخش دو مقاله سدبیمات ماعماع و متمدلاژی بیمان
میگردد د بخش طا به م رهی دسداها و مدل پردسخته ممیشماد بخمش چهما
عمن تخمین مدل به تجزیه و تحلیل تایج میپمردسزد و د هایم

بخمش پمنج ،

پیتنهاد و ساکا س سئه میگردد
.1ادبیاتموضوعومتدلوژی 
بیمه د سیرسن طابقه بیش سز ی ورن دس د و خسمتین شمرک
تأطیس شد سمروزصن

بیمه سیرسن 32 ،شرک

بیمه با سلگای ظاهری کسبوکما

مرطا بیمه د د یا و هاود بیمهگری با طازوکا سطالمی سط
 ،1398ص )44حق بیمه کل صن

بیممه د طمال 1314
( حیممی و ونبمری،

د طال  345,314 ،1396میلیا د یال و بمرسی

طال آخر بازا زما ی تحقیق ( 208,631 ،)1393میلیا د یمال سطم

کمه حمق بیممه

غیرز دگی 294,174میلیا د یال وحق بیمه ز دگی 51,390میلیا د یال سط

که بمه

ترتیب طه هرکدس سز شاخهها  85و  14.8د صد سز کل حق بیمه طال  96سطم
1. Leser
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عریب فاذ بیمه د طال  1396برسی سیرسن و جهان به ترتیمب  2.33و  6.1د صمد
و طه سیرسن سز حق بیمه جهان  0.21د صد سطم

( بیممه مرکمزی ،1396 ،ص -

 )194بر سطاس آما تریه طیگما ،)2019( 1عریب فاذ به  2.01د صمد کماهش،
مجماع حق بیمه غیرز دگی سیمرسن سز کمل حمق بیممه جهمان  0.28د صمد سطم
همچنین سعال مادا سط  ،طه سیرسن سز بمازس بیممه جهمان  0.04د صمد و تبمه
سیرسن د مجماع حق بیمه جهان  44سط
ثابم

تالید اخالص دسخلی سیرسن به ویمم

طمال  1390بمرسی آخمرین طمال

برآو د د مدل ( 6,042,535 ،)1393و برسی آخرین طال و ی (،)1395
میلیا د یال سط

(با ک مرکزی )1398 ،پرطش مه سینجاط

6,940,834

چرس برخی مرسحمل

ظاهری ویههای بیمه د سیرسن ،ما ند هر های پیتنهاد ،بیمه امه ،خسما ت و حتمی
پرطشهای آنها هما ند طایر کتا های پیترو د سین حازا سط  ،ولمی عمریب
فاذ بیمه د سیرسن پایین سط ؟
سین مقاله ط ی د تان دسدن پا سمترهای جم ی شناختی که د هممه مماس د
باال وجاد دس د و د

هتا مصرفکنندا سیرس ی قش بازی میکند ،دس د وتاجمه بمه

آنها میتاس د د سهزسیش فاذ بیمه ،به عناسن یمک کماال د سلگمای هزینمه خما اس
مؤثر باشد
د سدبیات تئا ی مصرفکنندا ،منحنیهای سِ گل حاا س تبماط هزینمه خما اس
برسی کاالها و خدمات با د آمد خا اس س تاصیف میکنند سین ویکرد کمه طمسس
تاطط و پریسهاتکر )1952( 2محبابی

یاه

بمه ما س سم

س گمل ،آما شمناس

آلما ی که سولین با د طال  1857به رما طیسمتماتیک سیمن سب مه س بر طمی و
منتتر کرد ،شناخته شدا سط

سز آن زمان ویکرد سِ گل به بخش مهممی سز تجزیمه

و تحلیل تقاعای تجربی تبمدیل شمدا سطم

و د بسمیا ی سز زمینمههمای سوتصماد

سزجمله تجزیه و تحلیل تغییر طاختا ی ،ظریه شد ،م ال ات تجا ت بینسلململ و
همچنین د طنجش تا سطتفادا میشاد سو دطتاو د خاد س «وا ان» خاس مد وی
1. Sigma, Swiss Re
2. Paris & Hothakker
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کتمممف کمممرد کمممه یم مک خممما اس هقیم مر ،طمممه هزینمممه غمممذس بز گتمممر دس د
) (Engel, 1857. PP. 28-29هاتکر )1987(1م رح میکند که دطتاو د سِ گل یکمی سز
سثباتشداترین ظریههای تجربی سط

که د سوتصاد شناخته شدا سط
کمه هم

ویکرد جالب سِ گل د مقاله خادش ،ویکمرد سطمتقرسیی آن سطم

وش سوتصادطنجی سو س شرح میدهد و ه چما چاب ظمری تغییمر تمایج سو س
بیان می ماید د ما د حال

سول ،شیاا برآو د سب ه د آمد و هزینه ،غیرپا سمتری
سو با تاجه بمه

سط  ،زیرس هیچ شکل کا کردی پیش سز برآو دمتخص تدا سط

چا چاب ظری د سطتفادا سز تمایج خماد بمرسی س زیمابی سطمتا دس دهای ز مدگی
جم ی  ،به جای سینکه تصا کند کدس یک سز هزینههای مصرهی عرو ی سطم
د تیجه بیتترین سهمی
د صدد سطتنباط سط

س بمرسی طمنجش سطمتا دس دهای ز مدگی جم یم

و
دس د،

وی سین کا س با سبدسع یک وش ربقهبندی س جا دسد که د

آن مخا ج مصرهی بر سطاس خاسطتههای مصمرفکننمدا کمه آنهما سعمی باد مد،
گروا بندی میشد د مقاله سِ گل دو هدف مه دسش

یکمی بحمث د بما ا حمدس

مالتاس و دیگری تالش برسی طمنجش طم ر ز مدگی یمک جم یم
سلگاهای مصرف آنها باد

بما بر طمی

) (Engel, 1857. PP. 1-28

شرسیط سوتصادی جام ه د طال  1848س وپا ،جایی که ویا های مد ی بمه دلیمل
س قالب صن تی به خا اس های کا گرسن تازا شهر تین شدا د طرتاطر س وپما هتما
وس د مممیکممرد ،هما نممد متغیرهممای هزینممه خمما اس سیرس ممی د برخممی طممالهمما
سط

)(Rahimi. 2015. PP. 68-82

مقیاس م ادل برسی خا اس های سیرس ی با ویژگیهای جم ی
تاطط خلجی ،سغفر و محمدی ( )1386تخمین زدا شدا سط

شناختی متفاوت
و تان دسداس دکمه

سین ویژگیها د هزینه خا اس قش ماثر دس مد حیممی و ماال ما ( )1392هزینمه
هرز د خا اس های سیرس ی س برسی کل کتا با ویژگیهای جم ی

شناختی ا بردا

شدا د سین مقاله ،تخمین زداس د و تان می دهندکه سین متغیرها وی هزینه هرز د
خا اس قش مؤثری دس د
1. Hothakker
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سین متغیرها باعث شد دس تمندسن به سین حازا تاجه کننمد سلبتمه س گمل تفکمر
مالتاس س تأیید کرد و سطتدالل خاد س با سین سمر کمه س مدسزا مصمرف و تالیمد د
جام ه آما ی سو ( )Zaxsonم ابقم
ما د غفل

دس د س تمان دسد

)(Engel. 1857. PP39

ق مه

د کسب وکا های سوتصادی با ویکرد جدید بر خالف طنتی د سیرسن

به خصاص د حازا بیمه ،عد تاجه به هتا های خما اس و سلگمای هزینمههمای
خا اس و پا سمترهای بازیگر آن هستند ( حیممی و ماال ما )2014 ،دسمنمه ویکمرد
س گل که محتاسی تیجهگیریها و هرعیهها س گسمترش ممیدهمد ،تاطمط ینیلتما
سلبته پایه و سطاس همان چیزی سط

)(1998گسترش یاه

1

که س گل به عناسن «سلقا»

می امد
د گاا سول به ظر می طد که وش سلقمایی س گمل بمرسی برخمی آممازاهمای
هلسفی و سوتصادی ویژا زمان خاد ما ند جان سطتاس ت میل )1843( 2م ابق

دس د

با سین حال ب دها برخی م ال ات بیان کرد د مفها «سلقا» س گل با هلسفه سطمتاس ت
میل مخالف سط

جان سطتاس ت میل سلقا س یک واعدا غیر مایتی میدس مد کمه سز

رریق آن هرعیههای ظری سز دسداها س تأیید ممیکنمد د حمالیکمه سلقمای س گمل سز
دسداها ،وسبط ظری جدید کتف میشاد دو سین که سطتاس ت میمل سوتصماد س سز
جمله شتههای میدس د که سلقا میشاد بلکه سعمال میشاد؛ زیرس تما هرعیههمای
تئا ی شدا با شرط «طایر شمرسیط ثابم » بسمتگی دس د کمه د صما ت آزممایش
هرعیهها د برسبر دسداهای تجربی ،شکس

میخا د زیرس دسداها تایج بسیا ی سز

یروهای ترکیبی هستند که هرستر سز تئا ی سوتصمادی سطم

وش سطمتاس ت میمل

برسی ستصال تئا ی و تجربی بهتد یج د سوتصاد م تبر شد ( )Marci. 1998و ظهما
سوتصادطنجی د دهه  1993بر دیدگاا میل د ما د غیرممکن بادن وسبط تجربمی
و ظری سوتصادی غلبه کرد سلبته کمه چمما س )1947(3وپیرطمان )1997(4د سیمن
حازا بحث ماداس د
1. Niinilutoto
2. John Stuart Mill
3. Chamance
4. Pearson
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سین ویکرد تاطط با کز ،بلا دل و

لیابل(1997)1

و منابع ماجماد د آنهما و
سلبته ها دل )1990 (3و

طسس دید ا دو و تابیاس )2001(2ما د م ال ه ورس گره

س گل و کیپ )1996(4یز قش دسشتند بدون شک یکی سز ماثرترین سوتصاددس ان که
د سین حازا تحقیقات عمیقی س جا دسدا سط

س گس دیتان5سط

کمه م ال مات سو

سز  1980و  1982با میالبر 6که طیسمت تقاعمای تقریبما سیمداسل 7س م مرح کرد مد،
شروع شد و س قالبی د حازا سدبیات مصرف خا اس سیجاد کرد و تاکنان یز سدسممه
دس د

)2010

 (Deaton.مدل سوتصادطنجی س گل سولین با تاطط و کین  )1943( 8و

لیسر( )1963به شکل
()1

ω = α + βj LnXhs

م رح شد که  ωطه هزینه غذس سز کل هزینه خا اس و  Xhهزینه کل خما اس
سط

متغیرهای جم ی

شناختی همان را که پمیش سز سیمن سشما ا شمد ،تاطمط

پریس وهاتکر )1955(9به سین مدل سعاهه شد بنابرسین مدل تاط ه دسدا شدا س گل
به صا ت
()2

ω = α + βj LnXjh + Dh

م رح گردید که د سین مدل  Dhپا سمترهای جم ی شمناختی خما اس سطم
بنابرسین مقاله حاعر ط ی میکند ممدل ( )2کمه یمک ممدل ت ممی یاهتمه سطم

س

تخمین بز د سز آ جایی که سعاهه کردن متغیرهای جم ی شناختی د مدل به دلیمل
هرسینممد دسداهممای آممما ی آن بسممیا متممکل سطمم  ،همممانرمما کهلیابممل و

1. Banks, Blundel & Lewbel
2. Didnardo& Tobias
3. Hardel
4. Engel and Kneip
5. Angus Deaton
6. John Muelbeaur
)7. Almost Ideal Demand System (AIDS
8. Laser & Working
9. Paris & Houthakker
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پندسکا  ،)2006(1با  4متغیر جم ی شناختی خا اس سزجمله طن و جنسمی
طرپرط

بمرسی

خا اس و هرز دسن با سطمتفادا سز دسداهمای خا اس همای کا مادسیی ،مقیماس
سعمال کرد مد ،هرآینمد پمردسزش دسدا

م ادل خا اس سبرآو د میکنند و به صرسح
برسی برآو د چنین متغیرهایی ،دشاس سط
.2دادهومدل 

دسداهای سطتفادا شدا د سین مقاله سز دسداهای ظرطنجی د آمد هزینه خا اس مرکز
آما سیرسن برسی طالهای 1388- 1393سط
ظرطنجی سط

که یک طمازمان مسمئال د دسداهمای

و به حق باید سز زحمات آنها تتکر و ود دس ی کمرد سولمین دسدا
دسداهمای

ظرطنجی بادجه خا اس سین مرکز د طال  1342جممع گردیمدا سطم

ظرطنجی طاال ه و تصادهی سز بین تما خا اس های شهری و وطتایی جممعآو ی
میگردد سرالعات ت دسد کل خا اس های ظرطمنجی شمدا د سیمن مقالمه
برسی مجماع خا اس های وطتایی وشمهری سطم

262,422

دسداهمای ظرطمنجی سز رریمق

پرطتنامه شامل سرالعماتی د خصماص ویژگمیهمای جم یم شمناختی خما اس ،
خصاصممیات محممل طممکا  ،هزینممه و د آمممد خا اس همما سطمم

سرالعممات

جم ی شناختی برسی تمما سعضما خما اس شمامل طمن ،جنسمی  ،ملیم  ،طماسد،
وع ی

شغلی و سب ه آنها با طرپرط

محل طکا

خا اس

س تمان ممیدهمد خصاصمیات

شامل  72متغیر ما ند ت دسد سعضا که د خا ه ز دگی ممیکننمد ،ماع

تملک سز ظر ملکی یا سطتیجا ی ،ت دسد ستاقها و سمکا ات خا مه ،ما نمد تلایزیمان،
ماش مین لباطتممایی و غی مرا سط م

دسدا هزینممه خمما اس وی  14مقالممه سزجملممه

هزینههای غذس ،دخا یات ،اشید ی ،پاشاب ،مسکن ،کاالهای بمادوس  ،حمملو قمل،
س تبارات ،طرگرمی ،خدمات خا اس  ،بهدسش

سط

و دسداهای د آممد یمز شمامل

چها حازا سزجمله سدس ی (حقاق و دطتمزد) و کتاو زی سط
حج باالی دسدا سین مقاله د سعتماد به تایج تخمین بسیا کمک ممیکنمد بمه
را یکه سحتمال خ ا برآو د س به صفر ممی طما د

()3

بنمابرسین سز آ جمایی کمه د

برآو د شاخص هاا س گل طهمی سز هزینه ماسد غذسیی و کمل هزینمههما س ممد ظر
1. Lewbel and Pendakur
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دسشته سط  ،سین متغیر سز بخش هزینههای دسداهمای ظرطمنجی سطمتخرسج و مما د
ا من سطتفادا ورس گرهته سط
م ال ات سخیمر ما من ،)1976(1لیابمل ( 1989و  ،)1985پنمدسکا ( )1999و
جرجنسان و سطلسنیک )1987( 2لیابل 3و پندسکا ( )2009بیان میکنند ،سولای ها
و م لابی

سهرسد د ون خا اس س یز د ظر گرهتمهس مد د سیمن مقالمه ممدل یممه

لگا یتمی ( )2که شکل تابع آن برسی برآو د به صا ت زیر سطتفادا شدا سط :

(ωh = αh + βLn Xh + γSht + φRUh,t + δAgeh,t + θGHh,t + μnLH + ∮ cpi +)3
u

 ωh,tطه هزینه غذسی خا اس  Eh ،هزینه کل خا اس  St ،س دسزا خا اس هما (ب مد
خا اس ) RUh,t ،محل طکا
خا اس  GHh,t ،جنسی
د ون خا اس سط

(شمهری= 1و وطمتایی=Ageh,t ،)0طمن طرپرطم

طرپرط

خا اس (زن = 0ومرد=)1و  LHh,tت دسد سهرسد باطاسد

برسی جلاگیری سز سثر تا می د ممدل د بمازا زمما ی -1393

 1388متغییر شاخص عمامی ویم ها س وس د مدل گردیدا سط

جزء سخالل مدل

 uو س دیسهای tو  hسشا ا به زمان و خا اس دس د
.3برآوردوتجزیهوتحلیل 
دسداهای سطتفادا شدا سز مرکز آما سیرسن د سیمن مقالمه سرالعمات  262,422خما اس
شهری و وطتایی سط

سین دسداها پمس سز هرسینمد پروطمه بر اممه ایسمی تاطمط

ایسندگان مقاله د ر سهزس  stataسطتخرسج گردیدا سط
جدول  1خالصه تایج برآو د ممدل ( )3س تمان ممیدهمد

()4

وش تخممین

همچمممان کا همممای دیتمممان ،(1980,1982,1997)4میمممالبر )1982( 5و لیابمممل و
پندسکا  )2006(6سز وش کمترین مرب ات با سطتفادا سز وزنهای سحتمالی7سط

کمه

1. Norman
2. Jorgenson and Slesnick
3. Lewbel and Pendakur
4. A. Deaton
5. J. Muellbauer
6. A. Lewbel and K. Pendakour
)7. Probability Weight (PW
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دیتان ) (Deaton. 1997. ch. 1مفصمل د خصماص شمرسیط بمرآو د بما سطمتفادا سز
دسداهای ظرطنجی سشا ا کردا سط  ،سطتفادا شدا سط
دسداهای  Pooledهمانرا که س تظا می ه

تما عرسیب برآو د شدا

م نادس سط

جدول .1تخمین ضرایب مدل ()3
Pooled
1054.)(-13.16
.03173
)(26.09
-.05197
)(-10
.000317
)(3.4
.0087
)(2.58
-.0066
)(-4.42
.0016
)(18.56
1.99
)(15.61
0.4151
262422

1399

1388

1387

ضرایب

-.08545
)(-9.25
.03787
)(15.75
-.0933
)(-18.21
.00031
)(2.31
-.00356
)(-.60
-.01788
)(-9.35

-.06725
)(-9.41
.02760
)(16.08
-.0912
)(-15.10
.00018
)(1.72
-.00603
)(-1.14
-.000916
)(-4.17

-.06838
)(-12.14
.03094
)(14.48
-.1001
)(-24.42
-.00007
)077(-.
-.007757
)(-3.34
-.01246
)(-7.89

) β(Ln Xh

1.89
)(11.82
0.3699
38117

1.4810
)(12.31
0.3597
36772

1.5155
)(16.26
0.3847
39008

) γ(Sht
) φ(RUh,t
) δ(Ageh,t
) θ(GHh,t
)μ(nLH
)∮( cpi
𝐭̂
𝛂
𝟐𝐑
𝐭𝐍

منبع :یاهتههای پژوهش

عریب هزینه کل خا اس ( )βهمانرا که وا ان س گل بیان میکند ،منفمی سطم
بدین م نا سط

و

که با سهزسیش هزینه کل که بر سطاس ظر پندسکا ( )1999میتماسن

به عناسن د آمد خا اس د ظر گرهته شاد ،طه هزینه غمذس بمرسی خما اس کماهش
مییابد و به را آشکا تان میدهد که وا ان س گل برسی خا اس همای سیرس می یمز
صادق سط

عریب محل طکا  ،شهری و وطتای ( )γتان میدهد که طم ر

هاا خا اس های شهری سز وطتایی بیتتر سط

چان با تاجمه بمه گمرهتن عمدد 1

برسی متغییر مجازی شهری و  0برسی وطتایی ،با تغییر سین متغیمر ،خما اس شمهری
طه هزینه غذسی پایینتری دس د؛ بنابرسین ط ر هاا باالتری سب

به خا اس همای

وطمتایی دس د کممه تمایج م ال ممات حیممی وماال مما ( 2015و  )2014و حیممی
( )2014برسی بازا زما ی  1368 -1376یز تان میدهد که سین متغیر وی سلگای
هتا ی خا اس سیرس ی قش دس د همانرا که س تظا می ود عالم

مثب

عمریب
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متغیر س دسزا خا اس  ،طن طرپرط
سط

طرپرط

و جنسی

خا اس بیا گر سیمن م لمب

که با سهزسیش ب د خا اس  ،طه هزینه غذس سهزسیش و هاا کمتمر خاسهمد شمد

منفی بادن عریب متغیر ت دسد باطاسدسن د خا اس یز مؤید سین کته سطم

کمه بما

سهزسیش آن ،متغیر وسبسته (طه هزینه غذس) کاهش و منجر به سهزسیش شاخص هماا
خا اس های سیرس ی شدا سط

همانرا که تایج جدول  1تان میدهمد بما تاجمه

به ط ر سحتمال ،سعتماد آما ی عرسیب بسیا باال سط

که سین مه همانرما کمه

پیشتر بیان گردید ،بهدلیل حج باالی دسداها د برآو د سط
همچنین تایج برآو د بسمیا زدیمک بمه م ال مات دیتمان بمرسی کتما های
پاکستان ،س دو زی ،ویتنا و بریتا یا( )Deaton. 1997. PP. 36-38و تخممینهمای لیما
وچرن )2001( 1و حیمی و ماال ا ()2015سط
تایج برآو د سین مقاله به وعاح تان میدهد که پا سمترهای جم ی شناختی
د سلگای هتا ی خا اس های سیرس ی قش بازی میکنند و همانرما کمه پمیشتمر
بیان شد و حیمی و همکا سن یز د طال  1398م رح کرد د ،با تاجمه بمه سینکمه
هدف سصلی بیمه سین سط

که د زممان حادثمه ،بیممهگمذس سن یما بیممهشمدگان یما

صاحبان طاد بیمه امه (ذی ف ان) س به همان ط ر هاا پیش سز حادثه برطما د ،بمه
خصاص برسی بیمه سشخاص میتاسن با سطتفادا سز تابع م لابی
به سین مه دط

و مقیماس م مادل

یاه

تایج سین مقاله یز تأکید میکند که پا سمترهای جم ی شمناختی ممیتاس مد د
سهزسیش فاذ بیمه د خا اس های سیرس ی قش بازی کند بدین م نا که تاجه به سیمن
متغیرها میتاس د به بیمهگرسن کمک کند که به جای ویکرد تخفیف د حق بیمهها
سز محل کا مزد یا هزینههای تبلیغاتی یا ما ند آن برسی هروش بیتتر و گرهتن طمه
بازس  ،آنها میتاس ند یک ویکرد علمی برسی هروش بیمه امه و سهزسیش فاذ بیممه
د خا اس ها سیجاد کنند و یک واب

طال

س پایهگذس ی مایند

نتیجهگیری،پیشنهادوراهكار 
همانرا که میدس ید صن

بیمه د سیرسن سز واب های اطال

مج ممیبمرد کمه
1. Liu and Chern
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تنها ساکا هروش ب د سز  95طال برسی فاذ و سهزسیش طه بازس س سئمه تخفیمف سز
محل کا مزد ( مایندگان ،کا گزس سن) یا طایر هزینمههمای بیممهگمرسن ما نمد هزینمه
تبلیغات و کاهش ر بیمه که هردو یک هتا غیرحرهه سی د شرک های بیمهگر
و هادهای بینسلمللی مثل مسئال هدسی
هادهای مالی بینسلمللی سط

ممالی ،1مسمئال خمدمات ممالی 2و طمایر

مقاله س سئه شدا ط ی دس د با تاجه بمه ویکردهمای

علمی د د یا برسی بیمه ،همچنان که منبع بیمه سهنمای متاغل 3د هتم

شماخه

بیان میکند ،تان دهد که پا سمترهای متغیرهای هتا ی د سلگمای هزینمه خما اس
سیرس ی مثل طایر خا اس ها د د یا قش بمازی ممیکنمد و همما ا کمه سممروزا د
تمامی شمرک همایی کمه بما سهمدسف متفماوت سز جملمه ،سهمزسیش همروش ،طماد،
فاذپذیری ،حاکمیتی وحتی با تحلیل هزینه -هایدا ه الی

می ماینمد ،ممیبایسم

ما د تاجه ورس گیرد بیمه یز همچمان طمایر کاالهمای مصمرهی خما اس یکمی سز
سجزسی تتکیل دهندا هزینه خا اس های سیرس ی سط

بیمه گرسن ممیتاس نمد سز چنمین

سبزس هایی همچان طایر بیمه گرسن کتا های پیترو( )5د سین حازا و سهزسیش فماذ
بیمه د خا اس ها سطتفادا کنند
سین مقاله تان میدهد که محمل طمکا  ،س مدسزا خما اس  ،ت مدسد باطماسدسن،
جنسی

و طن طرپرط

خا اس عمن تمأثیر د سلگمای هزینمه خما اس د طم ر

هاهی خا اس های سیرس ی که د مدل متغیر وسبسته و شاخص هاا س گمل ممیباشمد،
یز قش بازی میکنند
همیچ بیمممهگممری د سیمرسن ممی تاس ممد بگایمد متغیرهممای جم یم شممناختی
دلیل سین سدعا سین سط

که هیچ هر پیتنهاد بیمه اممهسی

بیمهگذس سن خاد س دس

س مییابید که سرالعات جم ی شناختی خا اس

س دسشته باشد به عبما ت دیگمر

هیچ بیمه امهسی صاد میگردد مگر د سبتدس هر پیتنهاد مرتبط با بیمه امه تکمیمل
شدا باشد سین مقاله تالش کرد تان دهد کمه تاجمه بمه سیمن متغیرهما ممیتاس مد
پنجرا سی س پمیش وی طیاطم

ممدس سن حمازا بیممه و بیممهگمرسن ،جهم

تغییمر

)1. Financial Conduct Authority (FCA
)2. Financial Service Authority (FSA
)3. Insurnce: Conduct of Business Sourcebooks (ICOBS
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ویکردهای هروش طنتی و فاذ بیمه د بین خا اس ها باز مایند و بیممه د سیمرسن
س هما ند بهرامندی طایر بیمهگرسن حرههسی د ظا بینسلملل سز تکنیکهای علممی
د هروش و خدم
به پیتره

بهرامند طاز د سمید سط

بیمهگرسن با گرهتن ویکمرد علممی،

بیمه د سیرسن کمک کردا و دطترطی محققین به دسداهای آما ی همرسه

شاد و مسیر مناطبی بمرسی پمژوهشهمای محققمین مسمتقل د سیمن حمازا سیجماد
گردد گفتنی سط
برسی د یاه

همانرا که پیشتر بیان شد ایسمندگان مقالمه تمالش زیمادی

سرالعات برسی برآو د با سطتفادا سز دسداهای بیمهگرسن ماداس مد ولمی

متأطفا ه دطترطی برسی آنها میسر گردید
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نوشتها 


پی
1
2
3
4
5

مسئال صدو مجاز ه الی بیمهگری د سیرسن به تما سشخاص حقماوی کمه پرتفمای
بیمه دس د مجاز ه الی و تأطیس بیمه دسدا سط ما ند با کها ،یروهای مسملر
و ما ند آنها
 Sex ratioبه سب میان مردسن به ز ان د یک جم ی گفته میشاد.
جزئیات برآو د د صا ت د خاسط وابل س سئه سط
جزئیات تکمیلی برآو د د صا ت د خاسط  ،تاطط ایسندگان وابل س سئه سط
برسی م ال ه بیتتر میتاس ید به کتاب سوتصاد و کسبوکا بیممه د ظما بمینسلململ ،س
حیمی گاا کنید
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