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چکیده
توانگری مالی یکی از مهمترین شاخصها و نماگرهایی است که وضعیت مالی یک نهاد مالی را به طور عام و یک مؤسسه
بیمه را به طور خاص به تصویر میکشد .عالوه بر توانگری مالی ،متغیرها و نماگرهای دیگری میتواند به عنوان شاخصهای
پیشهشدار وقوع بحران در صنعت بیمه تعریف شود .از این رو هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی سیستم پیشهشدار توانگری
مالی برای شرکتهای بیمه بویژه شرکتهای فعال در بازار بیمه ایران است .بدین منظور نخست با استفاده از مطالعات انجام
شده در این حوزه ،تعدادی از شاخصها و نسبتهایی که بر روی توانگری مالی تأثیر گذارند ،به عنوان متغیرهای مستقل به
سه دسته کلی متغیرهای کالن اقتصادی ،شرکتی و حاکمیت شرکتی تقسیم بندی گردید که وجه تمایز این مقاله با سایر
تحقیقات مشابه است .در این راستا ،الگوی تجربی پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی با رویکرد دادههای ترکیبی
(پانلی) برای 18شرکت فعال در بازار بیمه ایران و برای دوره مورد بررسی  1387- 1396برازش گردید .یافتههای تحقیق
نشان میدهند که نرخ سود بانکی با یک دوره وقفه و تغییر اعضای هیأت مدیره به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر
توانگری مالی صنعت بیمه ایران داشتهاند .همچنین ضریب خسارت به دلیل توان سوم بودن ،اثر آن در مقادیر مختلف
متفاوت بوده است .کلیه فرضیات در نظر گرفته شده مبنی بر معناداری تأثیر متغیرهای؛ کالن اقتصادی (شامل؛ نرخ تورم (با
یک وقفه) ،نرخ سود بانکی (با یک وقفه) ،رشد اقتصادی (با یک وقفه)) ،متغیرهای شرکتی(شامل؛ نسبت سرمایهگذاری در
داراییهای ریسکی به کل داراییها ،ضریب خسارت و شاخص هرفیندال -هیرشمن رشتهای) و حاکمیت شرکتی (شامل؛
درصد سهام تحت تملک سهامدار عمده و نسبت تغییرات اعضای هیأت مدیره) و نیز تحریمهای اقتصادی بینالمللی بر
نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمه ایرانی مورد تأیید قرار گرفتند.
واژههاي کلیدي :سیستم پیشهشدار ،توانگری مالی ،بیمه ،دادههای ترکیبی (پانلی).
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 -1مقدمه
سیستم های هشدار دهنده در جهان اولین بار بعد از بحران ارزی کشورهای اروپایی در سال ، 1993-1992
بحران کشورهای آمریکای التین 1995-1994و به طور جدی تر بعد از بحران کشورهای شرق آسیا در سال
 1998-1997مطرح شدند .بیشتر تحقیقاتی که در مورد طراحی سیستم هشدار دهنده صورت گرفته است،
معموالً در حوزه بحران های ارزی میباشد و در حوزه بحران مالی پژوهشها اندک است (صیادنیا و همکاران،
 .)1390معهذا پس از بحران مالی جهانی اخیر سال  ،2008محققان و سی استگذاران در کلیه بخشهای
اقتصادی در سراسر دنیا؛ از جمله صنعت بیمه؛ تمامی تالش و توجه خود را معطوف به تشخیص ،درک و
پیش بینی بحرانهای سیستماتیک نمودهاند  .در انجام این مهم ،مقاالت و نوشتههای مرتبط با پیشبینی بحران
ها ،تمرکز خود را بر روی بسط و توسعه سیستمهای پیشهشدار قرار دادند ،سیستمهایی که به نوعی به دنبال
پیشبینی بحرانهای مالی آینده هستند (صفری.)1389 ،
فعاالن اقتصادی به عنوان بیمهگذار بخشی از ریسکهای مربوط به فعالیت خود را با پرداخت وجهی تحت
عنوان حق بیمه تحت پوشش بیمه قرار داده و به عبارت دیگر ریسک را به مؤسسات بیمه منتقل مینمایند .نکته
حائز اهمیت؛ نگرانی بیمهگذاران در ارتباط با توان ایی ایفای تعهدات شرکت بی مه در صورت بروز خسارت میباشد .
البته نهادهای ناظر بازار بیمه در دنیا به عنوان حافظ منافع بیمهگذاران و مدافع حقوق زیان دیدگان حوادث
مختلف ،بطور مستمر توانایی ایفای تعهدات مؤسسات بیمه را رصد و کنترل مینمایند .لذا حصول اطمینان از
توانگری بیمه گر در پوشش ریسکهای پذیرفته شده و در نتیجه ایفای تعهدات در مقابل بیمهگذاران از جمله
مسایل مطرح در صنعت بیمه دنیا است .از سویی دیگر بیمه گذاران انتظار دارند که نهاد ناظر صنعت بیمه به
نحوی عمل نماید که به محض مشاهده کوچکترین آثار هرگونه بحران ،اقدامات الزم در جهت حفظ حقوق
دارندگان بیمهنامهها به عمل آید .به منظور نظارت دقیق و پیشگیرانه ،در سالیان اخیر نهادهای ناظر صنعت
بیمه در دنیا نیز همسو با سایر نهادهای مالی ،اقدام به تدوین سیستمهای پیشهشدار (EWS) 1نموده اند.
در این راستا ،توانگری مالی از جمله شاخص های مهمی است که بیانگر توانایی یک شرکت بیمه در ایفا ی
تعهدات مالی بلندمدت است .از این رو طراحی سیستمی که بتواند عوامل موثر بر توانگری مالی شرکت بیمه را
شناسایی نماید به عنوان مسأله نگارنده مطرح گردیده است .مسلم است که پیشبینی توانگری مالی شرکتهای
بیمه می تواند نهاد ناظر را قادر به انجام اقدامات نظارت قبل از وقوع بحران در یک شرکت بیمه سازد .در حال
حاضر شرکت های بیمه فعال در بازار بیمه ایران ملزم به محاسبه نسبت توانگری مالی براساس آییننامه شماره
 69مصوب شورای عالی بیمه با عنوان " نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه" هستند و نهاد
ناظر طبق مفاد این آیین نامه و صرفاً بر اساس مقدار این شاخص (سطح توانگری) سیاست ها و اقدامات نظارتی
مانند؛ ارایه برنامه ترمیم وضعیت مالی ،ارایه برنامه افزایش سرمایه ،محدودیت بر روی توزیع سود و میزان
پرداخت پاداش هیأت مدیره و  ...را حسب مورد از شرکت بیمه مربوطه مطالبه مینماید.

Early warning systems
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با تفاسیر فوق ،هدف اصلی این مقاله ارایه الگوی سیستم پیشهشدار توانگری مالی شرکتهای بیمه و احصاء
نتایج آن برای شرکتهای بیمه فعال در بازار بیمه ایران خواهد بود .تعریف شاخصها و نماگرهایی که در طراحی
این سیستم به عنوان سیستم پیشهشدار نیاز خواهد بو د (در قالب شاخصهای کالن اقتصادی ،متغیرهای مالی
و حاکمیت شرکتی) و بررسی جهت و میزان تأثیر شاخص های تعریف شده بر توانایی ایفای تعهدات بیمهگران،
حل مسأله بیان شده را میسر می نماید .برای این منظور نگارنده پاسخ به چهار پرسش را در این پژوهش مورد
بررسی و آزمون قرار داده است؛ چگونگی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی ،متغیرهای مالی ،متغیرهای حاکمیت
شرکتی و تحریمهای بین المللی دامنه پرسش های این مقاله را تشکیل داده است .فرضیات زیر به منظور پاسخ
به پرسش های مورد نظر طرح و در این مقاله حاضر مورد بررسی قرار میگیرند.
 )1متغیرهای کالن اقتصادی بر روی توانگری مالی شرکتهای بیمه ایرانی تأثیر معناداری دارد.
 )2متغیرهای مالی شرکت بر روی توانگری مالی شرکتهای بیمه ایرانی تأثیر معناداری دارد.
 )3متغیرهای حاکمیت شرکتی بر روی توانگری مالی شرکتهای بیمه ایرانی تأثیر معناداری دارد.
 )4تحریمهای اقتصادی بینالمللی بر روی توانگری مالی شرکتهای بیمه تأثیر معناداری دارد.
بدین منظور ،ابتدا مبانی نظری مقاله و سپس پیشینه پژوهشهای انجام شده ارائه میشوند .در بخش بعد ،روش
1
پژوهش در قالب روششناسی اقتصادسنجی مشتمل بر مدلهای رگرسیون مبتنی بر دادههای ترکیبی (پانلی)
معرفی خواهند شد .در بخش پایانی ،ضمن ارائه نتایج و مقایسه مقادیر پیش بینی توانگری مالی با مقادیر واقعی،
جمعبندی و نتیجهگیری نهایی ارائه میشود.
 -2مبانی نظري
وقوع انقالب صنعتی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمایه داری است .از آن
زمان به بعد ،این نظام بحرانهای متعدد اقتصادی و مالی را پشت سر گذاشته است .از دیدگاه نظری دالی ل
زیادی برای تأیید این فرضیه که بحرانهای اقتصادی و مالی از پدیدههای ذاتی در نظام اقتصاد سرمایه داری
هستند ،وجود دارد .از سوی دیگر ،وقوع دهها بحران جدی می تواند فرضیه فوق الذکر را به لحاظ مشاهدات و
سنجشهای آماری تأیید کند .با وجود این نمی توان نتیجه گرفت که بحرانهای اقتصادی و مالی اساساً نگران
کننده نی ستند و نیازی به بررسی و تجزیه و تحلیل و تدوین سیاستهای مناسب برای پی شگیری و مدیری ت
بحران وجود ندارد (صیاد نیا و همکاران .)1390 ،موفقیت یا شکست هر کسب و کاری در نتیجه تعامل دو عامل
اصلی است .ابتدا ،عملکرد شرکت توسط عوامل بیرونی تحت تأثیر قرار میگیرد که خارج از کنترل مدیریت کسب
و کار است .نرخ رشد اقتصاد ،تورم ،نرخهای ارز ،نرخهای بهره ،ترجیحات ،گرایشات و تغییر رفتار مشتری ،تغییر
در ویژگیهای فعالیتهای بازار مثل شرایط محیطی که به وضوح سودآوری کسب و کار و قدرت بازار آن را تحت
تأثیر قرار میدهد .سایر عوامل تأثیرگذار بر عملکرد یک مؤسسه تجاری مربوط به یکسری از عوامل درونی است
که در شرکت وجود داشته و تحت کنترل میباشند .سرمایه ناکافی جهت تأمین مالی ،رشد و استفاده بیش از حد
Panel Data
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از اهرم ،انتخاب مکان نامناسب ،ناتوانی در برآورده نمودن انتظارات مشتری ،سرمایهگذاری بیش از حد در دارایی
ثابت و غیره ،میتواند به عنوان عوامل درونی که بر روی عملکرد کسب و کار تأثیر میگذارد ،مد نظر قرار گیرد
(شارما و ماهاجان  .)1980،1همه عوامل بیان شده منجر به ورود یا خروج شرکتها به محیط کسب و کار میشود.
شرکتهای ناموفق به روشهای گوناگونی تعریف شدهاند تا فرآیندهای رسمی که آنها را به چالش کشیده و نیز
طبقهبندی شرایط اقتصادی و مالی پیرامون آنها را به تصویر بکشند .چهار واژه کلی در ادبیات شرکتهای ناموفق
بکار گرفته شده است که شامل؛ عدم موفقیت ،عدم توانگری مالی ،نکول و ورشکستگی میباشد(آلتمن و هاتکیس ،2
 .)2005این واژهها گهگاه به جای هم نیز بکار میروند ،لیکن آنها بیانگر محتوای متفاوت بحران مالی هستند.
ورشکستگیهای اخیر شرکتهای بزرگ بورسی در بازار سهام آمریکا و اروپا از قبیل انرون ،ورلدکام ،لهمن برادرز،
وامو ،سوئیس ایر ،ایبیبی ،پارمالت؛ شوک بزرگی را به سرمایهگذاران در سرتاسر دنیا وارد نمود و اهمیت پیشبینی
ناتوانی مالی را هم در تئوری و هم در صنعت نشان داد .در این وضعیت بیش از هر زمان دیگری ضروری است تا
سیستمهای پیشهشداری که میتوانند در جلوگیری از نکول و یا بازگرداندن شرایط شرکت به قبل از نکول کمک
نمایند را توسعه بخشید (اکتان .)2011،3
سیستمهای پیشهشدار به ساختاری اشاره دارد که با در نظر گرفتن مؤلفههای مختلف اقتصادی ،مالی و
مدیریتی ،کوچک ترین تغییراتی که ممکن است در آینده منجر به ایجاد بحران در یک مؤسسه بیمه گردند را
مورد شناسایی و رصد قرار می دهد .اساس این سیستم ها بر تخمین احتمال افت و کاهش توانایی ایفای تعهدات
و ریسکهای پذیرفته شده توسط مؤسسه بیمه استوار است .به بیانی دیگر سیستم پیشهشدار یک مکانیزم
ارزیابی برای نظارت بر ثبات و سالمت مالی شرکتهای بیمه می باشد قبل از آن که اتخاذ تدابیر و چاره اندیشی
خیلی دیر شود .اهداف استقرار سامانه پیشهشدار را می توان شامل شناسایی بحران قبل ا ز رخداد ،ایجاد
اطمینان از توانایی پرداخت تعهدات توسط بیمه گر و اطالع از مشکالت بالقوه و ارائه راه حل صحیح در زمان
مناسب برشمرد .سیستم پیشهشدار؛ در واقع سیستمی است که اطالعاتی راجع به شاخصها یا نماگرهایی را
فراهم میآورد تا عملکرد بالقوه نامطلوب شرکت بیمه را از قبل نمایان سازد تا بدین طریق پیش از وقوع وضعیت
نامطلوب ،اقدام الزم را بتوان به عمل آورد  .سیستم پیشهشدار یا تست پیشهشدار در آ مریکا که توسط انجمن
ملی ناظران امور بیمهای  )NAIC( 4طراحی شده ،هم اکنون تحت عنوان سیستم اطالعات نظارتی بیمه)IRIS(5
مصطلح است .این سیستم در آ مریکا که متشکل از نسبتهای مالی و معیارهای عملکرد شرکت بیمه است،
درصدد است تا آن دسته از شرکتهای بیمه را که نیازمند نظارت دقیقتر توسط دپارتمانهای نظارت بر بیمه
ایالتی است ،مشخص نمای د (صفری .)1389،ازجمله این نسبتهای مالی ،نسبت توانگری مالی  (SMR) 6است.

1

Sharma, S. and Mahajan, V.
Altman, E.I., Hotchkiss, E.
3 Aktan,Sinan
4 National Association Insurance Commissioner (NAIC).
5 Insurance Regulatory Information System (IRIS).
6 Solvency Margin Ratio)SMR(.
2
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انجمن بین المللی ناظرین بیمه  ،)IAIS(1توانگری مالی را بدین گونه تعریف نموده است که "توانایی یک بیمهگر
در ایفای تعهدات (بدهیهای) ناشی از کلیه قراردادهای منعقده خود در هر زمانی"( .)2003،IAISبه منظور حمایت
از بیمهگذاران و تضمین ثبات بازارهای مالی ،از بیمهگران درخواست شده تا داراییهای مازادی را تحت عنوان سپر
در اختیار داشته باشند .این سپر در اصطالح نسبت (حاشیه) توانگری مالی نامیده میشود (سندستروم .)2006 ،2
اولین دستورالعملهای بیمه زندگی و غیر زندگی اتحادیه اروپا ،در آن مقطع جامعه اقتصادی اروپا ،در 24
جوالی  1973و  5مارس  1979منتشر گردیدند .در این دستورالعمل حداقل حاشیه توانگری مالی یک مؤسسه
بیمه ،که در واقع همان توانگری مالی صفر بود ،تعریف شده است .در نشست آوریل  1994اتحادیه اروپا ،سئواالتی
در خصوص توانگری مالی مطرح شد و کمیته بیمهای موافقت نمود که از مقامات ناظر اروپایی بخواهد کارگروهی
برای بررسی وسیع در این باب تشکیل دهند .پس از بررسیهای انجام گرفته ،در نهایت در پنجم مارس 2002
پارلمان اروپا دستورالعملهای جدیدی را برای بیمههای زندگی و غیر زندگی ارائه کرد که سیستم توانگری مالی
یک ( )Solvency Iنام گرفت و تغییرات بسیار کمی نسبت به سیستم قبلی پیدا کرد .در عین حال پیشنهاداتی
برای ارتقاء سیستم جدید و پیش طرحهایی برای پیشرفتهایی که باید در آینده انجام شود ،یعنی سیستم توانگری
مالی دو ( )Solvency IIارائه کرد (سندستروم .)2006 ،با استفاده از سیستم توانگری مالی  ،Iحداقل سرمایه
توانگری مالی واقعبینانهتر تعیین شد .با این حال هنوز در این سیستم همه ریسکها در نظر گرفته نمیشدند و
سرمایه محاسبه شده ،بیانگر ریسک واقعی شرکتهای بیمه نبود .در نهایت ،مدل توانگری مالی  IIدر تاریخ 1
نوامبر سال  2012با هدف در نظر گرفتن حوزه وسیعتری از ریسکها ،هماهنﮓسازی روشهای ارزشیابی ،شفاف
سازی و افشاگری اطالعات از سال  2012در کشورهای حوزه اتحادیه اروپا اجرا گردید .رویکرد به کار رفته در این
مدل ،مبتنی بر مدل بازل IIاست که توسط کمیته بازل در سال ،2004برای صنعت بانکداری معرفی شد
(سندستروم .)2010 ،در نظام توانگری مالی  ،IIریسک های؛ صدور ،اعتبار ،بازار ،عملیاتی و نقدینگی در مجموع
ریسکهایی هستند که سرمایه مورد نیاز توانگری را تعیین مینمایند (شهریار.)1393 ،
موضوع شاخص توانگری مالی مورد توجه نهاد ناظر بر شرکتهای بیمه ایران نیز قرار گرفت ،به طوریکه
در جلسه مورخ  26بهمن ماه سال  1390شورایعالی بیمه ،یکی از ارکان بیمه مرکزی ج.ا.ایران ،در اجرای بند
 5ماده  17و با توجه به مواد  40و  59قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری و در اجرای ماده 114
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ( ،)1394-1390آییننامه شماره  69با عنوان "نحوه
محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه" را در  15ماده و دو تبصره تصویب نمود.
در این آییننامه ،نسبت توانگری مالی ( ) SMRعبارت از نسبتی است که مقدار توانگری مالی مؤسسه بیمه را
اندازه میگیرد و از تقسیم مبلغ سرمایه موجود بر مبلغ سرمایه الزامی بدست می آید.

Association of Insurance Supervisors (IAIS).
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مطابق ماده  2آییننامه مذکور ،مؤسسات بیمه موظفند مبلغ سرمایه موجود خود را از طریق جمع ارزش
داراییهای قابل قبول به اضافه مازاد ارزش روز نسبت به ارزش دفتری داراییهای ثابت منهای بدهیهای مؤسسه
بی مه طبق جدول تنظیم شده در پیوست آییننامه محاسبه کنند .
همچنین مطابق ماده  ، 3مؤسسات بیمه موظفند مبلغ سرمایه الزامی ) (RBCخود را طبق فرمول زیر محاسبه
کنند :
𝑅𝐵𝐶 = √𝑅12 + 𝑅22 + 𝑅32 + 𝑅42

بدین ترتیب ،نسبت توانگری مالی ) (SMRطبق فرمول زیر محاسبه می گردد:
( × 100مبلغ سرمایه الزامی( /)RBCمبلغ سرمایه موجود) = نسبت توانگری مالی
طبق این آییننامه ،شرکتهای بیمه میبایست نسبت تـوانگری خـود را محاسـبه و پـس از تأییـد هیأت مدیره
و اظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای بیمه مرکزی ارسال نمایند  .این نسبت به نوعی داراییها ی
مؤسسه بیمه را با تعهدات پذیرفته شده از سوی آن مقای سه مینماید که در صورت فزونـی آن از  100درصد،
وضعیت توانگری مالی شرکت مناسب ارزیابی میشود .در آییننامه مذکور ،توانگری مالی شرکتهای بیمه سطح
بندی شده و چنانچه شرکت بیمه در یکی از سطوح پایین تر از یک قرار گیرد ،برای ارتقاء به سطوح باالتر باید
اقداماتی را متناسب با آن سطح انجام دهد .این سطوح و اقدامات در آییننامه به صراحت تصریح شده است
(مراقب بیمه. )1397 ،
 -3پیشینه پژوهش
در بررسی پژوهشهای انجام شده (البته تا هنگام نگارش این پژوهش) مالحظه گردید که صرفاً مطالعات اندکی
ریسک عدم توانگری مالی شرکتهای بیمه را بررسی کردهاند .در این خصوص کاپورال و همکاران ( )2017بیان
کردهاند؛ دلیل این موضوع این است که صنعت بیمه نسبت به سایر صنایع مانند بانکداری ،کمتر در معرض تالطم
بازارهای مالی قرار دارد .دالیل احتمالی متعددی برای این تفاوت وجود دارد .برخالف بانکها ،بیمهگران از مشتریان
سپرده نمیپذیرند و بنابراین با ریسک کمبود غیرمنتظره نقدینگی که ممکن است بانک را تحتالشعاع قرار دهد
مواجه نیستند .بنابراین با مشخص شدن این موضوع که شرکتهای بیمه ریسکیتر شدهاند ،ضروری است تا عوامل
ریسک عدم توانگری مالی مورد بررسی قرار گیرند .به عالوه ارتباط نزدیک شرکتهای بیمه و بحرانهای بانکی تا
اندازهای است که ناتوانی بیمهگران میتواند به شدت ثبات بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار دهد .در ادامه به مرتبط
ترین مطالعات انجام شده در زمینه سیستمهای پیشهشدار اشاره میشود.
نسل اول سیستمهای پیشهشدار توسط کامینسکای و همکاران  )1997( 1با استفاده از یک رویکرد عالمت-
دهی  ،2ارایه شده است.آنها شواهد تجربی بحرانهای پولی را با استفاده از رویکرد عالمتدهی آزمون و یک سیستم
پیشهشدار برای بحرانهای پولی  5کشور صنعتی و  15کشور در حال توسعه طی سالهای  1970-1995پیشنهاد
1 Kaminsky,graciela;LizondoSaul;M.Reinhart,Carmen.
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نمودهاند .پیشنهادی مورد نظر آنها ،شامل مشاهده چندین شاخص با گرایش به آشکار ساختن رفتار غیرمعمول در
دورههای پیش از وقوع بحران ،میباشد .هنگامی که شاخصی از یک ارزش آستانهای تجاوز نماید ،این امر تحت
عنوان یک «عالمت» هشدار تلقی میشود که نشان میدهد یک بحران پولی در فواصل زمانی آینده(در تحقیق
آنها 24 ،ماه آینده) اتفاق میافتد .متغیرهایی که در تحقیق آنها شاخصهای پیشرو شناخته میشوند ،عبارتند از
صادرات ،انحراف نرخ واقعی ارز از روند ،نسبت نقدینگی به ذخایر بینالمللی ناخالص ،تولید و قیمت سهام.
دیویس و دلربا  ،)2008( 1سعی نمودند سیستم هشدار دهنده را با یک مدل الجیت چندجمله ای و رویکرد
سیگنالی برای بحران بانکی ارزیابی کنند .آنها با تحقیق بر روی  60کشور و همچنین روی کشورهای خاصی به
این نتیجه رسیدند که رشد تولید ناخالص حقیقی و رابطه مبادله ،اثرگذارترین شاخصهای پیش روی بحران بانکی
میباشند و ترکیبی از سایر متغیرها در دورهای میتوانند شاخصهای پیش رو باشند .همچنین مدل الجیت
چندجمله ای در پیشبینی یک سیستم هشداردهنده جهانی بهتر عمل میکند ،در حالی که یک رویکرد سیگنالی
برای پیشبینی بحران یک کشور خاص عملکرد بهتری از خود نشان داده است.
گولسون و اومیت  ،)2010( 2یکی از مدلهای پیشهشدار آماری را با آزمایش  45شرکت بیمه فعال در ترکیه
که در شاخه بیمه غیرزندگی بین سالهای  1992تا  2006فعالیت کردهاند ،به منظور شناسایی شرکتهایی که
سالمت مالی آنها رو به وخامت بوده ،بسط داده و آزمون نمودند .بررسی آنها ،تحلیلهای قبلی را با استفاده از
دادههای حسابداری نسبتاً جامعترِ تحلیل لوجیت بسط داده است .در تحقیق آنها ،قابلیت تحلیلهای لوجیت،
افتراقی و رگرسیون برای پیشبینی عملکرد ضعیف شرکتهای بیمه ،با هم مقایسه شده است .این سه مدل از
اطالعات سالهای  2003 -2006برای پیشبینی عملکرد شرکتهای بیمه در سال  2007استفاده کردند .این
پژوهش نشان میدهد که در مقام مقایسه هر سه مدل ،قابلیت پیشبینی مدل لوجیت در مقایسه با دو مدل دیگر
اندکی بیشتر بود.
سیامپی  ،)2014( 3مدل تخمین نکول را برای شرکتهای کوچک ایتالیایی بر اساس نسبتهای مالی و نیز
ویژگیهای حاکمیت شرکتی و با بکارگیری رگرسیون لجستیک بکار گرفت .وی نتیجهگیری کرد که ترکیب
متغیرهای مالی -اقتصادی با متغیرهای حاکمیت شرکتی باعث بهبود میزان صحت پیشبینی نکول شرکتهای
کوچک میشود.
4
تورنوئا و تیوب ( ،)2014عوامل تأثیرگذار بر بقا و عدم موفقیت شرکتهای بیمه غیر زندگی در فیلیپین را
مورد بررسی قرار داده و قابلیت بقای شرکتهای بیمه را به چهار دسته قوی ،متوسط ،ضعیف و ناتوان مالی تقسیم
کردهاند .محققین در این تحقیق از اطالعات  79شرکت بیمه غیر زندگی فیلیپین استفاده نمودند .بر اساس تحلی ل
لوین -ولش واریانس یک طرفه ( )ANOVAو تکنیک رگرسیون تصادفی مرزی؛ احتمال بقاء و یا عدم موفقیت
شرکتهای بیمه غیر زندگی را تعیین نمودند .نتیجه تحقیق آنها بیانگر آن است که اندازه شرکت ،افزایش حقبیمه،
1 Davis

E.Philip, Karim Dilruba.
Isseveroglu; Umit, Gucenme.
3 Ciampi, Francesco.
4 T. Tornoa, Eduardo; S. Tiub, Tomas.
2 Gulsun,
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اهرم ،خسارات پرداختی ناشی از توفان ،خسارات پرداختی ناشی از سیل ،نوع مالکیت ،میزان تنوع سازی و رعایت
الزامات سرمایه پرداختی ،عوامل مهمی هستند که بر قابلیت بقای شرکت بیمه غیر زندگی در فیلیپین تأثیرگذار
است.
1
راچا و وندب ( ،)2015در مطالعهای با عنوان "پیشبینی توانگری مالی برای شرکتهای بیمه اموال -مسئولیت:
شواهدی از بحرانهای مالی" ،با رویکرد رگرسیون  ، OLSعواملی که نسبت توانگری مالی تبیین شده توسط
قانونگذار در شرکتهای بیمه اموال -مسئولیت آلمان را تحتتأثیر قرار میدهد ،برای دوره  2004-2011مورد
بررسی قرار دادند .آنها نشان دادند که نسبت توانگری مالی دوره قبل میتواند برای پیشبینی نسبت توانگری دوره
مالی آتی صرف نظر از شرایط اقتصادی بکار رود .بنابراین نتایج آنها داللت بر آن دارد که ناظرین کشور آلمان قادرند
از قبل شرکتهای بیمه ای را که دچار بحران مالی هستند ،به منظور اتخاذ اقداماتی در جهت حمایت از منافع
سهامداران پیدا کنند .ریسک سرمایهگذاری ،رشد حقبیمه ،داراییها ،اهرم عملیاتی ،نرخ بازده داراییها ،ضریب
ترکیبی ،شاخص هرفیندال از جمله متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی این مطالعه بودند.
اسدالهی نیک و همکاران  ،)2016(2به بررسی عوامل مرتبط با ظهور بحرانهای مالی در کشورهای بریک
 )BRIC(3در طی سالهای  1992تا  2011با استفاده از شبکه عصبی در یک سیستم پیشهشدار نمودند .در این
زمینه آنها به منظور یافتن اهمیت عوامل مختلف در تشریح بحران ،سیستم پیشهشداری را ایجاد ،آموزش و تست
نمودند .مدل آنها با پیشبینی خیلی خوب تاریخهای بحران و غیر بحران اثبات گردید .متغیرهای مستقل مورد
استفاده آنها در تحقیق شامل رشد تولید ناخالص داخلی ،تغییرات در شرایط تجارت ،بهره واقعی ،تورم ،نسبت M2
به ذ خایر ،رشد اعتبار ،نسبت اعتبار خصوصی به تولید ناخالص داخلی ،تولید ناخالص داخلی سرانه ،بیمه سپرده،
نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به  GDPو درجه آزادی اقتصادی ،کسب و کار تجارت و سرمایهگذاری،آزادی
مخارج پولی دولت .آنها با مقایسه بین نتایج واقعی و پیشبینی احتمال بحران ،به این جمعبندی رسیدند که مدل
آنها تاریخ بحران و غیر بحران را به خوبی شناسایی و تشخیص می دهد .آنها دریافتند که متغیر اعتبار داخلی به
بخش خصوصی ،تورم ،درجه آزادی اقتصادی ،نرخ بهره و رشد اقتصادی بیشترین اهمیت و بیمه سپرده کمترین
تأثیر را در بین متغیرهای مستقل داشتند.
کاپورال و همکاران  ،)2017( 4با استفاده از  14متغیر خاص شرکت و  6متغیر کالن اقتصادی در طی سالهای
 ،2014-1986عوامل تأثیرگذار بر روی عدم توانگری مالی شرکتهای بیمه جنرال در انگلستان را بررسی نمودند.
آنها یک مدل خالصه شدهای از رگرسیون لجستیک را جهت برآورد نکول استفاده نمودند .نتایج تحقیقات آنها
نشان داد اغلب عوامل ریسک سنتی (نرخ بهره ،نقدینگی ،سودآوری ،اهرم و غیره) عوامل تعیین کنندهای از ریسک
عدم توانگری مالی بیمهگران میباشند .آنها همچنین نشان دادند که عوامل کالن اقتصادی و عوامل خاص شرکت

1 Raucha,Jannes;Wendeb,Sabine
2 Assadolahi

Nik,Paria; joush ,Mansour; Shaari, Abbu hassan, Sarmdi, Tamat.
Brazil, Russia, India and China
4 Caporale, Guglielmo Maria; Cerrato, Mario; Zhang, Xuan.
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در ارزیابی ریسک اعتبار شرکتهای بیمه جنرال مهم هستند و ریسک عدم توانگری مالی در بین شرکتهای بیمه
بسته به رشته فعالیت آنها متفاوت است.
بررسیهای انجام شده در ایران نشان میدهد که تحقیقی در خصوص سیستمهای پیشهشدار توانگری مالی
برای شرکتهای بیمه انجام نشده است .تنها تحقیقات مربوط به سیستمهای پیشهشدار در صنعت مالی ،مربوط
به تحقیقات سیستمهای پیش هشدار در بانکداری بوده است .لذا خالء تحقیقاتی در این حوزه کامالً محسوس است
و این تحقیق در حوزه سیستمهای پیشهشدار توانگری مالی شرکتهای بیمه ،می تواند راه را بر نهاد ناظر و
محققین بگشاید .در زیر به نمونههایی از تحقیقات انجام شده در سایر حوزههای مالی در ایران پرداخته شده است:
صیاد نیا و همکاران ( ،)1390یک سیستم هشداردهنده در جهت شناسایی بحرانهای مالی (بانکی و پولی)
در ایران را تبیین نمودند .بدین گونه که این سیستم هشدار دهنده قادر است یک سیگنال هشدار مبنی بر احتمال
وقوع بحران در آینده ارسال کند .ابتدا شاخصهای هشدار شامل رشد تولید ناخالص داخلی ،تورم ،نرخ بهره حقیقی،
شاخص بورس ،نرخ ارز مؤثر و انحراف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی ،نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی ،نسبت
حساب های جاری به تولید ناخالص داخلی از طریق روش سیگنالی انتخاب شده و سپس این متغیرها از طریق
مدل الجیت و شبکه عصبی مورد سنجش قرار گرفتند .تخمینها طبق نتایج مورد انتظار بوده و سالهای ،1374
 1366 ،1373و  1359به عنوان سالهای بحرانی انتخاب شدهاند و شاخصهایی همچون نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی ،نرخ بهره حقیقی ،نرخ تورم و انحرافات ارزی به عنوان شاخصهای هشدار شناسایی گردیدهاند .محققین
در تحقیق خود توصیه نمودند که جهت جلوگیری از وقوع بحرانهای مالی در ایران باید برخی از شاخصهای مهم
اقتصادی مثل روند تولید ناخالص داخلی ،نرخ بهره حقیقی ،تورم و همچنین تحرکات ارزی را به شدت تحت نظر
گرفت .این شاخصها دارای بیشترین تأثیر بر سیستم پیشهشدار بودهاند .این تحقیق نشان میدهد که بحرانهای
مالی در ایران بیشتر ریشه پولی و ارزی دارند و تقریباً متغیرهای پولی و ارزی ،هشدارهای مربوط به بحران را
منتشر کردهاند.
شجری و محبی خواه ( ،)1389یک مدل احتمالی برای پیشبینی وقوع بحرانهای بانکی و تراز پرداختها در
اقتصاد ایران را با استفاده از روش عالمتدهی ارائه و امکان همپوشانی دو بحران (بحران دو قلو) را نیز مورد بررسی
قرار دادند .با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق دو متغیر قیمت سهام و نرخ بهره واقعی به ترتیب معتبرترین
شاخصها برای پیشبینی بحران پولی میباشند .همچنین قیمت سهام به همراه نرخ ارز واقعی ،مناسبترین شاخص
برای پیشبینی بحرانهای دو قلو شناخته شدهاند.
نصراللهی و همکاران ( ،)1396با بکارگیری دادههای فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی  1367-1393و با
است فاده از یک مدل متغیر وابسته گسسته (رویکرد رگرسیون لجستیک) ،ضمن بررسی عوامل مؤثر بر وقوع بحران
ارزی در کشور ،یک سیستم هشدار زودهنگام بحرانهای ارزی با تمام مؤلفههای مورد نیاز در مورد اقتصاد ایران را
طراحی و تبیین نمودند .بر اساس نتایج به دست آمده بحرانهای ارزی در ایران در نتیجه موازنه ترکیب عدم
تعادلها در بخش های واقعی و عمومی ،موازنه خارجی و بخش مالی کشور به وقوع پیوستهاند.
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با این توصیف ،در پژوهش حاضر به طور خاص مطالعات؛ کاپورال و همکاران ( ،) 2017تورنوئا و تیوب ()2014
و فرانچسکو سیامپی ( ،) 2014سنﮓ بنای مدل تجربی قرار گرفت.
 -4روششناسی پژوهش
در این تحقیق سعی بر آن است اثر عوامل مختلفی که بر روی توانگری مالی مؤثر هستند مورد سنجش قرار
گیرد .این عوامل به سه دسته کلی عوامل اقتصاد کالن ،متغیرهای مالی شرکت و عوامل حاکمیت شرکتی
تقسیمبندی شده و تأثیر هر یک از آنها به عنوان متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته (توانگری مالی) مورد
سنجش قرار میگیرد .در واقع نکته ای که این پژوهش را از سایر تحقیقات انجام شده متمایز مینماید آن است
که متغیرهای مستقل در سه گروه در نظر گرفته شده و دامنه آن بسیار وسیعتر از تحقیقات مشابه است که یک
و یا حداکثر دو گروه متغیر مستقل را در مدل خود در نظر گرفته اند .شکل زیر مراحل پژوهش را به اختصار شرح
میدهد.

متغیرهاي اقتصاد کالن

سیستم پیش

نسبت توانگري مالی

متغیرهاي حاکمیت

هشدار

()SMR

شرکتی

متغیرهاي مالی

شکل( :)1مراحل پژوهش

مطابق شکل فوق ،ابتدا شاخصهای مورد استفاده در مؤسساتی نظیر  IRIS ، IAIS ، AM Bestو مطالعات انجام
شده ،که با توجه به دادههای موجود در صنعت بیمه قابل محاسبه هستند ،را محاسبه مینماییم .سپس با استفاده
از رگرسیونهای دادههای ترکیبی (پانلی) ،اثر این شاخص ها بر نسبت توانگری مالی را خواهیم سنجید و در نهایت
تأیید و یا رد فرضیههای در نظر گرفته شده را دنبال میکنیم.
 -1-4متغیرهاي پژوهش
متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش در قالب متغیرهای مالی ،کالن اقتصادی و حاکمیت شرکتی به شرح زیر
است:
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• متغیرهای وابسته :نسبت توانگری مالی () SMR؛ مفهوم و نحوه محاسبه شاخص در بخش مبانی نظری
توضیح داده شد.
• متغیرهای مستقل
 -4-1-1متغیرهاي شرکتی
• نسبت سرمایهگذاری در داراییهای ریسکی (سهام و امالک و مستغالت) به کل داراییها ()F2؛ این متغیر اثر
دوگانهای بر نسبت توانگری مالی دارد ،در صورتی که سرمایهگذاری در داراییهای ریسکی منجر به افزایش
بازده نگردد ،افزایش این متغیر موجب کاهش نسبت توانگری خواهد شد و در صورت تحقق بازدهی مناسب
در طی سالهای گذشته که مستقیماً موجب افزایش سودآوری و نیز سود انباشته شرکتها میشود .انتظار بر
این است که افزایش این متغیر در بین شرکتهای مورد بررسی موجب افزایش نسبت توانگری مالی آنها گردد.
این شاخص توسط انجمن بینالمللی ناظران بیمهای به عنوان یکی از شاخصهای نظارت بر عملکرد
شرکتهای بیمه تعیین گردیده است( .)2011, IAISهمچنین یکی از معیارهای مورد استفاده در مطالعه ناون
و ولفروم  ) 2017(1برای ارزیابی عملکرد بازار بیمه نسبت مذکور بوده است.
• ضریب خسارت (خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده) ()F6؛ همانطور که در مبانی نظری بیان شد ،ریسک
بیمهگری از جمله متغیرهای تعریف شده در محاسبه سرمایه الزامی و در نتیجه نسبت توانگری مالی است .در
محاسبه این نوع ریسک ،مقادیر خسارت واقع شده و حقبیمه عاید شده(هر کدام که بزرگتر باشد) به عنوان
عوامل تعیینکننده ریسک بیمهگری در ضرایب ریسک مربوطه ضرب میشوند .بنابراین هر چه ضریب خسارت
شرکت ،در اثر انتخاب ریسکهای نامطلوب  ،2باالتر باشد و یا شرکت پرتفوی بیشتری در رشتههای با ضریب
خسارت باال داشته باشد ،از ریسک بیمهگری بزرگتری برخوردار خواهد شد .از این رو میتوان گفت که ضریب
خسارت یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر بر سرمایه الزامی ،ریسک بیمهگری و به تبع آن نسبت توانگری مالی
شرکتهای بیمه است .شهریار و همکاران( ) 1395نشان دادند که رابطه این متغیر و نسبت توانگری مالی
بیمهگران به صورت یک تابع درجه سوم میباشد .به عبارت دیگر انتظار می رود با افزایش ضریب خسارت ابتدا
نسبت توانگری مالی بیمهگر با نرخ کاهنده افت نماید و سپس در یک بازه نسبتاً بزرگ از ضریب خسارت ،افت
نسبت توانگری به شدت کم و محدود شده و سپس با افزایش ضریب خسارت ،نسبت توانگری مالی دوباره با
نرخ فزاینده ای کاهش یابد .این نوع ارتباط به سهم باالی ریسک بیمهگری از سرمایه الزامی (3 )RBCو فرمول
محاسبه نسبت توانگری مالی و محاسبه سرمایه الزامی (به صورت مجموع مجذور) وابسته است .یکی از
شاخصهای کلیدی جهت نظارت بر عملکرد مؤسسات بیمه که توسط انجمن ملی ناظران امور بیمهای ()NIAC
و نیز انجمن بینالمللی ناظران بیمهای ( )IAISتعیین گردیده ،ضریب خسارت میباشد .همچنین مؤسسه

1 Kwon,

W.Jean; Wolfrom, Leigh.
selection
3 Risk- based Capital
2 Adverse
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رتبهبندی ایام بست( )A.M.Bestکه صرفاً به رتبهبندی شرکتهای بیمه میپردازد ،از این شاخص به عنوان
یکی از شاخص های سنجش قدرت و توانایی مالی مؤسسات بیمه زندگی و غیرزندگی استفاده مینماید .صفری
و همکاران ( )1394نیز در تحقیق خود نشان دادند که همبستگی معنی داری بین توانگری مالی و ضریب
خسارت وجود دارد.
• شاخص هرفیندال -هیرشمن تمرکز رشتهای ()F10؛ این شاخص که تمرکز شرکتهای بیمه در رشتههای
بیمهای خاصی را نشان می دهد ،در تئوری دارای رابطه منفی و معکوس با نسبت توانگری مالی است .به عبارت
دیگر انتظار میرود هرچه تمرکز شرکتهای بیمه در یک یا چند رشته خاص بویژه رشتههایی که سهم باالیی
در پرتفوی شرکت داشته و همچنین ضریب خسارت باالیی دارند نظیر بیمههای درمان و شخص ثالث (که
اغلب شرکت های بیمه فعال در بازار بیمه ایران این گونه هستند) بیشتر باشد ،ریسک بیمهگری افزایش یافته
و نسبت توانگری با افت روبرو گردد .انجمن بینالمللی ناظران بیمهای(، )IAISیکی از شاخصهای کلیدی جهت
نظارت بر عملکرد مؤسسات بیمه را شاخص هرفیندال تعیین نموده است .راچا و وندب ( )2015در تحقیق
خود بر روی توانگری مالی مؤسسات بیمه اموال– حوادث آلمانی ،با بکارگیری شاخص هرفیندال رشتهای ،بیان
کردند که چنانچه بیمهگری بدون داشتن دانش الزم در نرخگذاری و بیمهگری ریسکها ،اقدام به صدور
بیمهنامه در رشته هایی نماید که رقابتی نبوده و یا پر ریسک هستند ،این موضوع تأثیر معکوسی بر روی
توانگری مالی آنها خواهد داشت .کاپورال و همکاران ( )2017نیز در مطالعه خود نشان دادند که شاخص
هرفیندال تمرکز رشته ای یکی از عوامل تأثیرگذار بر عدم توانگری مالی شرکتهای بیمه عمومی در انگلستان
میباشد.
 -4-1-2متغیرهاي کالن اقتصادي
• نرخ تورم ()INF؛ اثرات تورم بر افزایش حقبیمه ،رشد خسارت و افزایش سرمایه موجود به دلیل افزایش
ارزش روز داراییهای ثابت ،با وقفهای یکی دو ساله (اغلب یکساله) ظاهر میشود .موازنه اثرات مثبت ناشی
از حقبیمه و افزایش ارزش روز دارایی های ثابت با اثرات منفی ناشی از رشد خسارت است که در نهایت
موجب افت توانگری مالی و یا بهبود آن میشود .این موضوع بستگی به آن دارد که اثرات مثبت بر اثرات
منفی غالب گردند یا بالعکس .نتایج مطالعات اسدالهی نیک و همکاران ( ،)2016نادری ( ،)1382صیادنیا
و همکاران ( )1390و نصراللهی و همکاران ( )1396بیانگر تأثیر معنیدار متغیر نرخ تورم بر بحرانهای
مالی ،ارزی و بدهی دولت بوده است.
• نرخ سود بانکی ()R؛ عالوه بر این که افزایش نرخ سود بانکی موجب کاهش تقاضای بیمه زندگی و افزایش
سود سرمایهگذاری شرکتهای بیمه (در صورتیکه شرکتهای بیمه از منابع نقدی مازاد الزم جهت
سپردهگذاری برخوردار باشند) میشود ،به عنوان حداقل هزینه فرصت سرمایه  1و یا هزینه سرمایه  2در

Opportunity Cost
Cost of Capital
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صورت افزایش ،به دلیل سودآوری پایین شرکتهای بیمه نسبت به سایر صنایع ،موجب کاهش جذب
سرمایه گردیده و در نتیجه سرمایه موجود شرکتهای بیمه متناسب با ریسکهای پذیرفته شده توسط
آنها رشد نمیکند .این امر موجب افت نسبت توانگری مالی بیمهگران میگردد .شجری و محبی خواه
( )1389و صیاد نیا و همکاران ( )1390متغیر مزبور را در مطالعه خود وارد نموده و تأثیرپذیری بحرانهای
ارزی و مالی از این متغیر را نشان دادند .اسدالهی نیک و همکاران ( ،)2016با رویکرد شبکه عصبی
د ریافتند که نرخ بهره از جمله متغیرهایی است که بیشترین تاثیر را بر احتمال بحران مالی کشورهای
نوظهور داشته است .همچنین کاپورال و همکاران ( )2017نیز نشان دادند که این متغیر یکی از عوامل
تعیینکننده ریسک عدم توانگری مالی مؤسسات بیمه کشور انگلستان است.
• رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی ())GDPG؛ متغیر اقتصادی مهم دیگر رشد تولید ناخالص داخلی
است .رشد اقتصادی و بیمه رابطه تنگاتنگی با هم دارند و رشد اقتصادی باعث بهبود تقاضای خرید انواع
پوششهای بیمهای و به تبع آن بهبود شاخصهای بیمه شده و در طرف مقابل گسترش بیمههای بازرگانی
به دلیل ارائه تضمین برای سرمایهگذاریهای مولد و حمایت از صادرات ،اثر مثبتی بر رشد اقتصادی جامعه
خواهد داشت .بر طبق نظریههای مالی یکی از دالیل اصلی ایجاد بحران در سیستمهای مالی از جمله
بانکها و شرکتهای بیمه بروز پدیده انتخاب نامساعد  1است (میشکین  .)1396 ،2بدین ترتیب که
مؤسسات مالی به ویژه بانکها و بیمه ها معموالً در گزینش مشتریان به لحاظ ریسک دچار این پدیده
میشوند .بانک ها در دوره رکود اقتصادی دچار این معضل شده به نحویکه با افزایش انواع ریسکها از
جمله ریسک اعتباری در سمت داراییهای ترازنامه خود مواجه میگردند .لیکن شرکتهای بیمه در دوره
بهبود و رونق اقتصادی به دلیل افزایش فروش بیمهنامه و حق بیمه و به تبع آن رشد ذخایر بیمهای و
بدهیها با این پدیده مواجه میشوند و در نتیجه به علت پدیده انتخاب نامساعد با افزایش ریسک بیمهگری
(بدهیهای بالقوه) روبرو میگردند .در این مواقع الزم است شرکت بیمه جهت پوشش ریسکهای مورد
مواجه اقدام به افزایش سرمایه نماید .در صورتی که متناسب با رشد ریسکهای بیمهگری افزایش سرمایه
انجام نشود ،این موضوع موجب کاهش نسبت توانگری مالی و در نتیجه افزایش ریسک عدم توانگری مالی
خواهد شد .این متغیر در مطالعات نادری( ،)1382صیادنیا و همکاران( )1390و نصراللهی و
همکاران( ) 1396نیز به عنوان یک متغیر توضیحی بکار رفته است و نتایج مطالعات مذکور مؤید اثرگذاری
معنیدار متغیر رشد اقتصادی بر بحرانهای مالی ،بانکی و ارزی بوده است .اسدالهی نیک و همکاران
( ،) 2016با رویکرد شبکه عصبی دریافتند که رشد اقتصادی از جمله متغیرهایی است که بیشترین تأثیر
را بر احتمال بحران مالی کشورهای نوظهور داشته است .همچنین کاپورال و همکاران ( )2017به این
نتیجه رسیدند که رشد اقتصادی یکی از عوامل تعیین کننده ریسک عدم توانگری مالی برای شرکتهای
بیمه جنرال در انگلستان میباشد.
Adverse Selection
Mishkin,Frederic S.
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• تحریمهای اقتصادی بینالمللی ()DUM؛ با بررسی ترکیب پرتفوی صنعت بیمه ،مالحظه میشود که
پوششهای بیمه ای نفت و انرژی ،حمل و نقل و باربری دریایی و هواپیما ،به دلیل ماهیت ریسک و تبعیت
از قوانین بین المللی و استانداردهای آن ،بیشترین تأثیر را از تحریمهای بینالمللی متحمل میشوند .اگر
چه وضع تحریمها موجب قطع ارتباط بیمهگران داخلی با بیمهگران معتبر خارجی میشود ،اما به نظر
میرسد وجود تحریمها اوالً بازار مناسبی را در حوزه نفت و انرژی و حمل و نقل دریایی برای بیمهگران
داخلی ایجاد کرده و ثانیاً افزایش نرخ ارز و عدم لحاظ آن در ریسک بیمهگری از یک سو و لحاظ نمودن
اثرات مثبت آن بر افزایش سود غیر عملیاتی شرکتهای بیمه از سوی دیگر ،موجب افزایش اندک نسبت
توانگری مالی میشود .الزم به توضی ح است که دولت و بیمه مرکزی با اتخاذ تدابیری از جمله صندوق
اتکایی ویژه تحریم سعی در کاهش اثرات این تحریمها داشتهاند .همچنین بر مبنای آمار بیمه مرکزی،
میزان حقبیمه اتکایی واگذاری به خارج از کشور در سال  1397توسط بیمه مرکزی ،به عنوان بزرگترین
بیمهگر اتکایی داخلی ،در حدود  162میلیارد ریال بوده که در مقایسه با کل حقبیمه صادره صنعت در
همان سال به مبلغ  454000میلیارد ریال نسبت اندکی را شامل میشود .بنابراین چنین به نظر میرسد
که حداقل در کوتاهمدت تحریمهای بینالمللی از بعد اخذ پوششهای اتکایی اثرات کمتری بر روی
شرکتهای بیمه ایرانی خواهد داشت.
 -3-1-4متغیرهاي حاکمیت شرکتی
• درصد سهام تحت تملک سهام دار عمده ()G3؛ این متغیر که یک متغیر حاکمیت شرکتی است ،نمایانگر
تمرکز تصمیم گیری در بین سهامداران و هیئت مدیره است .انتظار بر این است که هرچه این سهم بیشتر
باشد همگرایی اعضای هیئت مدیره بیشتر و در نتیجه اداره شرکت بیمه با سهولت بیشتری صورت گیرد.
• نسبت تغییرات اعضای هیأت مدیره()G5؛ یکی دیگر از متغیرهای حاکمیت شرکتی است که بیانگر تغییر
در اعضای هیأت مدیره در طی دوره مورد بررسی است .هر چه این درصد افزایش یابد ،انتظار میرود
بی ثباتی در تصمیمات ،اداره شرکت و در نتیجه سودآوری و به تبع آنها افت توانگری مالی شرکت بیمه
بیشتر شود .در یک دهه گذشته و با افزایش شرکتهای بیمه و تشدید رقابت بین بیمهگران و همچنین
بروز پدیده رکود تورمی ،در کنار انتظارات زیاد سهام داران در مقایسه با نرخ سود بانکی (بدون ریسک)،
تغییرات اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل افزایش یافته است .این امر به نوبه خود موجب کوتاه شدن
دوره عمر مدیریت مدیران و سوق دادن آنها به فعالیت کوتاهمدت ظاهراً سودآور ولی پرریسک شده است.
اغلب این مدیران از آن جا که امید زیادی به ثبات مدیریت خود ندارند ،اقدام به جذب بیمهنامههای با
درآمد باال و سود پایین و در نتیجه ریسک باال (مانند بیمههای درمان و شخص ثالث اتومبیل) مینمایند
که این امر به نوبه خود موجب افزایش سرمایه الزامی شرکتهای بیمه و افت توانگری آنها میشود .به
عبارتی دیگر هر چه تغییرات اعضای هیأت مدیره کمتر باشد ،شرکت بیمه از همگرایی و ثبات تصمیمگیری

430

دوره  / 11پیاپي  / 44زمستان 1401

ارائه الگوي سیستم پیشهشدار توانگري مالي شرکتهاي ب یمه با استفاده از داده¬هاي  / ...محمود حق ورديلو و همکاران
1

بیشتری برخوردار بوده و این امر نیز باعث افزایش بهرهوری و کاهش ریسکها به ویژه ریسک عملیاتی
شرکت میشود.
2
بر طبق نظر میشکین( ،) 1396بهبود این دو متغیر به نوبه خود موجب کاهش تضاد منافع مدیران شرکت با
سهامداران و سایر ذینفعان شده و باعث میشود اثر تئوری نمایندگی  3بر شرکتهای بیمه کاهش یافته که این امر
موجب تقویت حاکمیت شرکتی و به تبع آن افزایش نسبت توانگری مالی آنها میشود.
سیامپی ( ،) 2014نشان داد که متغیرهای حاکمیت شرکتی نقش مؤثری در بهبود صحت پیشبینی احتمال
نکول شرکتهای کوچک ایتالیایی داشته است .همچنین ،مطالعات تورنوئا و تیوب ( )2014بیانگر آن است که یکی
از متغیرهای مؤثر بر موفقیت و یا عدم موفقیت شرکتهای بیمه فیلیپینی ،متغیر نوع مالکیت بوده است.
از میان متغیرهای حاکمیت شرکتی مورد مطالعات مذکور(از قبیل اندازه هیأت مدیره ،جدایی مدیرعامل از
رییس هیأت مدیره ،تحصیالت اعضای هیأت مدیره ،نوع مالکیت و ،)...دو شاخص فوق الذکر برای مدلسازی مقاله
حاضر انتخاب گردیدند.
الزم به توضیح است که در این تحقیق با الگوبرداری از پژوهشهای مشابه صورت گرفته و نیز بومیسازی
برخی از متغیرهای مورد استفاده در مطالعات خارجی ،نخست تعدادی از شاخصها و نسبتهایی که بر روی
توانگری مالی مؤسسات بیمه در ایران تأثیر گذارند ،به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شده و سپس با استفاده از
آزمون  Fمربوط به متغیرهای جا افتاده  4متغیرهای مستقل مناسب انتخاب گردیدند .نتایج حاصل از آزمون نشان
میدهد که متغیرهای  G3 ، DUM ، GDP ، R ، INF ، F10، F6 ، F2و  G5به عنوان متغیرهایی مستقلی هستند
که برای برازش رگرسیون مناسب میباشند .نکته حائز اهمیت آن که با این آزمون متغیرهایی که تأثیر چندانی بر
روی متغیر وابسته ندارند یا موجب بروز مشکل همخطی شدید میشوند ،به عنوان متغیرهای نامناسب از مدل
حذف گردیدند.
 -2-4روش تحلیل دادهها
در این پژوهش ،روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهها روش اقتصادسنجی رگرسیون دادههای ترکیبی
(پانلی) است .همانطور که پیشتر گفته شد ،هدف این تحقیق آن است که سیستم پیشهشداری را در خصوص
وضعیت توانایی مالی شرکتهای بیمه ،ایجاد نماییم .مهم ترین متغیر در بررسی وضعیت مالی و توانایی ایفای
تعهدات مؤسسات بیمه ،نسبت توانگری مالی آنها است .این نسبت معادل نسبت کفایت سرمایه  5بانکها میباشد.

 1ریسک عملیاتی( ،)Operational Riskریسک مربوط به سیستمها ،فرآیندها و نیروی انسانی می باشد.
Conflict of Interest
 3تئوری نمایندگی( ،)Agency Theoryمربوط به مواردی است هه فردی مستئوتی تیتمیمگیری در خیتو تویی مناب ماتی و اتتیتادی و یا
انجام خدمتی را طی ترارداد مشخیی به شخص دیگری واگذار مینماید .رابطه بین سهامدار و مدیر ،مدیرعامل و مدیران ردههای مختلف سایمان
و بیمهگر و بیمهگذار نمونه هایی ای نظریه نمایندگی هستتند(.برای مطاتهه بیشتتر به رهنمای رود تشتتی ،فریدونا حتاتای ،اته هرم 1389 ،مراجهه
شود)
4 Omitted Variable Test
5 Capital Adequacy Ratio
2
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در این پژوهش ،درصدد هستیم با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی دادههای ترکیبی اقدام به برآورد اثرات
متغیرهای مستقل بر نسبت توانگری مالی این مؤسسات نماییم.
همانگونه که از ادبیات اقتصادسنجی میدانیم ،مدل دادههای ترکیبی از ادغام دادههای سری زمانی و مقطعی
به وجود میآیند .این داده ها برای افزایش حجم نمونه و دستیابی به نتایج بهتر و دقیقتر بسیار مفید هستند .البته
برای برآورد مدل بر اساس دادههای ترکیبی روش های متفاوتی ارائه شده است ،که بنا به مورد و هدف مطالعه
قابلیت کاربرد دارند .این روشها عبارتند از (شهریار:)1395 ،
الف) رگرسیون ادغام شده ( 1رگرسیون مقید معمولی)
مدل رگرسیونی ترکیبی در این مقاله را میتوان به صورت زیر نمایش داد:
) 𝑢𝜎 𝑢𝑖𝑡 ~𝑁(0,
] 𝑡𝑖𝑀𝑈𝐷

𝑆𝑀𝑅𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝐹𝑖𝑡 𝛽 + 𝑀𝐴𝐶𝑖𝑡 𝛿 + 𝐺𝑖𝑡 𝛾 + 𝑢𝑖𝑡 ,
𝑡𝑖𝐺𝑃𝐷𝐺

] 𝑡𝑖𝑘𝐹 𝐹′𝑖𝑡 = [𝐹1𝑖𝑡 𝐹2𝑖𝑡 . . .
𝑡𝑖𝑅 𝑡𝑖𝑅𝑋𝐸 𝑡𝑖𝐹𝑁𝐼[ = 𝑡𝑖𝑀𝐴𝐶′
] 𝑡𝑖𝑘𝐺 𝐺′𝑖𝑡 = [𝐺1𝑖𝑡 𝐺2𝑖𝑡 . . .

اندیس  iو  tبه ترتیب نمایانگر مقطع (شرکت بیمه) و زمان هستند .مدل اقتصادسنجی فوق ،مدل دادههای پانلی
است.
با توجه به آنچه بیان شد ،نخست مدل پیش بینی توانگری مالی با توجه به متغیرهای توضیحی انتخاب شده و
مبتنی بر دادههای ترکیبی به شکل زیر برازش میگردد:
) 𝑡𝑖𝑆𝑀𝑅𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 (𝐹2𝑖𝑡 ) + 𝛼2 (𝐹6𝑖𝑡 ) + 𝛼3 (𝐹10𝑖𝑡 ) + 𝛼4 (𝐼𝑁𝐹−1𝑖𝑡 ) + 𝛼5 (𝑅−1𝑖𝑡 ) + 𝛼6 (𝐺𝐷𝑃−1
𝑡𝑖𝑢 + 𝛼7 (𝐷𝑈𝑀−2𝑖𝑡 ) + 𝛼8 (𝐺3𝑖𝑡 ) + 𝛼9 (𝐺5𝑖𝑡 ) +

در این مدل ضرایب و عرض از مبدأ برای کلیه شرکتهای بیمه مورد بررسی یکسان در نظر گرفته میشود و
میتوان این مدل را با تکنیک حداقل مربعات معمولی برآورد نمود .در حقیقت این مدل یک مدل کامالً مقید
است.

Pooled Regression

432

دوره  / 11پیاپي  / 44زمستان 1401

1

ارائه الگوي سیستم پیشهشدار توانگري مالي شرکتهاي ب یمه با استفاده از داده¬هاي  / ...محمود حق ورديلو و همکاران

ب) رگرسیون اثرات ثابت

1

اما در اغلب موارد ،ممکن است عرض از مبدأ و ضرایب از شرکتی به شرکت دیگر و یا از زمانی به زمان دیگر
متفاوت باشند .در این صورت از مدل اثرات ثابت استفاده میکنند .این مدل را میتوان به صورت زیر نمایش داد:
) 𝑢𝜎 𝑢𝑖𝑡 ~𝑁(0,

𝑆𝑀𝑅𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝐹𝑖𝑡 𝛽 + 𝑀𝐴𝐶𝑖𝑡 𝛿 + 𝐺𝑖𝑡 𝛾 + 𝑢𝑖𝑡 ,
) 𝜀𝜎 𝑢 = 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 , 𝑧𝑖 = 1, 𝜀𝑖𝑡 ~𝑁(0,
𝑡𝑖 {
) 𝑢𝜎 𝑢𝑖𝑡 = 𝜀𝑖𝑡 , 𝑧𝑖 = 0, 𝑢𝑖𝑡 ~𝑁(0,

𝑖𝑍 یک متغیر مجازی بوده و نشان دهنده اثرات مشاهده نشدهای است که به متغیرهای مستقل ،وابسته بوده و
در صورت یک نبودن نمایانگر آن است که ضریب عرض از مبدأ برای هر شرکت ،در طول زمان ثابت بوده اما در
مقطع متفاوت میباشند .در حقیقت هر شرکت دارای ویژگیهای منحصر به فرد نسبت به شرکت دیگر است.
تخمین این مدل با روش حداقل مربعات معمولی موجب دستیابی به پارامترهای تورش دار و ناسازگار میگردد.
لذا در این مدل از روش حداقل مربعات با متغیرهای مجازی ( )LSDVاستفاده میکنند .در حقیقت برای بیان
وجود و یا عدم وجود صفت مورد نظر (چه د ر مقطع و چه در زمان) از متغیرهای مجازی استفاده میشود.
ج) مدل اثرات تصادفی

2

اگر چه کاربرد مستقیم روش  LSDVممکن است ،اما این مدل می تواند از لحاظ درجه آزادی پر هزینه باشد .از
طرفی می توان گفت که ورود متغیرهای مجازی به دلیل فقدان اطالعات و دانش ما درباره مدل حقیقی میباشند.
برخی معتقدند که می توان این فقدان دانش و اطالعات را در جمله اختالل بیان نمود .این رهیافت ما را به مدل
اثرات تصادفی هدایت میکند .بنابراین معادله فوق را میتوان به صورت زیر بیان نمود:
𝑆𝑀𝑅𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝐹𝑖𝑡 𝛽 + 𝑀𝐴𝐶𝑖𝑡 𝛿 + 𝐺𝑖𝑡 𝛾 + 𝑢𝑖𝑡 ,
) 𝑢𝜎 𝑢𝑖𝑡 ~𝑁(0,
) 𝛼𝜎 𝑢𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 , 𝜀𝑖𝑡 ~𝑁(0, 𝜎𝜀 ), 𝛼𝑖 ~𝑁(0,

به جای آنکه فرض کنیم 𝑖𝛼 ثابت است ،فرض میکنیم که متغیری تصادفی با مقدار میانگین  و خطای
معیار 𝛼𝜎 است .به دلیل وجود همبستگی بین مشاهدات سری زمانی هر مقطع ،بایستی از روش حداقل مربعات
تعمیم یافته ( )GLSاستفاده کرد.
قبل از آنکه به تخمین بپردازیم ،بایستی مدل مناسب و شیوه تخمین آن انتخاب گردد .برای انتخاب مدل از بین
سه مدل فوق ابتدا از آزمون رگرسیون مقید ،استفاده کرده و مشخص مینماییم که از روش حداقل مربعات
معمولی باید استفاده کرد یا ( LSDVو یا  .)GLSدر حقیقت با این آزمون میتوانیم تشخیص دهیم که ضرایب در
مقطع یا زمان تغییر میکنند یا خیر .بنابراین میتوان فرض صفر و فرض مقابل را به صورت زیر طرحریزی نمود:
Fixed Effects
Random Effect
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𝑆𝐿𝑂 ⇒ 𝐻0 : 𝛼1 =. . . = 𝛼𝑛 = 0
𝐸𝑅 𝐻1 : 𝛼𝑖 ≠ 𝛼𝑗 ⇒ 𝐹𝐸 or

این آزمون نظیر آزمون متغیر مجازی است و یک آزمون رگرسیون مقید میباشد .آماره آن به صورت زیر است:
𝑘)(𝑅𝑆𝑆𝑅 − 𝑅𝑆𝑆𝑈 )/(𝑛 − 1
))𝑅𝑆𝑆𝑈 /(𝑛𝑡 − 𝑛(𝑘 + 1

= ))𝐹(𝑛−𝑘),(𝑛𝑡−𝑛(𝑘+1

که در این تابع  nتعداد شرکتها t ،طول دوره و  kتعداد پارامترها است .این آزمون به عنوان آزمون  Fلیمر
شناخته می شود .در ادامه در صورت عدم پذیرش فرض صفر آزمون فوق ،بایستی به آزمون این موضوع بپردازیم
که مدل مورد نظر باید با اثرات ثابت باشد یا با اثرات تصادفی .برای این آزمون از آزمون هاسمن استفاده میکنیم.
در مدل اثرات تصادفی فرض اساسی آن عبارت است از  . 𝐸(𝜀𝑖𝑡 |𝑋𝑖𝑡 ) = 0این بدان معنی است که ارتباطی بین
جزء اختالل مربوط به عرض از مبدأ (و یا سایر ضرایب) و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آنها از یکدیگر
مستقلاند .در غیر این صورت با مشکل ناسازگاری ضرایب رگرسیون تعمیم یافته مواجه خواهیم شد ،که در آن
صورت بهتر است از مدل اثرات ثابت استفاده شود .فرض صفر این آزمون عبارتست از:
) 𝑉𝐷𝑆𝐿𝛼 𝐻0 : 𝑃𝑙𝑖𝑚𝑞̂ = 0, (𝑞̂ = 𝛼𝐺𝐿𝑆 −

که   LSDVو   GLSبه ترتیب ضرایب حاصل از روش های اثرات ثابت و اثرات تصادفی (مدل رگرسیونی تعمیم
یافته) میباشند .در صورت برقراری فرض صفر ،به کارگیری  GLSیا  LSDVپارامترهایی را نتیجه میدهند که حد
احتمال آنها یکی است .ولی معموالً اثرات ثابت به کار میرود ،زیرا که عالوه بر سازگاری دارای واریانس کمتری
میباشد (کاراتر است) .هاسمن فرضیه فوق را با استفاده از تابع نمونهای از نوع والد به صورت زیر آزمون کرد:
2
𝑞(𝑟𝑎𝑉(𝑘𝑛𝑎𝑅𝜒~̂𝑞 𝑊 = 𝑞̂′ [𝑉𝑎𝑟(𝑞̂)]−1
))̂

در صورت عدم پذیرش فرض صفر ،روش اثرات ثابت سازگار و اثرات تصادفی ناسازگار بوده و لذا بایستی از مدل
اثرات ثابت استفاده کرد.
 -3-4آزمونهاي مدل
به منظور جلوگیری از تشیکل رگرسیون کاذب بر اساس ادبیات اقتصادسنجی ،از آزمونهای ریشه واحد ،خود
همبستگی و واریانس ناهمسانی استفاده میشود.
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 -5یافتههاي پژوهش
نحوه گردآوری دادههای این تحقیق ،کتابخانهای است .ابتدا توانگری مالی شرکتهای بیمه ایرانی به عنوان متغیر
وابسته این تحقیق؛ بر مبنای صورتهای مالی مصوب سالهای  1387الی  1396و بر اساس فرمول توانگری مالی
مندرج در آیین نامه شماره  69مصوب شورای عالی بیمه ،محاسبه میگردند .سپس آمارهای مربوط به متغیرهای
مستقل از صورتهای مالی شرکتهای بیمه ،سایت کدال و دادههای اقتصادی بانک مرکزی استخراج گردیده و در
نهایت با استفاده از مدل اقتصاد سنجی دادههای ترکیبی(پانل دیتا) ،بررسی میشود که کدام یک از متغیرهای هر
گروه بر روی نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمه مؤثرند.
جامعه آماری این تحقیق تمام شرکت های بیمه فعال در سرزمین اصلی و مناطق آزاد دارای مجوز از بیمه
مرکزی ج.ا.ایران (به جز مؤسسات بیمه متقابل کیش و قشم) ،که در دوره 1387 -96فعالیت داشتهاند ،میباشد.
نمونه آماری شامل آن دسته از شرکتهای بیمهای است که در دوره مزبور ،با توجه به دادههای موجود توانگری
مالی آنها قابل اندازهگیری باشد .همچنین قلمرو زمانی تحقیق سالهای  1387الی  1396است .نرم افزارهایی که
در این تحقیق از آنها استفاده خواهد شد شامل  STATA13 ،Excelو  EVIEWS9میباشد.
در ادامه نتایج آزمونهای مربوط به متغیرهای مدل و آزمونها ی تشخیصی و برآورد مدل ارایه خواهد شد.
 -1-5نتایج آزمونهاي ریشه واحد ،خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی
همانطور که در بخش روششناسی بیان شد ،به منظور جلوگیری از تشکیل رگرسیون کاذب میبایست آزمونهای
مربوطه بکار گرفته شوند .یکی از این آزمون ها ،آزمون ریشه واحد متغیرهای وابسته و مستقل است .از آن جا که
تعداد مقطع (شرکت)  18و تعداد دوره زمانی  10میباشد و این تعداد مشاهده برای سری زمانی جهت آزمون
ریشه واحد بسیار اندک است ،لذا مدل فوق بیشتر می تواند دچار ناهمسانی واریانس و خود همبستگی مرتبه اول
شود تا ریشه واحد .1
بنابراین در اینجا با استفاده از آزمون بریوش -پاگان به بررسی ناهمسانی واریانس پرداختهایم .نتایج آزمون به
شرح ذیل حاکی از وجود ناهمسانی واریانس در مقطع دادهها در سطح معنیدار  10درصد است ،لذا باید از روش
 WLSبرای برآورد رگرسیون دادههای ترکیبی (پانلی) استفاده نمود (پیوست .)1
جدول ( ،) 1نتایج بررسی ناهمسانی واریانس با استفاده از آزمون بریوش -پاگان
P-value

d.f.

Statistic

Test

0.0766

153

178.6284

Breusch-Pagan LM

منبع :محاسبات انجام شده با استفاده از نرم افزار Eviews

 1در هشاوری ( )1395تیریح گردیده هه آیمون ریشه واحد برای  10≤N≤250و  25≤T≤250دارای نتایج با تابلی باالیی هستند.
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برای بررسی مشکل خودهمبستگی مرتبه اول از آماده دوربین -واتسون( )DWاستفاده کردهایم .همانطور که از
نتایج برآورد مدل در جدول  2مشخص است آماره آزمون  DWحدود  1/18بوده و مدل دارای مشکل خود
همبستگی ضعیف است و لذا برای از بین بردن این مشکل از وقفههای اول و دوم متغیر وابسته استفاده کردهایم
(پیوست .)2
جدول ( :)2نتایج بررسی خودهمبستگی مدل با استفاده از آزمون DW
p-value

F-statistic

Durbin Watson stat

0.000000

16.27356

1.179027

منبع :محاسبات پزوهشگر با استفاده از نرم افزار

Eviews

 -2-5برآورد مدل پیشهشدار توانگري مالی
در این بخش اقدام به برآورد مدل پیش هشدار توانگری مالی با استفاده از مدل اقتصادسنجی دادههای ترکیبی
(پانلی) نمودهایم .همانگونه که بیان شد ،مدل دادههای ترکیبی میتواند به صورت مدل رگرسیون ادغامی  ،1مدل
دادههای ترکیبی اثرات ثابت( 2 )FEو مدل دادههای ترکیبی اثرات تصادفی( 3 )REباشد .بنابراین ابتدا باید به ترتیب
با استفاده از آزمونهای  Fلیمر و هاسمن نوع مدل را مشخص نمود .نکته حائز اهمیت در این جا آن است که آیا
مدل برآوردی برای هر شرکت (عضوی از مقطع) نسبت به سایر شرکتها متفاوت است یا خیر؟ اگر تفاوت دارد
این تفاوت چقدر است؟ بدین منظور از آزمون  Fلیمر استفاده شده است .نتایج این آزمون که در جدول ( )3آمده
است ،نشان میدهد که مدل اثرات ثابت در سطح  1درصد معنی دار بوده و لذا نسبت به مدل ادغامی ارجحیت
دارد .این بدان معنی است که عرض از مبداء مدل به ازای هر شرکت متفاوت از سایر شرکتها است(پیوست .)3
جدول ( :)3نتایج آزمون  Fلیمر براي انتخاب مدل رگرسیون ادغامی و مدل اثرات ثابت
P-value

Statistic

Effects Test

0.0000

5.099573

Cross- section F

0.0000

79.285563

Cross- section Chi-square

منبع :محاسبات پزوهشگر با استفاده از نرم افزار

Eviews

در مقابل مدل با اثرات ثابت و روش ،LSDVمدل با اثرات تصادفی و روش GLSوجود دارد .نتایج آزمون هاسمن
به شرح جدول  4نشان می دهد که مدل اثرات تصادفی در مقایسه با مدل اثرات ثابت تایید نمیشود(پیوست.)4

1

Pooled Regression
Fixed Effect
3 Random Effect
2
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جدول ( :) 4نتایج آزمون هاسمن براي انتخاب مدل با اثرات ثابت و یا مدل با اثرات تصادفی
P-value

Statistic Chi-Sq.

Test Summery

1.0000

0.000000

Cross- section random

منبع :محاسبات انجام شده با استفاده از نرم افزار ( Eviewsمقدار آماره بسیار کوچک و نزدیک به صفر است).

با این توصیف مدل پیشهشدار توانگری مالی به صورت جدول  5است (پیوست .)5
جدول ( :)5مدل پیشهشدار توانگري مالی
P-Value

آماره t

S.E

ضریب

متغیر

0.0000
0.0000

5.46
-4.38

0.04
0.05

0.21
-0.23

F2
F6^3

0.0033

-3.27

0.39

-1.21

F10

0.0103

-2.63

0.82

-2.15

)INF(-1

0.0008

-3.51

2.15

-7.55

)R(-1

0.0116

-2.58

1.24

-3.19

)GDP(-1

0.0182
0.0065

2.41
2.80

0.11
0.31

0.25
0.86

)DUM(-2
G3

0.0262

-2.26

0.05

-0.10

G5

0.0000

15.12

0.03

0.51

)AR(1

0.0000

-7.31

0.01

-0.08

)AR(2

90.0

̅̅̅
̅2
Adjusted_R –Squred(R

35.48

F-Statistic

منبع :محاسبات پژوهشگر با استفاده از نرم افزار Eviews

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود R̅2،مدل در حدود  0/90و آماره  Fدر حدود  35/5بوده که نشان
میدهد اوالً  90درصد تغییرات متغیر وابسته نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمه منتخب ،توسط متغیرهای
مندرج در شکل  5توضیح داده میشوند ،ثانیاً رگرسیون به صورت کلی در سطح  1درصد معنی دار است .همچنین
نرمال بودن جمالت پسماند مدل برازش شده با استفاده از آماره آزمون جارکو -برا  1مورد بررسی قرار گرفت .همان
طور که در شکل ( )2مالحظه میشود آماره آزمون فوق حاکی از نرمال بودن جمالت پسماند رگرسیون است.

Jarque- Bera
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شکل ،2نتایج نرمال بودن جمالت پسماند با استفاده از آماره آزمون جارکو -برا

به طور کلی ،چندین معیار برای ارزیابی خطا و توان پیشبینی مدل وجود دارند .معیارهای جذر میانگین خطا
( 1 )RMSEو میانگین مطلق خطا ( 2 )MAEدر صورتی مناسب هستند که قصد مقایسه نتایج خروجی پیشبینی
دو مدل اقتصادسنجی را داشته باشیم .علت آن است که این معیار بستگی به مقیاس متغیر وابسته ( )SMRدارند.
بنابراین از معیارهای میانگین مطلق درصد خطا(3 )MAPEو ضریب نابرابری تیل( 4 )TICو تجزیه میانگین مجذور
خطا ( )RMSEاستفاده میشود.
با نگاهی به شکل ( 3پیوست) میتوان دریافت که مدل به لحاظ معیار  ،MAPEدارای  19درصد خطای
سیستماتیک و به لحاظ معیار  TICدارای  0.16درصد خطای سیستماتیک میباشد .همچنین بخش تورش
پیشبینی به عنوان بخشی از معیار  RMSE؛ در حدود  0/02از یک ،یعنی  2درصد است و این بدان معنا است
که خطای سیستماتیک مدل پیشهشدار برآورد شده در حدود  2درصد میباشد .اما بخش واریانس و کوواریانس
بیشترین سهم را در معیار مذکور به خود اختصاص دادهاند .لذا به طور کلی میتوان گفت که پیشبینی مدل
پیشهشدار نمایش داده شده در جدول( ،) 5دارای خطای سیستماتیک اندک بوده و از اعتبار مناسبی برخوردار
است .به عبارت بهتر با افزایش حجم نمونه این خطا کمتر شده و اعتبار مدل افزایش مییابد .در ادامه ،به تفسیر
ضرایب متغیرهای مستقل خواهیم پرداخت.

1

Root Mean Square Error
Mean Absolute Error
3 Mean Absolute Percentage Error
4 Theil Inequality Coefficient
2
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 -3-5تفسیر نتایج مدل پیشهشدار توانگري مالی
از آن جا که واحدهای اندازه گیری متغیرهای مستقل متفاوت هستند ،لذا با ضرب مقادیر متوسط این متغیرها در
ضرایب آنها می توان اثرات نهایی آنها بر نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمه را مقایسه نمود .جدول زیر اثرات
نهایی هر متغیر در مدل پیش هشدار توانگری مالی ،که با روش ترکیبی (پانلی) با اثرات ثابت برازش شده است ،را
نشان میدهد:
جدول ( :)6اثرات نهایی متغیرهاي مدل پیشهشدار توانگري مالی
اثر نهایی

مقدار متوسط

ضریب رگرسیون

متغیر مستقل

2.882
0.029

1
0.136

2.881926
0.211688

C
F2

-0.383
-0.338
-0.387

0.74
0.2808
0.18

-0.23306
-1.20506
-2.1516

F6
F10
)INF(-1

-1.132
-0.077

0.15
0.024

-7.54944
-3.19112

)R(-1
)GDP(-1

0.259
0.581
-0.024

1
0.6723
0.2313

0.259084
0.86447
-0.10323

)DUM(-2
G3
G5

0.84960
-0.13955

1.66
1.66

0.511809
-0.08407

)AR(1
)AR(2

منبع :محاسبات پژوهشگر با استفاده از نرم افزار Eviews

جدول فوق به تفکیک متغیرهای توضیحی مدل نشان میدهد که:
• متغیر نسبت سرمایهگذاري در داراییهاي ریسکی به کل داراییها (𝟐𝐅)؛ در مدل برازش شده ،اثر
این متغیر بر نسبت توانگری مالی به طور متوسط در حدود  0/03است .به عبارتی اگر این متغیر در حدود
 1درصد افزایش یابد نسبت توانگری مالی در حدود  0/03درصد افزایش مییابد.
• متغیر ضریب خسارت(𝟔𝐅)؛ در مدل فوق ،در صورتی که ضریب خسارت یک درصد افزایش یابد ،نسبت
توانگری مالی  0/69 F62درصد کاهش مییابد .در حقیقت اثرگذاری ضریب خسارت بر نسبت توانگری
مالی به صورت یک تابع درجه سوم دارای حداقل ( )Minimumاست:

𝜕SMR
= 0/69F62
𝜕F6

بدین معنی که برای ضریب خسارت ،به دلیل توان سوم بودن ،اثر این متغیر در مقادیر مختلف متفاوت است .اثر
نهایی با متوسط ضریب خسارت  74.4درصد ( )3𝐹62 = 1.64معادل  -0/38است اما اگر به طور مثال ضریب
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خسارت شرکت بیمه به  150درصد برسد ،اثر نهایی آن در توضیح نسبت توانگری مالی آن شرکت -157( -1/57
درصد) خواهد بود.
این امر بیان مینماید که با افزایش ضریب خسارت ،تغییرات نسبت توانگری مالی به صورت منفی ابتدا کم و سپس
زیاد میشود .به نظر می رسد علت افت شدید نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمهای نظیر دی و میهن همین
موضوع است.
• متغیر شاخص هرفیندال -هیرشمن رشتهاي (𝟎𝟏𝐅 )؛ همانطور که در شکل  5مشاهده میشود ،اثر
نهایی متغیر F10در حدود  -0/34و در سطح  %1معنیدار است .به عبارتی دیگر اگر متغیر  F10یک درصد
افزایش یابد ،نسبت توانگری مالی به طور متوسط حدود  0/34درصد کاهش خواهد یافت.
شرکتهای بیمه میتوانند با بهبود ترکیب پرتفوی بیمهای خود ،با افزایش سهم رشتههای بیمهای
سودآورتر و کم ریسکتر نظیر بیمههای آتشسوزی ،باربری ،مهندسی و حوادث ،نسبت توانگری مالی را
بهبود بخشند .این متغیر کارآمدی سیستمهای گزینش ریسک 1بیمهگران را نمایش میدهد.
• متغیر نرخ تورم ((INF؛ با توجه به جدول  ،6اگر نرخ تورم که متوسط آن طی دوره مورد بررسی %18
بوده ،معادل  1درصد افزایش یابد ،نسبت توانگری مالی با یک وقفه 0/39درصد تغییر پیدا کرده و کاهش
می یابد .یعنی در دوره مورد بررسی اثرات ناشی از رشد خسارات بیش از اثرات مثبت ناشی از افزایش
حقبیمه و ارزش روز داراییهای ثابت بوده است.
• متغیر نرخ سود بانکی ()R؛ در این تحقیق ،اگر نرخ سود بانکی با یک وقفه  1درصد افزایش یابد ،نسبت
توانگری مالی به طور متوسط  1/13درصد کاهش خواهد یافت.
• متغیر رشد اقتصادي ()GDP؛ در مدل برازش شده ،متغیر مزبور(با یک وقفه) بر نسبت توانگری مالی
اثرگذار است .بدین معنی که ،چنانچه رشد اقتصادی یک درصد افزایش یابد ،در پی بهبود اوضاع مالی و
اقتصادی کشور با یک وقفه ،به دلیل افزایش نسبی پرتفوی حقبیمه (فروش بیمهنامه) و ریسک بیمهگری
و عدم افزایش سرمایه متناسب با آن ،نسبت توانگری مالی بیمهگران در حدود  0/08درصد کاهش مییابد.
• متغیر مجازي تحریمهاي اقتصادي بینالمللی ()DUM؛ بر عکس آن چه که تصور میشد ،اثر تحریم-
های اقتصادی بر نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمه در دوره مورد بررسی با دو دوره (سال) وقفه ،مثبت
اما اندک بوده است.پس از بروز تحریمهای اقتصادی از سال  1391با یک وقفه دو ساله ،به طور متوسط
0/26درصد نسبت توانگری مالی شرکت های بیمه افزایش یافته است .از آن جا که مقدار متغیر مجازی
 DUMصفر و یک است ،لذا پس از سال  ،1392مقدار عرض از مبداء به اندازه  0/26افزایش یافته است.
• متغیر درصد سهام تحت تملک سهامدار عمده ( 𝟑𝐆)؛ در صورت افزایش این متغیر به اندازه یک
درصد ،نسبت توانگری مالی شرکت بیمه در حدود  0/58درصد افزایش مییابد.

Risk Selection
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• متغیر تغییر اعضاي هیئت مدیره ( 𝟓𝐆)؛ با نگاهی به شکل  6میتوان گفت که در صورت افزایش این
متغیر به اندازه  1درصد ،نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمه به طور متوسط  0/02درصد کاهش مییابد.
به طور کلی همانگونه که از نمودار ( ) 1نیز مشخص است ،بیشترین تأثیر نهایی مربوط به نرخ سود بانکی یک
دوره قبل R −1و کمترین تأثیر مربوط به  G5میباشد .نکته حائز اهمیت آن است که برای ضریب خسارت ،به دلیل
توان سوم بودن ،اثر این متغیر در مقادیر مختلف متفاوت است .اثر نهایی با متوسط ضریب خسارت  74.4درصد
معادل -38.7درصد است .به طور مثال اگر ضریب خسارت شرکت بیمه به  150درصد برسد ،اثر نهایی آن در
توضیح نسبت توانگری  –157درصد خواهد بود.

58.1%

25.9%

2.9%

-2.4%

-7.7%
-113.2%

G5

G3

)DUM(-2

)GDP(-1

)INF(-1

F10

)R(-1

-38.7%

-33.8%

-38.7%
F6

F2

نمودار ( :) 1اثرات نهایی متغیرهاي مستقل بر نسبت توانگري مالی ،با فرض ثابت بودن سایر عوامل و متغیرها
(مشتق اول)

نتایج حاصله ،یافتههای مطالعات کاپورال و همکاران( ،)2017فرانچسکو سیامپی( )2014و تورنوئا و تیوب ()2014
را تأیید مینماید .همچنین با توجه به مدل پیشهشدار توانگری مالی برازش شده در جدول ، 6مالحظه میشود
که:
• فرضیه اول؛ مبنی بر معناداری تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر روی توانگری مالی شرکتهای بیمه
ایرانی مورد تأیید است .بدین معنی که ضرایب متغیرهای؛ نرخ تورم (با یک وقفه) ،نرخ سود بانکی (با یک
وقفه) ،رشد اقتصادی (با یک وقفه) در مدل برازش شده در سطح اطمینان 0/95معنادار هستند .همان
گونه که پیش بینی می شد ،از آنجا که شرکتهای بیمه ایرانی متناسب با رشد پرتفوی حقبیمه و در
نتیجه افزایش ریسک بیمهگری ،در دوره مورد بررسی اقدام به افزایش سرمایه ننمودهاند ،بهبود متغیرهای
اقتصادی تأثیر مثبتی بر روی توانگری مالی آنها نداشته است.
• فرضیه دوم؛ مبنی بر معناداری اثر متغیرهای مالی شرکت بر روی توانگری مالی شرکتهای بیمه ایرانی
مورد تأیید است .ضرایب متغیرهای؛ نسبت سرمایهگذاری در داراییهای ریسکی به کل داراییها ،ضریب
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خسارت و شاخص هرفیندال -هیرشمن رشتهای در سطح اطمینان  0/99در مدل برازش شده معنادار
هستند .افزایش ضریب خسارت در نتیجه فزونی رشد مبالغ خسارت اعم از پرداختی و معوق نسبت به
رشد حقبیمه عاید شده میباشد که این موضوع موجب افزایش ریسک بیمهگری و کاهش توانگری
میشود .از سوی دیگر سرمایهگذاری در داراییهای ریسکی نظیر سهام و امالک و مستغالت به دلیل
بیشتر بودن بازده واقعی(در دوره مورد بررسی) نسبت به ریسک این گونه سرمایهگذاریها (افزایش نسبت
بازده به ریسک  ،) 1باعث افزایش سرمایه موجود شرکت بیمه در مقایسه با سرمایه الزامی (ریسکهای
متحمله) شده که این امر به نوبه خود موجب بهبود نسبت توانگری میشود .در ارتباط با شاخص
هرفیندال-هیرشمن الزم به ذکر است همانند بانکها ،یکی از ریسکهای مهمی که شرکتهای بیمه را
تهدید مینماید ریسک تمرکز بر کسب و کارهای خاص 2و پر ریسک نظیر رشتههای بیمه درمان و ثالث
اتومبیل میباشد .در صورت افزایش این شاخص توازن پرتفوی بیمهای به هم خورده و منافع حاصل از
متنوعسازی پرتفولیوی بیمه  3کاهش خواهد یافت .این امر به نوبه خود موجب کاهش نسبت توانگری و
افزایش ریسک عدم توانگری مالی شرکت بیمه میشود.
• فرضیه سوم؛ که بیان می دارد متغیرهای حاکمیت شرکتی بر روی توانگری مالی شرکتهای بیمه ایرانی
تأثیر معناداری دارند ،در مدل برازش شده این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت .بدین توضیح که در میان
متغیرهای حاکمیت شرکتی ،متغیرهای درصد سهام تحت تملک سهامدار عمده و نسبت تغییرات اعضای
هیأت مدیره در سطح اطمینان  0/95معنادار هستند .متغیر درصد سهام تحت تملک سهامدار عمده که
دارای اثر مثبت و معنادار بوده بیانگر آن است که هر چه این درصد باالتر باشد ،به دلیل همسویی منافع
سهامداران و اعضای هیأت مدیره منصوب آنها ریسک تصمیمگیری کاهش یافته و این امر موجب افزایش
کارایی و اثربخشی شرکتهای بیمه و در نهایت افزایش نسبت توانگری مالی میشود .با توجه به وقوع
تغییرات قابل توجه در اعضای هیأت مدیره شرکتهای بیمه در دوره مورد بررسی ،اثر این متغیر بر توانگری
مالی منفی بوده و به عبارت دیگر ریسک توانگری مالی افزایش یافته است.
• فرضیه چهارم؛ مبنی بر تأثیر معنادار تحریمهای اقتصادی بینالمللی بر روی توانگری مالی شرکتهای
بیمه ایرانی مورد تأیید است .بدین معنی که متغیر تحریمهای اقتصادی بینالمللی به عنوان متغیر مجازی
و با دوقفه زمانی در سطح اطمینان  0/95در مدل برازش شده معنادار است .بروز تحریمهای اقتصادی به
دلیل افزایش نرخ ارز و تورم از یک سو موجب افزایش ارزش اموال و داراییهای بیمهگذاران و نیز شرکت -
های بیمه شده و از طرف دیگر موجب افزایش بالقوه صدور بیمهنامههای اموال و مسئولیت به ویژه در
حوزه ریسکهای بزرگ از جمله بیمههای نفت و انرژی میگردد .نگهداری اجباری ریسک در داخل کشور
به دلیل عدم رخداد خسارت قابل توجه در دوره مورد بررسی باعث شده تحریمهای اقتصادی دارای اثر
مثبت و معنادار بر توانگری مالی مؤسسات بیمه شود.
1

Reward to Risk
Line of Businesses
3 Diversification Benefit
2
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 -4-5پیشبینی نسبت توانگري مالی شرکتهاي بیمه و مقایسه با مقادیر واقعی
برای پیشبینی نسبت توانگری مالی ابتدا اثرات ثابت خالص هر شرکت بیمه استخراج شدند .میانگین این مقادیر
عرض از مبداء مدل ارائه شده در جدول  6میباشد .اثرات ثابت ،نسبت توانگری مالی هر شرکت را با فرض ثبات
کلیه عوامل و بدون توجه به متغیرها ارائه میکند .همانگونه که مالحظه میشود شرکتهای بیمه ایران معین،
ملت و سامان به ترتیب بیشترین مقدار اثر ثابت را در مدل توانگری مالی برازش شده حاصل نمودهاند .بدین معنی
که چنان چه متغیرهای توضیحی مدل در نظر گرفته نشود ،نسبت توانگری مالی این شرکتها نسبت به سایر
شرکتها به مراتب بزرگتر خواهد بود .شرکت های بیمه ایران ،معلم و میهن به ترتیب در دسته شرکتهای با
کمترین اثر ثابت در مدل پیشهشدار توانگری مالی قرار گرفتهاند .این گروه از شرکتها با ثبات کلیه عوامل و
بدون لحاظ متغیرهای توضیح دهنده مدل ،مقادیر کمتری را برای نسبت توانگری مالی حاصل نمودهاند .به عبارتی
دیگر ،در یک مقدار مشخص از متغیرهای توضیحی ،شرکتهای دسته اول مقادیر توانگری باالتری را نسبت به
شرکتهای دسته دوم خواهند داشت.
299.1%

-56.7%

18.8%

7.4%

42.7%

ميهن

پاسارگاد

نوين

دی

حافظ

سامان

-51.4%

-28.1%

-31.8%
اميد

ملت

ايران معين

107.2%

-28.9%

کارآفرين

سينا

رازی

17.8%

-17.0%

-25.7%

معلم

دانا

البرز

آسيا

پارسيان

-62.2%

-27.2%

-41.3%

-32.1%

-90.7%
ايران

نمودار( :)2اثرات ثابت خاص هر شرکت بیمه

پس از استخراج اثرات ثابت هر شرکت بیمه ،نوبت به پیشبینی و ارزیابی مدل پیشهشدار برآورد شده میرسد.
نتایج پیشبینی نسبت توانگری مالی برای سال  1396در مقایسه با مقادیر واقعی اعالم شده از سوی بیمه مرکزی
در نمودار ( ) 3ارائه شده است .درصد انحراف تنها برای شرکتهای بیمه ایران معین ،دی ،حافظ ،ایران و رازی
بیشتر از  ±0/15بوده است .دلیل این انحرافات جابجایی سریع نسبت توانگری مالی به دالیلی چون افزایش
سرمایه (تغییر مثبت) و یا رشد سریع پورتفوی بیمه (نظیر تحمیل پرتفوی خسارت شرکت بیمه توسعه به شرکت
بیمه ایران) است .مسلماً از آن جا که مدل پیشهشدار فوق بر مبنای متوسط (انتظاری) متغیرها و به صورت
پیشبینی است نمیتواند تغییرات ناگهانی را پیشبینی نماید و قادر به پیشبینی شرایطی که موجب تغییرات
شدید نسبت توانگری مالی میگردد ،نخواهد بود.
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نمودار ( ،)3مقایسه نتایج پیشبینی نسبت توانگري مالی براي سال  1396و مقادیر واقعی اعالم شده نسبت
توانگري مالی براي سال  1396توسط بیمه مرکزي ج.ا.ایران

همچنین ،مقایسه مقادیر واقعی و پیشبینی شده نسبت توانگری مالی در سال  1396برای  3گروه از شرکتهای
بیمه به شکل نمودارهای شماره  5 ،4و  6نشان می دهد که مقادیر حاصل شده در مدل پیشبینی توانگری مالی
برای شرکتهای کوچک و تازه تأسیس و شرکتهای بزرگ که به ثبات مالی رسیدهاند ،نسبت به شرکتهای
متوسطی که در حال رشد هستند ،به مقادیر واقعی نسبت توانگری مالی نزدیکتر است .در این دسته از شرکتها،
مدل پیشهشدار ارایه شده قادر خواهد بود توانگری مالی شرکتهای مورد نظر را با احتمال خطای کمتری نسبت
به واقعیت پیشبینی نماید .در این حالت وضعیت ایفای تعهدات پذیرفته شده ،آثار و تبعات پیشروی و در نتیجه
سیاستها و برنامههای قابل پیشبینی توسط نهاد ناظر و سیاستگذاران شرکت بیمه با خطای کمتری قابل
پیمایش و برنامهریزی خواهد بود.
در شرکت های در حال رشد مانند بیمه حافظ ،نوین ،دی ،میهن ،رازی و  ...ضریب خسارت به یکباره افزایش
یافته و شرکت های مزبور به دلیل نداشتن دارایی کافی برای فروش و یا تجدید ارزیابی ،نتوانستهاند ثبات مالی را
تجربه کنند و همواره یک دوره بحران را پیش رو داشتهاند .این گونه شرکتها به منظور جذب پرتفوی به سراغ
رشتههای زیان ده ،به دلیل اشباع و رقابت شدید بازار رفته و دچار انتخاب نامطلوب 1شدهاند .بدین ترتیب به دلیل
جذب اینگونه پرتفویها ،ضریب خسارت باال رفته و از آنجا که ضریب خسارت بر نسبت توانگری مالی در مدل
پیشبینی توانگری مالی ارائه شده در جدول  6با توان سوم اثر میگذارد ،در این حالت نسبت توانگری مالی افت
شدیدی پیدا کرده و دوباره با افزایش سرمایه ،توانگری رشد زیادی خواهد نمود .بنابراین توانگری مالی این دسته
از شرکتها با نوسان شدیدی روبر و شده است .به عبارتی دیگر ،مقادیر برآورد شده در این نوع مدلهای پیشبینی

Adverse selection
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توانگری مالی از مقادیر واقعی فاصله زیادی داشته و با خطای بیشتری همراه بوده و قدرت پیشبینی مدل ضعیف
است .از اینرو باید به دنبال مدلهایی بود که افت یا نوسانات (تغییرات) توانگری را نشان دهند.
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نمودار( :) 4مقایسه تفاوت مقادیر پیشبینی شده و مقادیر واقعی نسبت توانگري مالی براي سالهاي -1391
 1396در شرکتهاي بیمه بزرگ (با فعالیت بیش از  20سال) و باثبات
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نمودار ( :)5مقایسه تفاوت مقادیر پیشبینی شده و مقادیر واقعی نسبت توانگري مالی براي سالهاي -1391
 1396در شرکتهاي بیمه نسبتاً قدیمی
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نمودار ( :)6مقایسه تفاوت مقادیر پیشبینی شده و مقادیر واقعی نسبت توانگري مالی براي سالهاي -1391
 1396در شرکتهاي بیمه در حال رشد
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 -6نتیجهگیري و پیشنهاد
سیستمهای پیشهشدار به ساختاری اشاره دارد که با در نظر گرفتن مؤلفههای مختلف اقتصادی ،مالی و مدیریتی،
کوچکترین تغییراتی که ممکن است در آینده منجر به ایجاد بحران در یک مؤسسه بیمه گردند را مورد شناسایی
و رصد قرار میدهد .اساس این سیستم ها بر تخمین احتمال افت و کاهش توانایی ایفای تعهدات و ریسکهای
پذیرف ته شده توسط مؤسسه بیمه استوار است .توانگری مالی از جمله شاخصهای مهمی است که بیانگر توانایی
یک شرکت بیمه در عمل به تعهدات مالی بلندمدت است .از این رو در مقاله حاضر به طراحی سیستم پیشهشدار
توانگری مالی شرکت های بیمه فعال در بازار بیمه ایران پرداخته شده است .به منظور طراحی این سیستم
نخست عوامل مختلفی که بر روی توانگری مالی مؤثر هستند در سه دسته کلی؛ عوامل اقتصاد کالن ،متغیرهای
مالی شرکت و عوامل حاکمیت شرکتی تقسیم بندی شده و سپس با استفاده از آزمون  Fمربوط به متغیرهای
جا افتاده ،متغیرهای مستقل مناسب شامل متغیرهای سرمایهگذاری در داراییهای ریسکی به کل داراییها،
ضریب خسارت ،شاخص هرفیندال -هیرشمن رشته ای ،نرخ تورم با وقفه ،نرخ سود بانکی با وقفه ،رشد اقتصادی،
تحریمهای اقتصادی بین المللی ،درصد سهام تحت تملک سهامدار عمده و تغییر اعضای هیأت مدیره ،برای مدل
پیشهشدار از میان عوامل فوق الذکر انتخاب گردیدند.
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش اقتصادسنجی مبتنی بر داده های ترکیبی(پانلی) برای دوره زمانی
 1396-1387استفاده شد .از آن جا که تعداد مقطع (شرکت) 18 ،شرکت و تعداد دوره زمانی  10سال میباشد و
این تعداد مشاهده برای سری زمانی جهت آزمون ریشه واحد بسیار اندک است لذا متغیرهای مستقل و وابسته
مدل دارای ریشه واحد نیستند .همچنین نتایج آزمون بریوش -پاکان برای بررسی ناهمسانی واریانس حاکی از عدم
وجود ناهمسانی واریانس در مقطع دادهها در سطح معنی داری 10درصد بود .بنابراین روش  WLSبرای برآورد
رگرسیون دادههای ترکیبی(پانلی) استفاده شد .انجام آزمونهای  Fلیمر و هاسمن به منظور انتخاب نوع مدل
رگرسیونی مبتنی بر داده های ترکیبی(پانلی) در این مقاله بیانگر آن است که مدل اثرات ثابت در سطح یک درصد
معنی دار بوده و نسبت به مدل ترکیبی(پانلی) ادغامی ارجحیت دارد .بنابراین مدل پیشهشدار توانگری مالی به
صورت مدل اثرات ثابت برازش گردید .نتایج برآورد مدل نشان داد که قدرت توضیح دهندگی مدل( )R̅2در حدود
 0/90و آماره  Fدر حدود  35/5بوده که این موضوع داللت بر آن دارد که اوالً  90درصد تغییرات متغیر وابسته
نسبت به توانگری مالی شرکت های بیمه منتخب توسط متغیرهای توضیحی منتخب توضیح داده میشوند .ثانیاً
رگرسیون به صورت کلی در سطح یک درصد معنی دار است.
بیشترین تأثیر در مدل برازش شده ،مربوط به نرخ سود بانکی با یک دوره وقفه و کمترین تأثیر مربوط به تغییر
اعضای هیأت مدیره است .البته ضریب خسارت به دلیل توان سوم بودن ،اثر آن در مقادیر مختلف متفاوت بوده
است .همچنین در مدل برازش شده مالحظه میشود که کلیه فرضیات در نظر گرفته شده مورد تأیید قرار گرفتند.
به عبارت دیگر ضرایب متغیرهای کالن اقتصادی (شامل نرخ تورم ،نرخ سود بانکی و رشد اقتصادی همگی با یک
وقفه) ،متغیرهای مالی مدل(شامل نسبت سرمایهگذاری در داراییهای ریسکی به کل داراییها ،ضریب خسارت و
شاخص هرفیندال -هیرشمن رشته ای) و متغیرهای حاکمیت شرکتی(شامل درصد سهام تحت تملک سهامدار
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عمده و نسبت تغییرات اعضای هیأت مدیره) در سطح اطمینان  0/95معنیدار بودند .این مطالعه نشان داد شرکت -
ه ای بیمه فعال در بازار بیمه ایران در زمان رونق اقتصادی به دلیل باال رفتن احتمال انتخاب نامساعد ریسک ،دچار
افت توانگری مالی میشوند .افزایش ضریب خسارت و تمرکز بر رشتههای بیمهای خاص و پر ریسک نیز شرکت
بیمه را با ریسک عدم توانگری مالی مواجه مینماید .همچنین سرمایهگذاری در داراییهای ریسکی نظیر سهام و
امالک و مستغالت به دلیل افزایش نسبت بازده به ریسک ،باعث افزایش سرمایه موجود و به تبع آن بهبود نسبت
توانگری شرکت بیمه میشود .بهبود متغیرهای حاکمیت شرکتی موجب کاهش تضاد منافع مدیران شرکت با
سهامداران و سایر ذینفعان شده و باعث میشود اثر تئوری نمایندگی بر شرکتهای بیمه کاهش یافته که این امر
موجب افزایش نسبت توانگری مالی آنها میشود .همچنین تحریمهای اقتصادی به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم
که موجب افزایش ارزش اموال و داراییهای بیمهگذاران و نیز شرکتهای بیمه شده و همچنین به علت افزایش
صدور و نگهداری بیمهنامه های اموال و مسئولیت به ویژه در حوزه ریسکهای بزرگ از جمله بیمههای نفت و
انرژی(که در دوره مورد بررسی سوده بوده) باعث بهبود توانگری شده است .مسلماً از آن جا که مدل پیشهشدار
مقاله حاضر بر مبنای متوسط انتظاری متغیرها و به صورت پیشبینی است نمیتواند تغییرات ناگهانی را پیشبینی
نماید و قادر به برآورد شرایطی که موجب تغییرات شدید نسبت توانگری مالی میگردد نخواهد بود .از این رو
پیشنهاد میشود ب ه منظور کنترل تغییرات ناگهانی توانگری مالی در شرکتهای بیمه مدلهایی طراحی گردند که
قدرت باالتری در پیشبینی نوسانات توانگری برای شرکتهای در حال رشد ،که پرتفوی حقبیمه و خسارت آنها
پس از سالهای آغازین فعالیت معموالً دچار رشد فزایندهای میگردند ،داشته باشد.
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Abstract
Financial solvency is one of the essential components that illustrates financial status of a
financial enterprise, at large, or an insurance company to be specific. In addition to solvency
ratio, other metrics and indices are also early warning indicators of an upcoming crisis in
insurance industry. Therefore, the main purpose of the present paper is to provide a model
for an early warning system of solvency for insurance companies and Iranian insurance
companies in particular.
To this end, a number of indexes and ratios, as independent variables affecting solvency,
are selected and classified as economic, corporate, and corporate governance, that distinct
this article from other studies. In this respect, the empirical model of research was estimated
by econometric method of panel data for 18 Iranian companies during 1387-1396. The results
of the research depict that interest rates with one-period delay and the change in board of
directors have the most and the least impact on Iranian insurers’ solvency, respectively.
Also, due to its cube strength, the impact of loss ratio differs in various quantities.
Moreover, all hypotheses that are based on meaningful impact of variables on financial
solvency of Iranian insurers are verified; including macroeconomic (inflation rate with one
delay), interest rate (with one delay), economic growth (with one delay), corporate variables
(ratio of investments in risky assets to all assets), loss ratio, the Herfindahl–Hirschman Index,
and corporate governance (percentage of major shareholder’s ownership and change in board
of directors) along with international economic sanctions.
Keywords: Early Warning System, Solvency, Insurance, Panel data.
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