
در شرایط يریگمیتصمياقتصادلیتحلوهیتجزبه مهیباقتصاد کتاب 

در سمت هاتوسط افراد و شرکتمهیبيو تقاضاسکیرتیریمدریسکی،

مورد یتیریمدياهداف دنبال شده و ابزارهاتقاضاي بیمه و همچنین

يهامهیبنیکار بمیو تقسمهی، مقررات بمهیبيهااستفاده توسط شرکت

. پردازدمیدر سمت عرضه بیمه،را یو اجتماعیخصوص

تحصیالت تکمیلی انیانشجودکتاب حاضر براي پژوهشگرانِ حوزه بیمه و 

ی، مالتیریمدهاي اقتصاد، اقتصاد سالمت، مهندسی مالی و در رشته

. کندیفراهم مدر حوزه بیمه را یفعلهايپژوهشدرك يالزم برامبانی

ویژگی برجسته کتاب حاضر در آن است که به بیان مبانی نظري و 

ي اکتفا نکرده است و با ارائهنظرهايحاصل از استدالليهاینیبشیپ

ی و تحقیقات کاربردي در این زمینه به کاربردي نمودن شواهد تجرب

. پرداخته استهاي ارائه شده نیزنظریه

کند تا دانش و یدگان کمک مبه خوانننتایج خالصه شده ، ابدر کل کت

موضوعات مورد بحث .از موضوعات ارائه شده تعمیق نماینددرك خود را 

تقاضاي ،ط ریسکییشرادر يریگمیدر تصمهاي موجودتناقضشامل 

مطلوب توسط يهاسکیانتخاب رسازي،بیمه با و بدون امکان متنوع

و مهیبيدر بازارهاکژمنشی، کژرفتاري و کژگزینی، احتمال گرهامهیب

بازار بیمهگريمیتنظبازنگري در مانند در صنعت بیمه، ندهیآيهاچالش
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