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63   بیمه و توسعه ملی همایش  بیستمینچکیده مقاالت 

  : هاي ناپارامتریک محاسبه ریسک و تغییرپذیري مدل
  رهیافتی نو برشیوه مطلوب نظارت مالی بر صنعت بیمه کشور

  

  1دکتر کامبیز پیکارجو
  

  چکیده
ر بر شرکتهاي بیمه جهت توسعه رقابت، سرعت گرفتن استراتژي جذب پرتفوي، فشا

شرایط در حال تغییري را ... نفعان و  توسعه پرتفوي و افزایش سود قابل پرداخت به ذي
یک از فعاالن بازار بیمه  ایجاد کرده است که ادامه روند یک بعدي آن به نفع هیچ

تحقیق حاضر نشان داده است که اتفاقات مذکور سبب شده است تا . ایران نخواهد بود
اي پرتفوي  هاي نظارتی و کنترلی در شرکتهاي بیمه همپاي توسعه کمی و منطقه سیستم

آنها پیشرفت نکرده و مهمتر آنکه نیروي انسانی فنی و توانمند چه در ستاد و چه در 
هاي فروش تربیت و آموزش ندیده و فرهنگ سازمانی،  صف شرکتهاي بیمه و شبکه

امل دانش و تجربه فرصت زمانی الزم را اي و خصوصاً تطبیق و تع ضوابط اخالق حرفه
- نتیجه این سرعت و توسعه غیرموثر ونامعقول که به جاي توسعه کمی. نداشته باشند

کیفی بازار خصوصاً بازارهاي بالقوه و طراحی محصوالت باکیفیت براي ارائه به 
ش گذاران بالقوه و بالفعل با انطباق با شرایط خاص اقتصادي کشور، سبب افزای بیمه

. اي بر صنعت بیمه گردیده است خطرناك و بعضاً غیرقابل مهاري در بخش فشار هزینه
هاي اقتصادسنجی و  ه ماهانه و با استفاده از روش داده 120در این تحقیق با استفاده از 

پذیري، تابع توزیع زیان و  آماري سعی گردیده است تا میزان تغییرپذیري، نوسان
. هاي بیمه و صنعت بیمه استخراج نماید را براي رشته ارزش در معرض ریسک سرمایه

گري در کل بازار  پذیري عملیات بیمه دهد تغییرپذیري و نوسان نتیجه بررسی نشان می
هرچند داراي افزایشی محسوس بوده اما مطابق با الگوي تجاریو ادواري کسب 

ي نشان ا برآورد روند تغییر ریسک فاکتور رشته.وکارسنوات گذشته بوده است

                                                                                                
  عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران. 1
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اي کاهشی، با  هاي بیمه هاي صادره در اغلب رشته نامه دهد که میزان اثرپذیري بیمه می
اثر و کاهش نقش  ثبات و یا با رشد بسیار نامحسوسی توام بوده است که این کم

اي به معناي ایجاد و ورود  هاي بیمه اثرگذاري فاکتورهاي قبلی ریسک بر ریسک رشته
اند که  است که بر ریسک عملکردي آنها موثر شده جدیدي) عوامل(فاکتورهاي

مسلماً در صورت عدم بررسی و شناخت آنها ممکن است عدم اطالع و توجه به آنها 
در سنوات آتی منجر به بروز خسارات بالقوه و بالفعل زیادي شود که این امر بر توان 

و دامنه کمی برآورد مقیاس . ایفاي تعهدات شرکتهاي بیمه حتماً موثر خواهد بود
مقیاسی در اثرات  هم)نا(هاي نامتقارن و نامتوازن، عدم اي در پرتفوي زائی رشته خسارت

که با عدم تقارن،  هاي مختلف زمانی در رشته) Loss Loading(بارگزاري خسارات 
عدم توازن در ترکیب پرتفوي و خصوصاً عدم تناسب سهم، قیمت حق بیمه، با فقدان 

هاي داراي  شرایط  سک و نحوه غلط اقساط بندي حق بیمهسیستم صحیح گزینش ری
خطرات جهش زیان ناشی از عملکرد را به دالیل مذکور . باشد... جهش خسارتی و 

خصوصاً نقص مدیریت ریسک شرکتها که سبب عدم تقارن و عدم توازن پرتفوي و 
به مثابه شکنندگی و عدم توانائی توانگري پوشش زیان احتمالی را داشته باشد، خود 

ایی است که هر آن امکان باز شدن و واردکننده شوك  فنري کشیده امام رها نشده
هاي بیمه را  ورشکستگی شرکت - شاید-ناشی از فشار هزینه خسارت و به دنبال آن 

  . بهمراه داشته باشد
سازي مونت  ، شبیهGARCHهاي  ارزش در معرض ریسک، مدل :کلیدي واژگان

  نر، نظارت مالی موثرکارلو، تابع چگالی کر
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

