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چکیده

بیمههای عمر در ايران در مقايسة با میانگین جهانی و در قیاس با كشورهای منطقة چشمانداز،
علیرغم روند روبهرشد ،كماكان سهم كوچکی از صنعت بیمه را تشکیل میدهند .هدف اين
مقاله ،يافتن علل اين مسئله با مشخصكردن سازوكارهای مربوط است .برای نیل به اين
هدف ،از پژوهشهای پیشین و مصاحبة با خبرگان صنعت استفاده شده و با بهكارگیری رويکرد
پويايیشناسی سیستمها ،مدل رياضی مسئله ايجاد و شبیهسازی شده است .نتايج شبیهسازی
مدل نشان میدهد كه ادامة روند روبهرشد فعلی در فروش بیمههای عمر و حقبیمة تولیدی
آن تا  61سال آينده امکانپذير است و مهمترين عواملی كه آيندۀ صنعت بیمه را تحت تأثیر
قرار میدهند عبارتاند از :میزان گسترش شبکة نمايندگان و فروش ،بازده فروش نمايندگان،
و مديريت بهینة منابع مالی به منظور پاسخگويی به تعهدات ايجادشده .شواهد و تحلیلها
حاكی از اين است كه آيندۀ اين صنعت بیش از آنکه در كنترل عوامل برونزا باشد در دست
تصمیمگیران و سیاستگذاران آن است.
واژگان کلیدی :بیمة عمر ،سهم بازار ،پويايیشناسی سیستمها ،مدلسازی پويا ،شبیهسازی
رايانهای.

 .6استاديار گروه مديريت بازرگانی ،دانشکدۀ مديريت ،دانشگاه خوارزمی (نويسندۀ مسئول)،
rashnavadi55@yahoo.com

.2استاديار گروه مديريت فناوری اطالعات ،دانشکدۀ مديريت ،دانشگاه خوارزمی،

amir_abtahi@yahoo.com

.9كارشناسی ارشد رشتة  MBAگرايش استراتژی ،گروه مديريت كسبو كار ،دانشکدۀ مديريت ،دانشگاه
خوارزمی،

alireza.sarrami@gmail.com
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 .9مقدمه
بیمه از ابزارهای اساسی دنیای امروزی به منظور كاهش ريسک ،تأمین امنیت مالی و
ذهنی و بسترسازی به منظور توسعة اقتصادی است .در میان رشتههای مختلف و متنوع
بیمه ،بیمة عمر از جايگاه ويژه ای برخوردار است تا آنجا كه در بررسی بینالمللی
سنجش سطح توسعهيافتگی كشورها ،بهعنوان يک شاخص معتبر به كار گرفته میشود
(نورايی مطلق و همکاران .)6931 ،بیمههای عمر به منظور سرمايهگذاری برای تأمین آتیة
افراد خانوادۀ بیمهشده و مديريت خطرات آينده مانند مرگ سرپرست خانوار ،پیری و
كهولت سن خريداری میشوند (حسینزاده .)6931 ،شركتهای بیمه با فروش اين دسته
از بیمهنامهها به منابع مالی قابل توجهی دست پیدا میكنند و از اين منابع به منظور
سرمايهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی استفاده كرده و به اين ترتیب به
اشتغالزايی ،رونق بازارهای مالی و توسعة اقتصادی كمک میكنند (نورايی مطلق و
همکاران.)6931 ،
در میان انواع مختلف بیمههای عمر ،بیمة عمر و پسانداز (كه بهعنوان بیمة عمر و
سرمايهگذاری نیز شهرت يافته است) از جايگاه ويژهای برخوردار است .بر خالف
بیمههای عمر گروهی ،تصمیم خريد اين بیمهها به صورت انفرادی گرفته میشود و
فرد بر شرايط بیمهنامة خود كنترل زيادی دارد .مطالعات نشان میدهد كه تحول در
میزان تقاضا و فروش اين بیمهها باعث تحول در وضعیت بیمههای عمر در كشور
میشود (عباسی .)6932 ،از اين رو در اين مقاله تمركز اصلی بر بیمههای عمر و
پس انداز خواهد بود كه در سالهای اخیر با اصالح ساختار به صورت بیمههای جامع
عمر عرضه میشوند.
در سال  2161میالدی سهم حقبیمة تولیدی بیمههای عمر از كل حقبیمة
تولیدشدۀ صنعت بیمه در جهان  19/9درصد بوده است .در همان سال اين عدد برای
كشورهايی كه بهعنوان منطقة چشم انداز صنعت بیمة ايران تعريف شدهاند 24/3
درصد بوده ،در حالی كه حقبیمة تولیدی بیمههای عمر در ايران در سال معادل
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( 62/6 ،)6934درصد از كل حقبیمههای تولیدی را تشکیل داده است .بررسی روند
/

 61سالة صنعت بیمه بر اساس آمار منتشرشده در سالنامة آماری سال  6934نشان
میدهد كه سهم بیمة عمر از صنعت بیمه از  1/6درصد در سال  6911به  62/6درصد
در سال  6934افزايش يافته است .علیرغم روند رو به رشد ،بیمة عمر در ايران در
مقايسة با میانگین جهانی و همچنین در قیاس با كشورهای منطقة چشمانداز كماكان
سهم كوچکی از فعالیتهای صنعت بیمه را تشکیل میدهد.
نقطة آغاز بررسی علل پايینبودن سهم بیمههای عمر از صنعت بیمة كشور ،مطالعة
منابع و سازوكارهای تولیدكنندۀ حقبیمة عمر و پاسخ به اين سؤال است كه چرا اين
منابع در قیاس با اهداف صنعت بیمه كافی نیستند .اينکه اين مسئلة راهبردی از بخش
عرضه ناشی شده يا تقاضا و يا حتی بخش سرمايهگذاری در ايجاد آن دخیل بوده،
سؤال ديگری است كه بايستی به آن پاسخ داده شود .تا به حال تحقیقات زيادی در
مورد علل توسعهنیافتگی بیمههای عمر در ايران انجام گرفته است كه بخش عمدۀ آنها
نامهها اختصاص دارد (عباسی .)6932 ،آنچه كه
به عوامل مؤثر بر تقاضای اين بیمه 
كمبود آن احساس میشود ،بررسی ابعاد مختلف اين مسئله با رويکردی كلنگرانه ،پويا
(تحلیل در طول زمان و با درنظرگرفتن حلقههای بازخوردی) و تحلیل ساختارهای
بهوجودآورندۀ آن با درنظرگرفتن حداكثر مالحظالت واقعی است .با درنظرگرفتن
مواردی كه ذكر شد ،در اين مقاله از رويکرد پويايیشناسی سیستمها به منظور بررسی
اين مسئله و ارائة راهکار بهره گرفته خواهد شد .نقاط قوت اين رويکرد و برتری آن
نسبت به ساير روشها در بخش روش پژوهش توضیح داده خواهد شد.

 .0مرور نوشتگان
 .9-0مرور پژوهشهای صورتگرفته در زمینۀ بیمۀ عمر
همانگونه كه در بخش قبل به آن اشاره شد در زمینة علل توسعهنیافتگی بیمههای عمر
در ايران تحقیقات زيادی موجود است كه هر كدام از منظری به بخشی از مسئله
پرداختهاند .برای مثال در زمینة عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ايران ،نورايی
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مطلق و همکاران ( )6931با بهكارگیری روش دادههای پانلی اثر متغیرهای كالن
اقتصادی بر خريد بیمة عمر را طی بازۀ زمانی  2166-2119میالدی در ايران و
مجموعهای از كشورهای منتخب بررسی كردند و نتیجه گرفتند كه تقاضای بیمة عمر
در كشورهای مورد مطالعه با متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه ،شاخص توسعة
انسانی ،امید به زندگی و جمعیت رابطة مثبت معنیداری داشته و با متغیرهای نرخ
تورم و نرخ بهره رابطة معنیدار منفی دارد.
در پژوهشی ديگر مهدوی و ماجد ( ،)6939اثر عوامل كمی و كیفی بر تقاضای
بیمة عمر در كشور را بررسی كردهاند .آنها با بهكار گیری روش تحلیل دستهبندی
چندگانه دريافتند كه اعتقاد به اينکه فرد تا  11سالگی دچار بیماری حادی شود،
بیشترين تأثیر را بر تقاضای بیمة عمر دارد .سن فرد دومین عامل تأثیرگذاراست و ساير
متغیرهای تأثیرگذار بهترتیب اثرگذاری شامل اعتقاد به ارثگذاشتن برای فرزندان،
قیمت بیمهنامه ،رعايت اصول اعتقادی و مذهبی و عضويت در صندوق بازنشستگی و
درنهايت اشتغال همسراست.
تحقیق قابل توجه ديگر در زمینة بیمة عمر گزارش موردی شمارۀ  61پژوهشکدۀ
بیمه به سرپرستی عباسی ( )6932است .نويسندگان متغیرهای مؤثر را به دو گروه
تقسیم كردهاند :گروه اول متغیرهای غیر قابل كنترل و گروه دوم متغیرهای قابل كنترل
برای صنعت بیمه را مشخص میكند .گروه اول شامل تغییرات تولید ناخالص داخلی
در كشور ،تورم ،میانگین سنی و امید به زندگی و گروه دوم شامل خدمات بیمههای
اجتماعی ،نسبت نرخ بهرۀ بیمه به بانک ،قیمت نسبی بیمهنامهها و اقدامات بازاريابی و
تبلیغات شركتها میشود .در پايان اين گزارش راهکارهای عملی به منظور افزايش
تقاضای بیمة عمر انفرادی و ارائة محصوالت نوين ارائه شده است.
در مطالعهای ديگر باصری و همکاران ( )6931عوامل مؤثر بر خريد بیمة عمر را
با تمركز بر شهر تهران بررسی و برای تقاضای بیمة عمر بر اساس مشخصههای
سرماية انسانی ،عوامل اجتماعی و عوامل روانشناختی الگويی ارائه كردهاند .آنها چنین
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نتیجه گرفتهاند كه متغیرهای جنسیت و وضعیت سالمتی با تمايل به خريد بیمة عمر
/

رابطة منفی و متغیرهای سرپرستی ،اشتغال همسر و آشنايی با بیمة عمر با تمايل به
خريد بیمة عمر رابطة مثبت دارند.
 .0-0کاربرد رويکرد پويايیشناسی سیستمها در موضوعات مربوط به صنعت بیمه
رويکرد پويايیشناسی سیستمها در موضوعات مربوط به صنعت بیمه و بیمة عمر به
كار گرفته شده است كه اكثر اين پژوهشها مربوط به كشورهای ديگر است.
دومن6وهمکاران ( )6331با استفاده از رويکرد تحلیل دينامیکهای سیستم به بررسی
علل تفاوت عملکرد میان دو شركت بیمة عمر انگلیسی پرداختهاند .اين دو شركت كه
در  6311از جايگاه تقريباً يکسانی در بازار برخوردار بودند ،پس از گذشت دو دهه از
فعالیت خود وضعیتهای بسیار متفاوتی را تجربه میكردند ،يکی رهبری بازار شركتهای
بیمة عمر را در دست داشت و ديگری برای بقا دست و پنجه نرم میكرد .نويسندگان
دريافتند كه تصمیمات مديريتی اتخاذشده در هر يک از دو شركت مذكور عامل وضع
آتی آنها بوده و علل تصمیمگیريهای متفاوت نیز ريشه در نحوۀ نگرش و تحلیل
مديران داشته است.
بارالس ،كالرک و دومان )2111( 2به بررسی علل ايجادكنندۀ دو مشکل استراتژيک
در يک شركت بیمة تركیهای میپردازند .مشکل اول ،روند رشد ،ركود و افولی بوده كه
شركت تجربه كرده و مشکل ديگر باالماندن تقاضای استخدام نیروی جديد در
بخشهای مختلف شركت علیرغم ركود و افت فروش بیمهنامههای شركت بوده است.
نويسندگان مدل جامعی برای نحوۀ عملکرد شركتهای بیمه ارائه داده و چنین نتیجه
گرفتهاند كه ايجاد يک مرحلة ديگر رشد سريع بسیار مشکل بوده و احتماالً
غیرسودآور است .فرانکو )2111( 9از منظر جريان اطالعات به پويايی شركتهای بیمه
نگاه كرده و تالش كرده است تا مدلی به منظور مديريت ضريب خسارت در شركتهای
1. Doman
2. Barlas, Clark and Duman
3. Franco
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بیمه ارائه دهد .گروشر )2111( 6به مدلسازی پويايی نظام بیمة سالمت آلمان پرداخته
و با تمركز روی مديريت صندوق سرمايهگذاری آن ،سیاستهای مختلف را به منظور
بهبود وضعیت صندوق مذكور شبیهسازی و تحلیل كرده است.
پیرسون )2169( 2چرخههای سوددهی در بیمة خسارت اموال را مورد بررسی قرار
داده است .او نتیجه میگیرد كه چرخههای مذكور از عوامل درونزای صنعت ناشی
شده و سطح سرمايه و میزان تأثیر سیگنالهای كفايت سرمايه در تصمیمگیری مديران
دو عاملی هستند كه شدت اين چرخهها را تعیین میكنند .مشايخی ،آذر و زنگويینژاد
( ،)6932كاهش متوسط پرداخت خسارت در شركتهای بیمه را مدلسازی كردند.
نويسندگان به اين نتیجه رسیدند كه دو عامل اصلی افزايندۀ متوسط پرداخت خسارت
افزايش بوروكراسی اداری و افزايش تعداد مشتريان شركتهای بیمه بوده و بهبود
عملکرد نیروی انسانی و استفاده كارا از فناوری اطالعات دو فاكتور كلیدی در كاهش
مدت زمان پرداخت خسارت است.

 .9روششناسی پژوهش
در اين مقاله بر روی شركتهای فعال در زمینة بیمة عمر در ايران مطالعه شده است .روش
گردآوری دادهها و اطالعات كتابخانهای بوده و از مصاحبههای نیمهساختاريافته با
خبرگان صنعت نیز استفاده شده است .روش نمونهگیری گلولهبرفی برای شناسايی
خبرگان مورد مصاحبه به كار گرفته شده است .روش نمونهگیری گلولهبرفی در مواردی
به كار میرود كه نمونه كمیاب بوده يا دسترسی به آن به داليل مختلف با دشواری
روبهروست .با عنايت به اينکه گرفتن وقت مالقات از مديران و فعاالن مربوط و كسب
اطالعات دقیق از آنها ،با دشواری روبهروست ،در اين تحقیق به منظور دستیابی به
اطالعات دقیق و قابل استناد از خبرگان ،با بهرهگیری از سابقة پژوهشی و اجرايی
نويسنده در صنعت بیمه ،از اين روش استفاده شده است .دادهها و اطالعات ابتدا با
1. Grösser
2. Pierson
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بهكارگیری نرمافزار اكسل نسخة  2161و سپس براساس رويکرد پويايیشناسی سیستمها
و با استفاده از نرمافزار  Vensim PLEتحلیل و تركیب شده است.

/

 .4پويايیشناسی سیستمها
مسائلی كه انسان در دنیای امروزی با آنها مواجه میشود دربرگیرندۀ دو نوع پیچیدگی
است ،پیچیدگی ناشی از جزئیات و پیچیدگی ناشی از پويايی .پیچیدگی ناشی از
جزئیات درواقع همان تأثیر عوامل متعدد و متفاوت در ايجاد يک پديده است در حالی
كه سیستمهايی با پیچیدگی پويا مواجهاند كه دارای اين ويژگیها باشند :واكنش
كوتاهمدت با واكنش بلندمدت سیستم به كنشها متفاوت باشد ،اعمال در مکانهای
مختلف سیستم نتايج متفاوت به بار آورند و نتايج نهايی با آنچه كه كنشگر به دنبال آن
بوده متفاوت يا حتی متضاد باشد ( .)Senge, 1994بر اساس مطالعات انجامشده ،ذهن
انسان بهتنهايی قادر به درک و تحلیل پیچیدگیهای پويا نیست و به اين منظور به ابزار
نیازمند است .پويايیشناسی سیستمها ابزار درک ،تحلیل و ارائة راهحل برای چنین
سیستمهايی است (مشايخی .)6934 ،اين روش برای اولین بار در دهة  11میالدی در
مؤسسة فناوری ماساچوست آمريکا (ام آی تی) توسط پروفسور فارستر 6ابداع شد و
از آن پس در زمینههای مختلف به كار گرفته شده است ( .)Sterman, 2000مطابق با
اين روش برای انجام پژوهش حاضر مراحل زير طی شده است:
چارچوببندی مسئله ،شامل تعیین مسئله ،تعیین متغیرهای كلیدی دخیل در آن،

.6
مشخصكردن رفتارهای مرجع (رفتار متغیرهای كلیدی در طول زمان)؛
 .2فرمولهكردن فرضیة پويا ،شامل ايجاد فرضیة اولیه ،تمركز بر ساختارهای
بازخوران ،نگاشت (تهیة نقشه ساختارهای علّی با استفاده از نمودارهای مرز مدل،
نمودارهای علّی-حلقوی  ،نمودارهای حالت و جريان)؛

1. Forrester
2. Reference Modes
)3. Causal Loop Diagram (CLD
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 .9فرمولهكردن مدل شبیهسازی ،شامل برآورد توابع و پارامترها؛
 .4شبیهسازی و آزمودن مدل ،شامل مقايسة بار رفتارهای مرجع ،آزمون شرايط
حدی و ساير آزمونها؛ و
 .1طراحی و ارزيابی سیاست ،شامل تعیین سناريو ،تحلیل و طراحی سیاست.

 .5تشريح مراحل پژوهش
 .9-5متغیرهای کلیدی
پس از بررسی بیش از  91پژوهش انجامشده در زمینة ابعاد مختلف مسئلة
توسعهنیافتگی بیمههای عمر در كشور و مصاحبه با  1نفر از خبرگان صنعت ،عوامل
مشخصشده در جدول  6بهعنوان مهمترين متغیرهای مؤثر بر میزان فروش و حقبیمة
تولیدشده از بیمههای عمر شناسايی شدند .اين متغیرها ،مهمترين و حساسترين
عواملیاند كه در مقطع زمانی مورد مطالعه روی میزان فروش و حقبیمة تولیدشده
تأثیر میگذارند.
جدول  .9مهمترين متغیرهای مؤثر بر میزان فروش وحقبیمۀ تولیدشده از بیمههای عمر
عوامل تأثیرگذار بر عرضه

عوامل موثر بر تقاضا

نیروی متخصص بازاريابی و

اقتصادی

مربوط به فرد

فرهنگی ،اجتماعی

درآمد سرانه

آشنايی با بیمة عمر

سطح تحصیالت

نرخ تورم

وضعیت سالمت

جمعیت

نرخ بیکاری

جايگزينهای ترک ارث

میانگین سن

ريسکگريزی

امید به زندگی

عمر مديران صنعت

عوامل مربوط به شركتهای

تناسب میان ريسک بیمهگذار و

بیمه

حقبیمه

برند و اعتبار شركت بیمه

توانگری مالی شركت بیمه

فعالیتهای بازاريابی

ضريب خسارت بیمة عمر

سود سپردههای مدتدار
بانکی
بار تکفل جوانان

سرپرستی خانوار

...

وضعیت تأهل

...

عضويت در صندوقهای
بازنشستگی

فروش بیمة عمر
بازده سرمايهگذاری شركتهای بیمه
رقابت با ساير گزينههای
سرمايهگذاری
تطابق محصوالت با نیازهای
مشتريان
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 .0-5بررسی رفتارهای مرجع

/

منظور از بررسی رفتارهای مرجع ،مطالعة روند زمانی متغیرهای كلیدی مسئله است كه
در مرحلة قبل مشخص شدهاند .به اين منظور بايستی افق زمانی مطالعه مشخص شود.
مشورت با خبرگان و بررسی دادههای موجود نشان داد كه افق زمانی  61ساله برای
بررسی اين مسئله مناسب است .به اين منظور اطالعات منتشرشده در سالنامههای
آماری صنعت بیمه ،گزارشهای صنعت بیمه ،گزارشهای مركز آمار ايران و گزارشهای
بانک مركزی بررسی و دادههای نشانگر رفتارهای مرجع از آنها استخراج شد.
خالصهای از اين دادهها در جدول  2آمده است.
جدول .0خالصه داده های مربوط به رفتار متغیرهای کلیدی در بازۀ زمانی  91ساله ( 9914-9935مرجع:
سالنامۀ آماری صنعت بیمه .)9914-9933
حقبیمۀ
سال

درصد

عمر

سهم از

(میلیارد

بازار

ريال)

بیمه

تعداد
بیمهنامۀ
صادرشده

تعداد
بیمهنامههای
عمر و پسانداز
صادرشده

تعداد بیمه
نامه های عمر
و پس انداز
صادر شده

تعداد
تعداد

نمايندگی

نمايندگیها

تخصصی

درصد تورم

جمعیت
(هزار نفر)

عمر

تجمعی

9935

6121/1

1/69

991211

...

...

1112

...

66/3

11431

9931

6132/2

1/13

911149

...

...

1192

...

61/4

16911

9931

2661/1

1/22

914341

...

...

66191

111

21/4

12211

9933

9211/2

1/3

411912

...

6416111

61226

111

61/1

19631

9931

4111/16

1/32

6113466

961214

6161313

63114

6944

62/4

14611

9911

1113/11

1

2193131

211999

2111922

21914

2141

26/1

11611

9919

61241

1/1

2296264

911311

2919913

91311

9461

91/1

11191

9910

64116/1

3/6

2624114

166413

9634131

92342

4621

94/1

11342

9919

22131/1

61/1

2292921

311221

4616161

94141

4113

61/1

11111

9914

22112/2

62/6

211116

...

1211

66/3

11119

...

بررسی دادهها در جدول  2نشان میدهد كه حقبیمة تولیدی بیمههای عمر رشدی
نمايی را تجربه كرده است .اين رشد نمايی ناشی از تورم حقبیمهها نیست چرا كه
بسیاری از انواع بیمههای عمر حقبیمة ثابت داشته و درصد رشد حقبیمة تولیدی در
سالهای متوالی از تورم ساالنه ،باالتر بوده است .سهم بیمة عمر از بازار بیمه نیز
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علیرغم نوسانات ،رشد قابل توجهی را تجربه كرده و در اين مدت دو برابر شده
است .بررسی دادههای مرتبط با متغیرهای كلیدی و محاسبة ضريب همبستگی پیرسون
بین آنها نشان میدهد كه رشد نمايی حقبیمهها بیش از هر چیز مديون رشد نمايی
فروش بیمهنامههای جديد و آن نیز نتیجة رشد نمايی نمايندگیها و شبکة فروش
شركتهای بیمه است.
 .9-1صورتبندی فرضیۀ پويا
فرضیة پويا يک نظرية كارا در مورد علل و چگونگی بروز رفتارهای مرجع است
( .)Sterman, 2000بررسی رفتارهای مرجع ،مطالعة نوشتگان و مصاحبة با خبرگان به
تشکیل فرضیة پويا به شرح زير منجر شده است.
رشد نمايی مشاهدهشده در حقبیمة تولیدی عمر در دورۀ  61سالة گذشته ناشی از
رشد فروش بیمهنامههای جديد است .اين رشد فروش نشانگر رشد تقاضا و همچنین
پاسخ به اين تقاضا در قالب قراردادهای مناسب است .افزايش جمعیت ،رسیدن نسل
انفجار جمعیت ايران به سن اشتغال ،تشکیل خانواده و درنتیجه افزايش تعداد خانوارها
در كشور ،افزايش میانگین سنی و نسبت سالخوردگی ،افزايش تحصیالت و نرخ با
سوادی ،افزايش امید به زندگی ،افزايش میزان ابتال به بیماريهای مزمن منجر به فوت
(مانند سکته و سرطان) ،افزايش مدوام قیمت زمین (بهعنوان جايگزين ترک ارث) و
كاهش قدرت خريد پوشش صندوقهای بازنشستگی (بهعنوان جايگزين بیمة
بازنشستگی) از جمله عوامل برونزايی هستند كه باعث ايجاد تقاضای بالقوۀ عظیم
شدهاند .از سوی ديگر شركتهای بیمه و بیمة مركزی ايران با سیاستهای خود پاسخ به
اين تقاضا را میسر كردهاند .اين سیاستها شامل به راهاندازی موتور رشد 6فعالیتهای
مستقیم فروش از طريق رشد شعب ،نمايندگیهای عمومی و تخصصی ،ابالغ آيیننامة
 14برای تعريف نمايندگان فروش بیمة عمر و همچنین تقويت موتور رشد بازاريابی،
موتور رشد افزايش آگاهی از محصول از طريق بازاريابی و تبلیغات و به راه انداختن
1. The Engine of Corporate Growth
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موتور رشد تبلیغات دهان به دهان میشود .رقابتیشدن بازار بیمههای عمر ،ايجاد
/

تناسب میان ريسک بیمهگذار و حقبیمة دريافتی از او از طريق آزمايشهای پزشکی،
امکان معرفی محصوالت نوين و متناسب با سطح درآمدی اقشار مختلف و معرفی
محصول بیمة عمر جامع 6كه سازوكارهای تعديل قرارداد برای ازمیانبردن تأثیر تورم
در آنها ديده شده است از جملة ديگر سیاستهايی است كه منجر به فروش بیشتر
بیمههای عمر گشته است.
همانگونه كه در نوشتگان پويايیشناسی سیستمها هم تصريح شده ،هیچ موتور
رشدی تا ابد نمیتواند ادامه داشته باشد و به موانع رشد برخورد خواهد كرد .بررسیها
نشان میدهد كه تقاضای بالقوۀ صنعت زياد بوده و با سطح اشباع بازار فاصلة زيادی
وجود دارد .ريسک اصلی بیمهنامههای عمر ،فاصلة زياد میان دريافت حقبیمهها وتعهد
پرداخت است .پس از صدور بیمهنامه چهار اتفاق برای آن میتوان متصور شد :وقوع
خسارت ،رهاشدن ،بازخريد و ادامه تا سررسید قرارداد .پوشش تعهدات مربوط به
وقوع خسارت نیازمند مديريت دقیق منابع مالی و سازوكارهای پوشش ريسک
بیمهنامههاست .اگر شركتهای بیمه در رابطه با پرداخت خسارت موفق عمل نکنند
موجب نارضايتی ،بازخريد بیشتر و كاهش فروش آتی میشود (مشايخی و همکاران،
 .)6932رهاشدن بیمهنامهها به معنی عدم بازخريد و عدم پرداخت حقبیمه است .در
حال حاضر درصد بااليی از بیمهنامهها پس از فروش به اين سر نوشت دچار میشوند
(حداقل بین  91تا  41درصد) .اين پديده موجب هدر رفت فعالیتهای فروش و تحمیل
هزينههای اضافی به شركتهای بیمه میشود .سوء مديريت و ازبینرفتن اعتماد مردم به
شركتهای بیمه مانند آنچه در طی سالهای  6932و  6939برای شركت بیمة توسعه
اتفاق افتاد میتواند به موجی از بازخريد دامن بزند و شركتهای بیمه را دچار كمبود
نقدينگی گرداند .در صورتی كه بیمهنامههای عمر و پسانداز تا سر رسید قرارداد معتبر
باشند ،در موعد سررسید مبلغ قابل توجهی بايستی به بیمهگذار پرداخت شود .اين امر
1.Universal Life
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بسیار حائز اهمیت است چرا كه رشد فروش فعلی به معنای سررسید حجم عظیمی از
قراردادها با تعهدات مالی قابل توجه در آينده است .چنین پديدهای لزوم مديريت
صحیح منابع سرمايه گذاری ،توجه به نسبت توانگری مالی ،رعايت آيیننامههای
سرمايهگذاری و تعديل ريسک نگهداریشده توسط شركتهای بیمه را بیش از گذشته
نشان میدهد.
 .4-5تشکیل نمودارهای علت و معلولی
پس از تشکیل فرضیة پويا نوبت آن است كه اين فرضیه در قالب نمودارهای علت و
معلولی درآمده و حلقه های بازخوردی 6مشخص شود .تأخیر میان روابط علّی نیز در
اين نمودارها مشخص میشود .در ادامه ابتدا اجزای نمودار كلی تشريح شده و سپس
نمودار كامل آورده شده است .شکل  6نشانگر حلقههای رشد اصلی در سازوكار
فروش بیمههای عمر است كه در بخش فرضیة پويا به آنها اشاره شد .در توضیح اين
موتورهای رشد بايستی به اين نکته توجه كرد كه هنگامی كه يک متغیر وابسته از
طريق چند متغیر مستقل در چند حلقة بازخوردی تحت تأثیر قرار میگیرد ،مانند آنچه
در اينجا برای سود فعالیت بهعنوان متغیر وابسته رخ میدهد ،در هر حلقه با ثابت
درنظرگرفتن ساير متغیرهای مستقل ،جهت تأثیر متغیر مستقل مدنظر بر متغیر وابسته
تعیین میشود .اين نکته از مفهوم جهت تأثیر در نوشتگان پويايیشناسی سیستم ناشی
شده كه معادل مشتقگیری جزئی ( ) در رياضی است ( .)Sterman, 2000به اين
ترتیب توضیح موتور رشد شبکة فروش غیرمستقیم به اين صورت خواهد بود :با
افزايش شبکة فروش غیرمستقیم ،فروش بیمههای عمر زياد میشود ،با افزايش فروش،
حقبیمة تولیدی زياد شده و درنتیجة آن سود فعالیت زياد میشود ،با افزايش سود
فعالیت ،جذابیت بازار فروش بیمههای عمر زياد شده و درنهايت باعث جذب
نمايندههای بیشتر و رشد شبکه فروش غیرمستقیم میشود.

1. Feedback Loops
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جذابیت محصول +

/

آگاهی از محصول
+

+
+
تقاضای بالقوه

افکار عمومی مثبت

+
+

شبکه فروش مستقیم

اعتماد به شرکتهای
بیمه

سرمایه گذاری در
تبلیغات و بازاریابی

+

ایجاد تقاضا توسط شبکه فروش

+
بازاریابی و تبلیغات

شبکه فروش مستقیم

شبکه فروش غیر +
مستقیم
جذابیت بازار
+
++
فروش

تیلیغات دهان به دهان

+
شبکه فروش غیر مستقیم

سود فعالیت
+

+

بازده سرمایه گذاری

حق بیمه تولیدی

+

تبلیغات دهان به دهان
+

جذابیت با بازده سرمایه گذاری

+
منابع سرمایه گذاری
شرکتهای بیمه

+
درصد افراد جامعه که دارای
بیمه نامه عمر هستند

شکل  .9نمودار حلقههای رشد اصلی

در شکل  ،2حلقههای علّی مربوط به هزينههای شركتهای بیمه نشان داده شده است كه
بهعنوان ترمزی برای موتورهای رشد عمل میكنند .بهعنوان مثال با رشد شبکة فروش
غیرمستقیم ،هزينههای آموزش و پشتیبانی از آنها نیز افزايش میيابد ،اين افزايش هزينه
منجر به كاهش سود شده و جذابیت بازار را كاهش میدهد كه در هايت منجر به
كاهش جذب نمايندههای جديد و كاهش رشد شبکة فروش غیرمستقیم میشود.
درنهايت در شکل  ،9مدل كلی علّیساز و كارهای دخیل در فروش بیمهنامههای
عمر و تولید حقبیمة عمر با تأكید بر متغیرهای درونزا و بیمهنامههای عمر و پسانداز
آورده شده است.
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شکل .9مدل کلی علّی مسئله

حداکثر تقاضای بالقوه
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 .5-5تشکیل ،فرمولهکردن و شبیهسازی مدل جريان و انباشت

/

شکل  4مدل حالت و جريان را برای بررسی سازوكارهای فروش بیمة عمر و تولید
حقبیمة مرتبط با آن نشان میدهد .بخشهای اين مدل عبارتاند از :بیمهنامههای
فروختهشده ،شبکة فروش ،تقاضای بازار ،تبلیغات ،مديريت ارتباط با مشتريان و
مديريت منابع مالی.
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شکل .4مدل حالت و جريان مسئله

 / 11پژوهشنامة بیمه /سال سیو دوم /شمارۀ  /4زمستان  /6931شمارۀ مسلسل 621

با توجه به آمار  11درصدی فروش غیرمستقیم شركتهای بیمه ،در اين مدل شبکة
فروش به صورت غیرمستقیم و متشکل از نمايندگان تازهوارد و نمايندگان حرفهای
ديده شده است.
فروش بیمهنامهها ناشی از فعالیتهای فروش نمايندگان بوده و از فعالیتهای بازاريابی
و تبلیغات شركتهای بیمه ،اثر اشباع بازار وتبلیغات دهان به دهان متأثر میشود .رشد
شبکة فروش در مدل بستگی زيادی به سیاست رشد شركتها و جذابیت بازار برای
ورود نمايندگان جديد دارد .در بخش مديريت مالی نیز منابع مالی به صورت منابع
سرمايهگذاری كوتاهمدت با قابلیت نقدشوندگی باال و منابع سرمايهگذاری بلندمدت با
قابلیت پايین نقدشوندگی مدل شده است .درنهايت مدل بر مبنای آمار در دسترس
برای بیمههای عمر و پس انداز و بر اساس ارقام ريالی يک قرارداد نمونه فرموله و
شبیهسازی شده است .ارقام مدنظر عبارتاند از :يک بیمهنامة عمر و پسانداز  21ساله
با حقبیمة ساالنة  6،211،111تومان و ضريب تعديل  61درصد ساالنه كه در آن سهم
حقبیمة پوشش ريسک و سهم حقبیمة سرمايهگذاری برای يک فرد  91ساله با
سرماية فوت  21برابر حقبیمة ساالنه محاسبه شده است .نرخ سود فنی علیالحساب
 61درصد ،نرخ سود سرمايهگذاری بلندمدت شركتهای بیمه  61درصد و نرخ سود
سرمايهگذاری كوتاهمدت  61درصد در نظر گرفته شده است.
 .1-5آزمون مدل
در مراجع پويايیشناسی سیستمها به منظور اعتبارسنجی ،رفع نواقص احتمالی و
افزايش اطمینان به مدل ،آزمونهای مختلفی معرفی شده است كه در دو نوع ساختاری
و رفتاری طبقهبندی میشوند .از میان آزمونهای ساختاری ،آزمون ارزيابی ساختار در
مورد مدل ارائه شده انجام شده است تا اطمینان حاصل شود كه عناصر مدل ،مابهازای
واقعی دارد .معادالت مدل نیز با آزمون سازگاری ابعاد بررسی شدهاند تا تعیین شود كه
طرفین معادالت واحدهای يکسانی دارند .از آزمون مرز مدل به منظور بررسی اينکه
همة عوامل مؤثر بر مسئله در مدل ديده شدهاند در كنار تحلیل حساسیت استفاده شده
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است .مدل در شرايط حدی نیز آزمون شده است تا مشخص شود كه منطق درستی بر
/

ساختار مدل حاكم است ،از جملة اين شرايط حدی میتوان به سیاست توقف كامل
رشد شبکة فروش  ،رسیدن جمعیت متقاضی بالقوه به صفر و خروج تمام نمايندگان از
شبکة فروش اشاره كرد.
از میان آزمونهای رفتاری ،آزمون بازتولید رفتار دنیای واقع به كار گرفته شده است.
نتايج حاصل از شبیهسازی مدل با آمار موجود در رابطة با فروش بیمههای عمر و
پسانداز از سال  6911تا  6934در جدول  6مقايسه شده كه نتیجه در شکل  1مشاهده
میشود.

شکل  .5مقايسۀ نتايج شبیهسازی با دادههای واقعی برای مجموع بیمهنامههای عمر و پسانداز

با توجه به اين نکته كه در مدلهای پويايیشناسی سیستمها ،هدف بازتولید رفتار
دنیای واقع است و انطباق نقطه به نقطه با ارقام دنیای واقع مدنظر نیست ( Sterman,

 ،)2002نتايج شبیهسازی مدل ارائهشده مطابقت قابل قبولی با ارقام دنیای واقعی دارد.
 .1-5تحلیل حساسیت
تحلیل حساسیت يکی از آزمونهای رفتاری مدل به شمار می رود .در اين تحلیل با
تغییر يک پارامتر يا متغیر در محدودهای مشخص ،تغییر رفتار مدل بررسی میشود تا
حساسیت رفتار مدل نسبت به اين پارامتر يا متغیر حساس مشخص شود.
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تحلیل حساسیت برای مدل ارائهشده نشان میدهد كه تعداد تجمعی بیمهنامههای
فروختهشده و درنتیجه حقبیمة تولیدی ساالنه به سیاست رشد شركتهای بیمه
حساسیت زيادی دارد .شکل  ،1تحلیل حساسیت تعداد تجمعی بیمهنامههای
فروختهشده در بازۀ زمانی 61ساله  6934تا  6414به تعداد نمايندگان جديد ساالنه را
مشخص میكند .به اين صورت كه برای  4سیاست رشد شبکة نمايندگان ،از  111تا
 6211نمايندۀ جديد در سال ،شبیهسازی مدل انجام گرفته و نتايج در اين شکل
منعکس شده است.

شکل  .1تحلیل حساسیت تعداد تجمعی بیمهنامههای فروختهشده به تعداد نمايندگان جديد ساالنه

تحلیل حساسیت حقبیمة تولیدشده به تعداد نمايندگان جديد ساالنه در بازۀ زمانی
61ساله  6934تا  6414در شکل  1نشان داده شده است .در اين نمودار نیز شبیهسازی
مدل برای هر يک از سیاستهای رشد مذكور انجام شده است .بهعالوه تحلیل

حساسیت مشخص میكند كه تعداد بیمهنامهها و حقبیمة تولیدی به میزان فروش
ساالنه هر نمايندۀ فروش نیز بستگی زيادی دارد.
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حق بیمه تولید شده ساالنه
با استفاده از تقريب تیجمز
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حق بیمه تولید شده ساالنه 0021 :نماینده جدید در سال
حق بیمه تولید شده ساالنه 0001 :نماینده جدید در سال
حق بیمه تولید شده ساالنه 008 :نماینده جدید در سال
حق بیمه تولید شده ساالنه 006 :نماینده جدید در سال

شکل  .1تحلیل حساسیت حقبیمۀ تولیدشده به تعداد نمايندگان جديد ساالنه

 .1تحلیل يافتهها و نتايج پژوهش
هدف اين مقاله بررسی سازوكارهای دخیل در فروش بیمههای عمر و حقبیمة تولیدی
ناشی از آن با بهكارگیری رويکرد پويايیشناسی سیستمها بوده است .به اين منظور
مراحل مختلف اين رويکرد بر روی مسئلة مذكور پیاده شده و مدل مسئله برای
شبیهسازی در رايانه ارائه گشته است .مدل با آزمونهای مختلف اعتبارسنجی شده است
تا اطمینان به نتايج حاصل از شبیهسازی آن افزايش يابد.
کل بیمه نامه های فعال

حق بیمه تولید شده ساالنه
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کل بیمه نامه های فعال :

1390

1388

حق بیمه تولید شده ساالنه :

شکل  .3نتايج شبیهسازی مدل برای ادامۀ روند فعلی تا  91سال آينده

با توجه به نکاتی كه در مورد تقاضای بازار و فاصلة آن با سطح اشباع در بخش
فرضیة پويا ارائه شد و همانگونه كه در شکل  1مشاهده میشود ،نتايج شبیهسازی

 / 12پژوهشنامة بیمه /سال سیو دوم /شمارۀ  /4زمستان  /6931شمارۀ مسلسل 621

مدل نشان میدهد كه ادامة روند رو به رشد فعلی در فروش بیمههای عمر و حقبیمة
تولیدی آن تا  61سال آينده امکانپذير است .افزون بر اين همانطوری كه تحلیل
حساسیت نشان داد شتاب رشد فروش بیمهنامه و حقبیمة تولیدی در گرو افزايش
تعداد نمايندگان فروش و تمهیداتی است كه منجر به افزايش فروش هر نماينده
میشود.
مهمترين عواملی كه آيندۀ صنعت بیمه را تحت تأثیر قرار میدهند عبارتاند از:
میزان گستردگی شبکة نمايندگان و فروش ،بازدهی فروش نمايندگان و فروشندگان و
مديريت بهینة منابع مالی به منظور پاسخگويی به تعهدات ايجادشده .از جملة اهداف
تحلیل پويايیشناسی سیستمها شناسايی نقاط اهرمی در سازوكارهای بهوجودآورندۀ
مسئله است .نقاط اهرمی به نقاط تصمیمگیری و سیاستگذاری در سیستم اطالق
میشود كه تغییر در آنها بیشترين تغییر در خروجیهای سیستم را ايجاد میكند .اين
نقاط در واقع در ارتباط تنگاتنگ با مهمترين عوامل مؤثر در مسئله شناسايی میشود.
میزان رشد شبکة نمايندگان شركتهای بیمه ،بازدهی فروش نمايندگان و مديريت منابع
مالی در ارتباط با مسئلة تحقیق بهعنوان نقاط اهرمی مسئله شناسايی شدند.
شواهد و تحلیلهای ارائهشده در اين مقاله نشان میدهد كه مطالعات و تالش
چشمگیری كه در بیش از يک دهة گذشته در رابطه با توسعة بیمههای عمر در كشور
انجام گرفته است ،بهتدريج به ثمر نشسته و بیمههای عمر در ايران در مسیر
توسعهيافتگی قرار گرفته است .با اتخاذ سیاستهای مناسب امکان ادامة اين مسیر وجود
داشته و همانگونه كه در خالل بخشهای مختلف مقاله اشاره شد ،آيندۀ اين صنعت
بیش از آنکه در كنترل عوامل برونزا باشد در دست تصمیمگیران و سیاستگذاران
صنعت است.

 .1پیشنهادها
به منظور حفظ روند رشد فعلی در فروش بیمههای عمر و پسانداز و حقبیمة تولیدی
آن ،بهرهگیری از نقاط اهرمی اشارهشده در بخش قبل مؤثر خواهد بود .شركتهای بیمه

مدلسازی پويای وضعیت بیمههای عمر در ايران با رويکرد 19 / ...
با استفاده از تقريب تیجمز

با تمركز بر رشد شبکة نمايندگان و فروشندگان خود میتوانند به روند فعلی شتاب
/

دهند .افزون بر اين ،تمهیدات مؤثر بر افزايش میزان فروش هر نماينده از جمله
آموزشهای تخصصی ،فعالیتهای بازاريابی و تبلیغات گسترده و فرهنگسازی در زمینة
بیمههای عمر به اين روند كمک خواهد كرد .همچنین مديريت صحیح منابع مالی و
پاسخگويی بهموقع و رضايتبخش به خسارات ،تقاضاهای بازخريد و قراردادهای
سررسید شده در رضايت مردم و اقبال عمومی نسبت به خدمات بیمههای عمر نقش
بهسزايی ايفا میكند .تأكید بر جنبة پسانداز و بازنشستگی بیمههای عمر جامع به جای
معرفی آنها بهعنوان بیمههای عمر و سرمايهگذاری راهی ديگر برای افزايش رغبت
مردم به اين بیمههاست .استفاده از ظرفیت موجود شركتهای بیمه برای فروش بیمههای
عمر و بهكارگیری روشهای فروش متقاطع 6در نمايندگیهای مختلف به رشد فروش
كمک خواهد كرد و درنهايت بهبود سیستمهای ارتباط با مشتريان در كاهش نرخ
رهاسازی بیمههای فروختهشده و كاهش نرخ بازخريد مؤثر خواهد بود .مدل ارائهشده
در اين مقاله قابلیت بهبود و گستردهكردن به منظور دربرگرفتن محصوالت ديگر بهغیر
از بیمههای عمر و پسانداز را داراست .از اين رو پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی
از اين مدل بهعنوان نقطة شروع استفاده شده و با رويکرد پويايیشناسی سیستمها به
تحلیل ساير بخشهای مرتبط با بیمههای عمر و صنعت بیمه به طور كلی پرداخته شود.
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