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برآورد ضریب ریسک عملیاتی مؤسسات بیمه با استفاده از مدل اقتصادسنجی دادههای پانل
دكتر بهنام شهریار
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چکیده
یکی از مهمترین ریسکهایی كه شركت های بیمه ،همانند سایر مؤسسات پولی و مالی با آن روبهرو میباشند،
ریسکهای عملیاتی هستند .طبق تعریف كمیته بال ،ریسک عملیاتی عبارت است از هرگونه زیان احتمالی ناشی از چهار
عامل افراد ،سیستمها ،فرآیندها و رویدادهای خارجی .این ریسک در مدل توانگری آییننامه شماره  96شورایعالی بیمه
لحاظ نشده ،لذا هدف اصلی این مقاله سنجش ضریب ریسک عملیاتی شركتهای بیمه ایرانی با یک الگوی از باال به پایین
و پیشنهاد آن به بیمه مركزی ج.ا.ایران است .در این راستا ،ابتدا به تعریف و بیان ابعاد این ریسک پرداخته و سپس با بیان
مختصر انواع روشهای اندازهگیری این نوع ریسک ،اقدام به معرفی یک شیوه از باال به پایین ،برای مقاصد نظارتی و
توانگری مالی گردید .در پایان ،با استفاده از مدل اقتصادسنجی دادههای پانل ،ضریب ریسک عملیاتی شركتهای بیمه
برآورد شد .براساس نتایج این مقاله ،حداكثر زیان ممکن (ضریب ریسک) عملیاتی شركتهای بیمه ،در یک سال و در
سطح اطمینان  66درصد ،در حدود  8/5درصد از داراییهای كل آنها است.
واژگانکلیدی :ریسک عملیاتی ،ارزش در معرض ریسک ،دادههای پانل ،نسبت توانگری مالی
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 .1دكتری اقتصاد ،معاون توسعه بازار و شبکه فروش شركت بیمه تجارت نو
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 .1مقدمه
یکی از مهمترین ریسکهایی كه شركتهای بیمه همانند سایر مؤسسات پولی و مالی با آن روبرو میباشند ،ریسکهای
عملیاتی 1هستند .این نوع ریسکها عوامل اصلی هستند كه قواعد و اصول حاكمیت شركتی را به چالش كشیده و كنترلهای
داخلی برای اداره این ریسکها تهیه و تنظیم میشوند (شهریار .)1969 ،طبق تعریف كمیته بال ،ریسک عملیاتی عبارت
است از هر گونه زیان احتمالی ناشی از چهار عامل افراد ،سیستمها ،فرآیندها و رویدادهای خارجی .این ریسک بسیار
گسترده بوده و انواع مختلفی از ریسکهای كیفی و كمی را در بر دارد.
توجه به ریسک عملیاتی از حوزه بانکداری نشأت گرفته است .زمانی نهچندان دور ،ریسک عملیاتی به عنوان «هر
ریسک به جز ریسک اعتباری و بازاری» تعریف میشد .برای مدتزمانی طوالنی ،ریسک عملیاتی شامل مجموعهای از
تمام انواع حوادثی كه در طبقات ریسکهای اعتباری و بازاری قرار نمیگرفتند ،محسوب میشد .ازاینرو این ریسک،
مفاهیم وسیعی را در بر میگرفت .پس از بحثهای صورت گرفته در مورد الزامات سرمایه برای ریسک عملیاتی تحت در
چارچوب بال  ، IIنیاز به یک تعریف خاص و مشخص برای این ریسک بیشتر احساس شد و همین امر مفهوم مذكور را
منحصر به فرد نمود .همین امر به تدریج موجب توجه بیشتر به ریسک عملیاتی در صنعت بیمه نیز گردید .اما چرا
ریسکهای عملیاتی مهم هستند.
بیمه مركزی ایران ،از سال  1981در راستای سیاستهای كلی اصل  44قانون اساسی ،اقدام به اعطای مجوز به تأسیس
شركتهای بیمه خصوصی نمود .پس از آن با مقرراتزدایی در خصوص تعرفههای بیمه (آزادسازی) خود را نیازمند
استقرار نظام نظارت مالی مبتنی بر نظارت بر توانگری مالی شركت ها نمود .لذا این نهاد به عنوان نهاد ناظر بیمه در انتهای
سال  ،1961با هدف حمایت از منافع سهامداران و بیمهگذاران بهعنوان تأمین كنندگان مالی اصلی و سایر ذینفعان و همچنین
تنظیم بازار ،اقدام به تصویب و انتشار آییننامه "نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه" 2نمود .این
آییننامه بیان مینماید كه شركت های بیمه مکلفند تا متناسب با مازاد (سرمایه واقعی) خود اقدام به پذیرش ریسک و تعهد
نمایند .در یک دهه اخیر ،منشا بسیاری از زیانهای شركتهای بیمه ،اشتباهات مدیریتی ،نقص و انعطافپذیری كم
سیستمهای كامپیوتری (بهدلیل برونسپاری) ،رقابت ناسالم ،دانش پایین كاركنان و مدیران شركتهای بیمه ،تقلبات داخلی
(باالخص در حوزه فروش) و خارجی بودهاند تا نوسانات بازار سرمایه ،حوادث فاجعهآمیز ،ریسکهای بیمهگری و . ...
نکته حائز اهمیت این است كه ریسک عملیاتی در مدل توانگری آییننامه شماره  96شورایعالی بیمه ،لحاظ نشده و لذا
برای زیانهای احتمالی ناشی از آن سرمایه الزامی محاسبه نمیشود ،با این تفاسیر ،هدف اصلی این مقاله سنجش ضریب
ریسک عملیاتی شركتهای بیمه ایرانی با یک الگوی از باال به پایین و پیشنهاد آن به بیمه مركزی ایران است .در این راستا،
ابتدا به تعریف و بیان ابعاد این ریسک پرداخته و سپس با بیان مختصر انواع روشهای اندازهگیری این نوع ریسک ،اقدام به
معرفی یک شیوه از باال به پایین ،برای مقاصد نظارتی و توانگری مالی نمودهایم .در پایان ،با استفاده از مدل اقتصادسنجی
دادههای پانل ،اقدام به برآورد ضریب ریسک عملیاتی شركتهای بیمه شد.

1. Operational Risk

 .2آییننامه شماره  96شورایعالی بیمه
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 .2مفاهیم و مبانی نظری ریسک عملیاتی
در ادبیات مالی ،ریسک مربوط به زیانهای مستقیم یا غیرمستقیم كه ناشی از نامناسب بودن و ناكارآمد بودن فرآیندهای
داخلی ،افراد ،سیستمها و حوادث خارجی هستند را ریسک عملیاتی میگویند (نظیر ایجاد نقص در سسیستمهای
كامپیوتری ،سوءاستفاده و تقلب در اسناد بانکی ،سرقت و اختالس ،اختالل در تسویه حسابها و خطاهای عمدی و
غیرعمدی انسانی).
ریسک عملیاتی تا قبل از ارائه تعریف جامع توسط كمیته بال  IIبه عنوان «ریسک بهغیر از ریسکهای بازاری،1
اعتباری 2و ریسک صدور 3برای بیمهگران» تعریف میشد (شهریار.)1969 ،
كمیته بال در توافقنامه بال  ،IIریسک عملیاتی را چنین تعریف میكند (ارجمندنژاد و بانک مركزی:)1989 ،
هر گونه زیان احتمالی که ناشی از چهار عامل افراد (منظور کارکنان ،نمایندگان ،مشتتریان و  ،)...سیستتم (منظتور
سیستم  ITو ساختار آن در درون سازمان) ،فرآیندهای داخلی کسب و کار و رویدادهای خارجی باشد.
طبق این تعریف ،چهار عامل فوق ،در حقیقت ،علل و منابع رخداد این ریسک هستند .جدول ( )1طبقات اصلی و فرعی
این نوع ریسکها را با توجه به تعریف كمیته بال ارائه مینماید (.)BNM, 2016
تعریف فوق بخش عمدهای از صنعت مالی را تحت تأثیر قرار میدهد .این امر برای بیمهگران موضوع جدیدی نیست،
اما اهمیت نسبی این مفهوم بهعلت كامپیوتری شدن روزافزون كسب و كار ،افزایش شدت رقابت ،چند ملیتی شدن
شركتها و جهانیسازی افزایش یافته است .واضح است كه ناتوانی یک شركت بیمه موجب تحمیل زیان به كل بازار بیمه
میشود .هرچند تعیین و اندازهگیری این گونه زیانها كار مشکلی است ،اما ارزیابی علل ایجاد این زیانها قابل اجرا بوده و از
اهمیت زیادی برخوردار است .تحلیل و ارزیابی عوامل ایجاد ریسکهای عملیاتی میتواند شركت را در جلوگیری و كنترل
چنین زیانهایی یاری رساند.
در ذیل برخی ویژگیهای مهم ریسکهای عملیاتی آورده شده است:
.1

ریسک عملیاتی یک مفهوم گسترده است؛

.2

خسارتهای غیرمستقیم این نوع ریسک (مانند لطمه به شهرت) قابل اندازهگیری یا قابل استناد به یک حادثه

خاص نبوده و یا نادر میباشند.
.9

ریسکهای عملیاتی و خسارتهای ناشی از آنها ،به مقدار زیادی میتوانند از سوی بیمهگر تحت كنترل و تأثیر

قرار داده شوند.
.4

ریسک عملیاتی ،همپوشانی باالیی با سایر ریسکها مثل ریسک بیمهای ،اعتباری و سرمایهگذاری دارد .بسیاری از

زیانهای وارده به یک شركت از تلفیق ریسک عملیاتی و سایر ریسکها ایجاد شدهاند .دو وضعیت ممکن پاسخ به ریسک
برای بیمه گران در این زمینه وجود دارد كه شامل كنترل ریسک و تأمین مالی ریسک میباشد .كنترل ریسک شامل استفاده از
كنترلهای داخلی به منظور جلوگیری از ریسکها یا محدود ساختن آنها میباشد .تأمین مالی ریسک نیز شامل انتقال ریسک
به شخص ثالث است .شناختهشدهترین شکل تأمین مالی ریسک عملیاتی بیمه (نظیر بیمههای مسئولیت و  )...است،

1. Market risk
2. Credit risk
3. Underwriting risk
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همچنین نگهداشت سرمایه (سرمایه اقتصادی یا الزامی) برای پوشش خسارتهای ناشی از ریسک عملیاتی نیز شکل دیگری
از تأمین مالی بوده و موضوع اصلی این مقاله میباشد.
طبق رهنمودهای كمیته بال (ارجمندنژاد و بانک مركزی ،)1989 ،ریسک عملیاتی به لحاظ پیامدهای این ریسک ،شامل
زیانهای احتمالی از سوی كالهبرداری درون سازمانی ،كالهبرداری برون سازمانی ،مدیریت فرآیند ،ارائه خدمات و اجرای
آنها ،مشتریان ،محصوالت و رویههای تجاری ،آسیب به داراییهای فیزیکی ،اختالل در سیستم خدماترسانی و قطع كسب
و كار و نیروی كار و امنیت محیط كار آنها است.
جدول ( :)1طبقهبندی ریسک عملیاتی با توجه به علل رخداد
طبقات اصلی
ریسک افراد
(كاركنان)People Risk-

طبقات فرعی
تقلبات كارمندان
فعالیتهای غیرمجاز ،معامالت گمراهكننده توسط كارمندان
قوانین كار و استخدام و موضوعات نیروهای كلیدی
دریافت/پرداخت
نقل و انتقاالت

ریسک فرآیندها
()Risk Processes

ریسک مستندسازی و قراردادها
قیمتگذاری و نرخ دهی
گزارشگری و تطبیق
ریسک استراتژی ،پروژه ها و برنامهها

ریسک سیستمهای كامپیوتری ( Systems
)Risk

ریسکهای سرمایهگذاری در پروژه های IT
ریسک توسعه و پیادهسازی سیستمهای IT
ریسکهای سیستمهای  :ITظرفیت شبکه ،امنیت شبکه و ...
تقلبات و فعالیتهای مجرمانه

ریسک رویدادهای خارجی ( External
)Events Risk

ریسک برونسپاری
ریسک آسیب های طبیعی
ریسک مقرراتی ،قانونی و دولتی

ماخذ :شهریار1969 ،

 .3مبانی مدلسازی و سنجش ریسک عملیاتی
مدلسازی ریسک عملیاتی عمدتاً به دو شیوه انجام میشود )1 :شیوه باال به پایین ( )2 ،1)TDشیوه پایین به باال ()BU

2

(شهریار.)1969،
مدلهای باال به پایین ریسکهای عملیاتی را بدون در نظر گرفتن و شناسایی رویدادها و علل رخداد آن ریسکها
اندازهگیری میكنند .بنابراین این مدلها به جای پرداختن به جزییات این ریسک به صورت كلی و كالن ریسک عملیاتی را

1. Top-down
2. Bottom-up
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بر اساس تعریف «ریسک عملیاتی بهعنوان کلیه ریسکها بهغیر از ریسک بازاری و اعتباری (و بیمهگری برای
مؤسسات بیمه)» مدلسازی میكنند .مهمترین امتیاز این نوع مدلسازیها سادگی ،كمهزینه بودن و راحتی در گردآوری
دادههای آماری هستند .از این مدلها اغلب برای اهداف نظارتی استفاده میشود (شهریار.)1969 ،
شیوه پایین به باال بر مبنای جزییات رویدادهای ریسک عملیاتی و در سطح خرد به ارزیابی ریسک عملیاتی میپردازند.
این مدلها با یکپارچهسازی ریسک های عملیاتی مبتنی بر رویداد ،اقدام به محاسبه سرمایه اقتصادی ریسک عملیاتی می-
نمایند .امتیاز این مدلها بر مدلهای باال به پایین ،دقیقتر بودن و قابلیت آنها برای بررسی دقیق علل و آثار رویدادهای
عملیاتی بر سازمان و اداره و كنترل آنها است .به عبارتی ،این شیوهها موجب میگردند تا سازمان به طور جزیی ریشهها و
علل بروز ریسک های عملیاتی را یافته و بر این اساس اقدام به كاهش ،كنترل و اداره این ریسکها نماید .در سازمانهای
تازهتأسیس و یا سازمانهایی كه در ارزیابی ریسک عملیاتی بالغ نشدهاند ،میتوان از مدلهای  TDشروع كرده و در طی
مدتی به مدلهای  BUرسید.

 1.1سنجه ریسک :ارزش در معرض ریسک ()VaR
برای اندازهگیری ریسک صدور هر رشته بیمهای ،از معیار ارزش در معرض ریسک ( )VaRاستفاده مییشیود .ارزش در
معرض ریسک عبارت است از حداكثر زیان ممکن یک پورتفولیو در فاصله اطمینان معین و در یک دوره زمانی معیین .اگیر
 Rمتغیر تصادفی بازده (بازده یک دارایی میتواند مثبت یا منفی باشد) یا سیود و زییان ییک پورتفولییو باشید )VaR( ،آن
بهصورت زیر محاسبه میشود (:)Jorion, 2003
)VaR ( R)  F11 ( R
) VaR ( R)   R   R z ' (

()1


)( z12  1
R

z ' ( )  z1 

كه در فرمول فوق z ' ( ) ،  R ،  R ، VaR (R) ،و  1  به ترتیب ارزش در معرض ریسک ،امید ریاضی ،انحراف از
میانگین ،عدد استاندارد تقریب توانی نرمال )Sandström, 2006( 1و فاصله اطمینان (در اینجا  )%66می باشند .از طرفی
 و  z1نیز به ترتیب ضریب چولگی و عدد نرمال استاندارد هستند.

 1.2مدلهای باال به پایین ()TD
 .1مدل قیمتگذاری سهام چندعاملی

2

این مدلها كه به مدلهای عاملی در ادبیات مدیریت سرمایهگذاری معروفند ،میتوانند برای یک تحلیل و ارزیابی كلی
ریسکهای یک مؤسسه مالی و تنها برای مقاصد مدیریت ریسک یکپارچه ) (IRMو اندازهگیری ریسک استفاده شوند
( . )Allen et al., 2004متغیر تصادفی در اینجا قیمت و بازده سهام شركت مورد نظر است .با فرض كارایی بازار و با
فرض اینکه قیمت و بازده سهام شركت بازگوكننده تمامی مشخصات (منجمله ریسکهای شركت) باشد ،میتوان با یک
مدل چند عاملی فرآیند قیمت /بازده سهام  Rtرا مدلسازی كرد.

1. Normal Power Approximation
2. Multifactor Equity Pricing Model
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فرآیند  Rtاز رگرس كردن بازده سهام بر تعداد زیادی از متغیرهای خارجی كه در حقیقت عوامل ایجاد ریسک هستند

1

( )Itبهدست میآید .بردار  Itشامل متغیرهایی است كه نمایانگر ریسک بازاری ،ریسکهای اعتباری و سایر ریسکهای
غیرعملیاتی می باشند .این مدلسازی بر طبق تعریف ریسک عملیاتی یعنی «همه ریسکها به جز ریسکهای بیمهگری،
اعتباری و بازاری» بوده و در حقیقت ریسک باقیمانده مؤسسه مالی میباشد.
 Iitشامل متغیرهای نماینده ریسکهای بیمهگری ،اعتباری و بازاری است (مانند بازده بازار ،نرخ بهره ،رشد اقتصادی،
شاخص اسناد (چک های برگشتی) و كلیه عواملی كه بر این دو ریسک مؤثرند) εt .نیز نمایانگر ریسک باقیمانده و در
حقیقت نماینده ریسک عملیاتی (هر ریسک به غیر از اعتباری و بازاری) است .واریانس  εtیا  VaRبر مبنای  εtمیتواند به
عنوان نوسانپذیری و سرمایه اقتصادی ریسک عملیاتی محسوب شود.
()9
̅

()4
 :نوسانپذیری ریسک عملیاتی (

)

̅  :ضریب تعیین رگرسیون
:
در این مدلسازی كوواریانس
 .2مدلهای مبتنی بر درآمد

و

صفر درنظرگرفته شده است و فرض شده این دو متغیر مستقل از یکدیگرند.

2

این مدلها شبیه مدلهای عاملی كه در باال ذكر آنها رفت ،میباشند .ریسک عملیاتی به عنوان واریانس باقیمانده
نوسانپذیری درآمد تاریخی (عایدی سهم  EPSیا سود خالص  )P&Lشركت پس از كسر ریسک بازاری ،اعتباری و سایر
ریسکهای غیرعملیاتی برآورد میشود.
در این مدلها نوسانپذیری درآمد شركت به عنوان ریسک عملیاتی تعبیر میشود ،مثالً نوسانپذیری درآمد غیر بهره شركت.
در اینجا به جای درآمد ،میتوان  EPSرا استفاده نمود كه مدل  EaRیا عایدی در معرض ریسک نامیده میشود .به بیان
متداول EaR ،عبارت است از زیان های تولید شده توسط واحدهای تجاری (كسب و كار) تحت حداكثر تغییر منفی (افت
و كاهش درآمد) در عایدی در دوره زمانی معین و فاصله اطمینان معین.
در حقیقت  EaRحداكثر افت و كاهش سود /زیان ) (P&Lشر كت در فاصله اطمینان معین و دوره زمانی معین است.
 EaRهمان نوسانپذیری  P&Lصورت سود و زیان است.
همانطور كه گفته شد ،این مدلها شبیه مدل های عاملی هستند .تنها تفاوت این است كه به جای بازده قیمت سهام
شركت از  EPSیا سود شركت استفاده میشود (متغیر وابسته رگرسیون سود شركت یا  EPSآن است).

1. Exposure
2. Income Based Models
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طبق كروز ( ،)2112بر مبنای روش نوسانپذیری ( P&Lسود و زیان) در چند بانک نمونه آمریکایی ،سهم ریسکهای
بازاری ،اعتباری و عملیاتی به ترتیب  %51 ، %15و  %95میتواند باشد.
 .3مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای CAPM
تحت شیوه  ،CAPMفرض میگردد كه تمامی ریسکها با مدل  CAPMقابل اندازهگیری بوده و دارای  βمربوط به
خود هستند .مدل  CAPMكه به وسیله شارپ ( )1694توسعه داده شد ،یک مدل تعادلی است كه قیمتگذاری داراییها را
شرح می دهد (میزان بازده مورد انتظار و یا هزینه سرمایه سهم را نمایش میدهد) .این مدل شامل صرف ریسک سهام
انتظاری (

 -كه

نرخ بهره بدون ریسک است) كه برابراست با

كه

نیز بازده متوسط بازار است.

تحت مدل  ،CAPMریسک عملیاتی عبارت است از محاسبه βهای ریسکهای غیرعملیاتی (بازاری ،اعتباری و )...و
كسر كردن آنها از  βكل شركت .به عبارت دیگر ،در مدل  β ،CAPMهر عامل ریسک غیرعملیاتی را در بازار خودش
برآورد و محاسبه میكنیم .سپس βها را جمع كرده ،از كل  βسهام شركت كسر میكنیم.
:

ریسک بازاری

:

ریسک اعتباری

 :بازده سهام شركت
شاخص ریسک عملیاتی
 .4مدلهای مبتنی بر هزینه

1

این مدلها ریسکهای عملیاتی را به عنوان نوسانات هزینههای تاریخی مازاد بر درآمدها مدلسازی و اندازهگیری
می كنند .اساس این مدلها اهرم عملیاتی است .اهرم عملیاتی به عنوان یک تركیب وزنی یک بخشی داراییهای ثابت و یک
بخشی از هزینههای عملیاتی اندازهگیری میشود.
این مدلها كه جزء سادهترین مدلهای اندازه گیری ریسک عملیاتی هستند ،ریسک عملیاتی را به عنوان نوسان در
هزینههای تاریخی تعریف میكنند .هزینه های تاریخی به جهت بررسی اثرات تغییرات ساختاری بر سازمان نرمالیزه
میشوند .زیانهای عملیاتی غیرمنتظره ( )ULبهعنوان نوسانات 2در هزینههای تاریخی تعدیل شده محاسبه میشوند .اولین
ضعف این مدلها این است كه تمامی رویدادهای ریسک عملیاتی را در بر نمیگیرند ،زیرا بسیاری از آنها هزینه مستقیم
ندارند؛ نظیر ریسک شهرت ،هزینههای فرصت و یا ریسکهایی كه درآمد را كاهش میدهند و بر هزینهها تأثیری ندارند.
عالوه بر این اصالح محیط كنترل مستلزم افزایش هزینهها میباشد .در حقیقت ،مدلهای مبتنی بر هزینه ،مکانیزمهایی را
برای كنترل ریسک در نظر میگیرند كه گران بوده و در مقابل اثر آنها بر كاهش ریسک عملیاتی چندان زیاد نبوده و به
عبارتی به لحاظ هزینه /فایده مقرون به صرفه نیستند .در نهایت ،این مدلها تغییرات سازمانی و ساختاری را بهدلیل عدم
ثبت در هزینهها در نظر نمیگیرند (نظیر ریسک عملیاتی ورود به یک كسب و كار جدید).

1. Expense-Based Models
2. Volatility
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 .5مدلهای اهرم عملیاتی
یک گروه از مدلها كه هم با مدلهای مبتنی بر درآمد و هم مدلهای مبتنی بر هزینه ارتباط دارند ،مدلهای اهرم
عملیاتی هستند .اهرم عملیاتی ارتباط بین هزینههای عملیاتی و كل داراییهای شركت را اندازهگیری میكنند .ریسک اهرم
عملیاتی از نوسانات 1سطوح حالت -دائمی 2اهرم عملیاتی به علت افزایش نامتناسب هزینهها نسبت به داراییهای شركت
(افزایش هزینهها بیشتر از افزایش داراییها میباشد) است .این روش همانند دو روش قبلی ریسکهایی نظیر شهرت و یا
هزینههای فرصت را در نظر نمیگیرند.
 .6مدلهای صورتوضعیت ریسک یا شاخصهای کلیدی ریسک ()KRIs

3

مدلهای شاخصهای ریسک بر گروه از شاخصهای ریسکنمای عملیاتی 4كه در ردیابی و نظارت بر ریسک عملیاتی
مفید هستند ،تکیه دارند .این مدلها با نام دیگری نظیر مدلهای صورتوضعیت ریسک 5و مدل مقایسه گروه همتا 9نیز
شناخته میشوند .یک جنبه مهم اینگونه مدلها ،ساختار همبستگی عوامل ریسک میباشد.
در حقیقت در این مدلها عوامل و علل بروز ریسکهای عملیاتی به صورت شاخص نمایش داده میشوند .به عبارتی
این مدلها فرض میكنند كه یک رابطه مستقیم و معنیدار بین شاخصها و متغیرهای هدف وجود دارد .به طور مثال:
افزایش هزینه آموزش (شاخص) موجب كاهش خطاهای كاركنان (متغیر هدف) میگردد.
مدلهای باال به پایین میتوانند در مدلهای توانگری با ضرایب ثابت 7به صورت تک شاخصی (نظیر مدل شاخص پایه BIA
كمیته بال) و یا به صورت چند شاخصی (روش استاندارد  STAكمیته بال و یا روش استاندارد توانگری  )IIبهكار روند.

 1.3مدلهای پایین به باال ()BU
مدلهای مبتنی بر رویکرد از پایین به باال را میتوان در دو گروه طبقهبندی نمود :مدلهای مبتنی بر فرآیند 8و مدلهای
اكچوئرال.6
 .7مدلهای مبتنی بر فرآیند
سه نوع مدل مبتنی بر فرآیند وجود دارد :مدلهای سببی( 11علت و معلولی) ،مدلهای قابلیت اعتماد 11و مدلهای سببی
چندعاملی .12ذیالً به اختصار مدلهای مذكور را شرح میدهیم.
 .8مدلهای سببی یا علت و معلولی
اولین گروه از مدلهای مبتنی بر فرآیند ،مدلهای سببی (علت و معلولی) و یا مدلهای شبکهای سببی هستند .این مدل-
ها وابسته به مدلهای خود ارزیابی 19بوده و پایه و اساس مدلهای كارت امتیازی متوازن 1را تشکیل میدهند .این مدلها
1. Fluctuations
2. Steady-State
3. Key risk Indicators
4. Exposure
5. Risk Profiling Models
6. Peer group Comparison Model
7. Fixed Ratio
8. Process-Based Models
9. Actuarial-Type Models or Statistical Models
10. Causal Models and Bayesian Belief Network
11. Reliability Models
12. Multifactor Causal Models
13. Self-Assessment
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فعالیت كسب و كار را به مراحل ساده تقسیمبندی می كنند .برای هر مرحله ،مدیریت تعداد روزهای مورد نیاز تکمیل هر
مرحله ،تعداد خطاها ،نواقص و  ...را ارزیابی مینماید و سپس اطالعات را بهمنظور شناسایی نقاط ضعف بالقوه در چرخه
عملیاتی در نقشه فرآیند 2كسب و كار ثبت مینماید .بخشی از تحلیل در این مدلها با ایجاد نمودار درختی هر یک از
عملیات (نمودار استخوان ماهی) همراه بوده و به این ترتیب در این تحلیل ،رخدادهای سازمان كه ممکن است منجر به
زیان عملیاتی شوند ،شناسایی میگردند.
9

مدیریت سازمان احتمال وقوع زیان را در هر مرحله تخمین میزند كه این احتمال ،اولیه یا ذهنی نامیده میشود .در
نهایت نیز احتمال نهایی وقوع یک حادثه اندازهگیری میشود .احتماالت اولیه و نهایی را میتوان با استفاده از شبکههای باور
بیزی 4برآورد نمود.
 .9مدلهای قابلیت اعتماد
این مدلها بر اندازهگیری احتمال وقوع یک رخداد در بازههای زمانی مختلف تمركز دارند و بر اساس توزیع فراوانی و
رویدادهای منجر به زیان عملیاتی و همچنین زمانهای ورود 5طراحی شدهاند..
∫
كه ) f(tتابع چگالی احتمال یک رخداد زیان در زمان  tو ) R(tاحتمال بقای سیستم تا حداقل زمان  tمیباشند.

) h(tنرخ مخاطره 9یا نرخ شکست 7عبارت است از متوسط تعداد زیانهایی كه در یک واحد زمانی رخ میدهد.
 .11مدلهای سببی چند عاملی
این مدلها میتوانند جهت انجام تجزیه و تحلیلی عاملی ریسک عملیاتی در سازمان استفاده گردند .مدلهای سببی چند
عاملی مدلهای رگرسیونی هستند كه حساسیت زیانهای عملیاتی كلی شركت را نسبت به عوامل گوناگون ریسک داخلی
بررسی مینمایند .این مدلها شبیه مدلهای چندعاملی  TDفوق هستند با این تفاوت كه در این مدلها ،زیانهای عملیاتی در
سازمان بر روی تعدادی از عوامل كنترلی داخلی رگرس میشوند.
 .11مدلهای اکچوئرال
این مدلها ،مدلهای آماری پارامتریک هستند و دارای  2جزء كلیدی میباشند:
-

توزیع احتمال فراوانی زیانهای عملیاتی گذشته.

-

توزیع احتمال شدت زیانهای عملیاتی گذشته.

1. Balanced Scorecard Models
2. Process Map

3.Subjective Probability
4. Bayesian Belief Networks
5. Inter-Arrival Times
6. Hazard Rate
7. Failure Rate
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مدلهای آماری بر اساس نوع توزیع احتمال زیانها میتوانند تجربی و یا پارامتریک (مانند توزیع لوگنرمال ،وایبول،
پارتو و  )...باشند.

 1.4رویکرد بال  IIو توانگری II
رویکرد بال  IIو توانگری  IIهم بر اساس مدلهای از باال به پایین هستند و هم مدلهای پایین به باال .كمیته بال برای
اندازهگیری ریسکهای عملیاتی در موسسات مالی سه روش را ارائه كرده است كه عبارتند از (:)Manic, 2007
 روش شاخص پایه ()BIA روش استاندارد ()STA روشهای اندازه گیری پیشرفته ()AMAنمودار زیر میزان پیچیدگی و در مقابل هزینه سرمایه برآوردی هریک از روش های فوق را با یکدیگر مقایسه كرده است:
سرمایه
هزینه

روش پیشرفته

روش استاندارد

روش شاخص پایه

زیاد

پیچیدگی
زیاد

شکل ( :)1مقایسه روشهای کمیسازی ریسک عملیاتی

شکل فوق در مقام مقایسه سه روش كمی سازی ریسک عملیاتی ،گویای این مطلب است كه هرچه روش انیدازهگییری
سادهتر شود ،هزینه سرمایه نیز بیشتر خواهد بود.
 .12روش شاخص پایه
ساده ترین روشی كه هزینه سرمایه مورد نیاز برای مقابله با انواع ریسک عملیاتی را به یک شاخص منحصر به فرد (میثالً
درآمد ناخالص) مرتبط می كند ،روش شاخص پایه است .دراین روش الزم است موسسه اعتباری شاخصهای اصلی ریسک
عملیاتی را در مؤسسه مشخص نماید .این روش یک شیوه از باال به پایین است.
سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک عملیاتی برابر خواهد بود با درصد ثابتی ( )αاز درآمد ناخالص مؤسسیه مشیروط
به مثبت بودن آن در هر سال ،طی سه سال متوالی كه به صورت زیر قابل محاسبه است:
KBIA=αi × GI , 1<i<3
)(10
 :KBIAبیانگر میزان سرمایه ای است كه می بایست برای مقابله با ریسک عملیاتی بر اساس روش شاخص پایه
تخصیص یابد.
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 :1 GIدرآمد ناخالص مؤسسه در سه سال گذشته مشروط به مثبت بودن آن میباشد.
در اینجا درآمد ناخالص شاخصی است كه بیانگر حجم كل فعالیتهای موسسه مالی است .همچنین این روش بهترین
معیار برای مؤسساتی است كه فعالیتهای ارزی ندارند.
با وجود اینکه تأ یید مناسب بودن درآمد ناخالص به عنوان شاخصی از سطح خطرپذیری "ریسک عملیاتی" مشکل
است ،به نظر میرسد به دالیل زیر شاخص درآمد ناخالص 2نسبت به سایر شاخصها مناسبتر است:
 .1شاخصی برای میزان فعالیتهای موسسه است.
 .2به آسانی در دسترس میباشد.
 .9قابل اثبات است.
 درصورتی كه درآمد ناخالص یک سال صفر یا منفی باشد ،الزم است آن سال و درآمد ناخالص متنیاظر آن از محاسیبهخارج شود.
 چنانچه درآمد ناخالص موسسه اعتباری طی هیچ یک از سه سال گذشته مثبت نباشد ،مرجع نظارتی نسیبت بیه تعییینپوشش سرمایهای ریسک عملیاتی موسسه اقدام می نماید.
تعیین ضریب :α
 : αمیزان ضریب حداقل سرمایه قانونی الزم برای مقابله با ریسک عملیاتی است
كمیته بال بر پایه دادههای جمعآوری شده از سوی تعدادی از بانکهایی كه روشهایی برای تخصیص میزان سیرمایه الزم
برای مقابله با ریسک به كار برده بودند ،این ضریب را تعیین نموده است .در برآورد این ضریب ،حیداكثر احتییاط صیورت
گرفته است ،به این ترتیب كه سعی شده است پارامتر  αطوری تعیین شود كه احتمال آنکه  KBIAاز مییزان سیرمایه واقعیی
الزم برای مقابله با ریسک های عملیاتی كمتر باشد ،بسیار ناچیز باشد .این ضریب از سال  2111بطور مداوم میورد بیازنگری
قرار گرفته است و درسال  2119برابر با  21%و در آخرین بازنگری كه از سوی كمیته بال صورت گرفته معیادل  15%تعییین
شده است.
 .13روش استاندارد
به علت وجود كسبو كارهای متعدد و متفاوت در موسسات مالی ،روش استاندارد پایهگذاری شده است.تفاوتی كه ایین
روش با روش قبل دارد این است كه در این روش فعالیتهای موسسه در تعدادی "واحد سازمانی" طبقهبندی میشیوند .در
هر واحد سازمانی شاخصی مطرح شده كه بیانگر حجم فعالیتهای موسسه در این واحد است .این شاخصها برای بیرآورد
میزان ریسک عملیاتی در هر واحد مورد استفاده قرار میگیرند .این روش یک شیوه از باال به پایین است.
با این تفاسیر مقدار سرمایه مورد نظر واحد iام برابر است با:
Ki=βi × Indicatori

)(11

1. Gross Income

 .2كمیته بال درآمد ناخالص را به عنوان مجموعه درآمدهای بهرهای خالص ،مجموع درآمدهای غیربهره ای خالص ،درآمدهای ناشی از انجام معامالت مالی و
درآمدهای دیگر تعریف كرده است .این تعریف به وضوح یک تعریف حسابداری نیست.
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 βiضریب هر بخش و  Indicatoriشاخص پیشنهادی برای هر واحد می باشد .كل هزینه سرمایه مورد نیاز برای مقابله
با تمام انواع ریسک های عملیاتی سازمان برابر خواهد بود با مجموع هزینیه هیای سیرمایه تخصییص یافتیه بیه هیر ییک از
واحدهای درآمدی سازمان ،به صورت زیر:
KSTA=∑Ki=∑βi×Indicatori

)(12

عمده فعالیتهای انجام شده در تعیین شاخصها و طبقهبندی بخشها و واحدهای سازمانی بیه كمیتیه بیال و فعالیتهیای
بانکداری محدود شده است .گرچه همین فعالیت ها برای سایر موسسات به آسانی قابل تعمیم است.
تعیین ضرایب :β
فاكتورهای  βبرای هر بخش بیانگر میزان ریسک پذیری و سطح سرمایه موردنیاز (باتوجه به زییان احتمیالی) نسیبت بیه
سطح درآمد ناخالص هر واحد كاری است .بهتر است كه این پارامترها بر اساس دادههای جمعآوری شده زیانهای عملیاتی
موسسه مالی تعیین شوند.
 .14روشهای اندازهگیری پیشرفته
این ر وش خود شامل چندین روش مختلف است كه از آن جمله میتوان به "روش اندازهگیری داخلی" و "روش توزیع
زیان" اشاره نمود .موسساتی كه از این روشها استفاده میكنند ،برای توسعه سیستمهای اندازه گیری ریسک عملیاتی متناسب
با طبیعت فعالیتها ،محیط تجاری و كنترل داخلی از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردارند .این روش یک شیوه از پایین به
باال بوده و جزیی از روشهای آماری و اكچوئرال است.

 .4برآورد ریسک عملیاتی
در این بخش ،با استفاده از رویکرد باال به پایین و مدل مبتنی بر درآمد ،اقدام به اندازهگیری ریسک عملیاتی شركتهای
بیمه خواهیم نمود .علت این امر ،محاسبه ضریب ثابت ریسک عملیاتی (روش تک شاخصی) ،كمبود داده آماری كافی در
سطح شركت های بیمه است .با توجه به این كه آمار مربوط به سود و زیان شركتهای بیمه و آمار مربوط به ریسکهای
بیمهگری ،بازاری و اعتباری به راحتی قابل استخراج هستند ،از این مدل استفاده نمودهایم.

 1.5شرح متغیرهای پژوهش
برای این كار با استفاده از دادههای سود عملیاتی شركتهای بیمه ( 18شركت بیمه) در سالهای  ،1989-64اقدام به
برآورد رابطه رگرسیونی پنل دیتا (دادههای تابلویی) بین نسبت سود عملیاتی به كل دارایی ( ROAعملیاتی )1به عنوان
متغیر وابسته و متغیرهای مستقل نظیر نرخ رشد شاخص قیمت و بازده نقدی بورس (جایگزین ریسک بازاری) ،نرخ نوكول
اسناد مبادله شده اتاق پایاپای بانکی (جایگزین ریسک اعتباری) ،نرخ ارز (جایگزین دیگر ریسک بازاری) ،و ضریب
خسارت بازار بیمه (جایگزین ریسک بیمهگری) ،در دوره فوق ،در قالب یک مدل دادههای پانل نمودهایم (پیوست  .)1الزم
به ذكر است كه در محاسبه ضرایب همین ریسکها در مدل توانگری مالی شركتهای بیمه نیز از همین آمارهای فوق استفاده
شده است (شهریار.)1965 ،

1. Operational Return On Asset
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 انتخاب ریسکنما:یک نکته مهم انتخاب ریسکنما برای ریسک عملیاتی است .در آییننامه شماره  ،96به دلیل این كه مدل توانگری آن با
ضرایب ثابت است ،باید برای محاسبه هر ریسک ابتدا یک ریسکنما انتخاب نموده و سپس با توجه به آن ریسکنما،
ضریب ریسک را محاسبه نمد .به طور مثال ،در این آییننامه ،ریسکنمای ریسک بیمهگری ،عبارت از مقدار بزرگتر
«حقبیمه عایدشده سهم نگهداری» و «خسارت واقع شده سهم نگهداری» است .بنابراین اگر بخاهیم با مدل مبتنی بر درآمد،
ضریب ریسک عملیاتی را محاسبه نموده و در مدل آییننامه فوق جای دهیم ،ابتدا بایستی اقدام به انتخاب ریسکنمای
مربوطه كنیم .در زیر به چند نمونه ریسکنمای مورد استفاده برای ریسک عملیاتی ،توسط مدلهای توانگری كشورهای
مختلف ،اشاره شده است (شهریار )1969 ،و (:)Sandström, 2011
 .1ژاپن :مجموع ریسکنمای بیمه ،ریسکنمای نرخ بهره فرضی ،ریسکنمای مدیریت دارایی و ریسکنمای حوادث
فاجعهآمیز.
 .2توانگری  :IIحقبیمه عایدشده و ذخایر فنی.
 .9آلمان :كل داراییها.
 .4ایاالت متحده آمریکا :حق بیمه صادره.
از بین مدل توانگری مالی كشورهای فوق ،تنها كشور آلمان است كه ریسکنمای كل داراییها را انتخاب نموده است.
علت این امر نیز آن است كه این ریسک تنها به عملیات بیمهای باز نمیگردد بلکه این نوع ریسکها میتوانند در
سرمایهگذاریها ،انواع داراییهای ثابت و  ...نیز رخ دهند.
به دلیل فوق ،در این مقاله نیز ما ریسکنمای ریسک عملیاتی را مبلغ كل داراییهای موسسه بیمه قرار میدهیم
(ریسکهای عملیاتی كه در عملیات بیمهگری رخ میدهند ،به دلیل وجود سیستم حسابداری دوبل در سمت داراییها هم اثر
خود را خواهند گذاشت).
 متغیرهای پژوهش :PROFIT/ASSETنسبت سود عملیاتی به كل دارایی ( ROAعملیاتی) ،به عنوان متغیر وابسته؛
 :IR+MARKنرخ سود بانکی +نرخ رشد شاخص قیمت و بازده نقدی بورس (جایگزین ریسک بازاری) ،به عنوان
متغیر مستقل؛
 :CREDITنرخ نوكول اسناد مبادله شده اتاق پایاپای بانکی (جایگزین ریسک اعتباری) ،به عنوان متغیر مستقل؛
 :EXRنرخ ارز (جایگزین دیگر ریسک بازاری) ،به عنوان متغیر مستقل؛
 :LRضریب خسارت بازار بیمه (جایگزین ریسک بیمهگری) ،به عنوان متغیر مستقل.

 1.6نتایج برآوردها
شرح مدلهای دادههای پانل در پیوست ( ،)1به طور مختصر آمده است .لذا در این بخش از شرح این روش
اقتصادسنجی متداول اجتناب مینماییم ،لیکن همانگونه كه در پیوست ( )1شرح داده شده است ،قبل از برآورد مدل بایستی
مشخص نماییم كه مدل دادههای پانل بهكار رفته دارای اثرات ثابت 1است یا اثرات تصادفی2؟ همانطور كه در پیوست ()2

1. Fixed Effect
2. Random Effect
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آمده است ،نتایج دو آزمون مذكور كه در پیوست ( )1شرح داده شدهاند ،نشان میدهد كه مدل این مقاله از نوع اثرات ثابت
است .نتیجه برآورد رگرسیون دادههای پانل ،به صورت جدول زیر است:
جدول ( :)1نتیجه برآورد رگرسیون دادههای پانل ریسک عملیاتی
ضریب در
متغیر

معادله
رگرسیون

خطای
استاندارد

t-Statistic

Prob.

واریانس
(درصد)

اثرنهایی بر
متغیر وابسته
(درصد)

( Cعرض از مبدا)

8.61

1.15

7.46

0.000

1

1

LR
IR+MARK
CREDIT
EXR

-0.08
-0.01
0.19
-0.01

0.01
0.00
0.08
0.01

-6.44
-2.06
2.50
-2.10

0.000
0.041
0.014
0.038

DU

-1.48

0.33

-4.46

0.000

570
1641
7
1048
1

3.58
0.12
0.24
0.14
1

R-squared
R- Adjusted
squared

1.69

)Prob (F-statistic

0.000

-

-

1.64

Durbin-Watson stat

1.765

-

-

ماخذ :محاسبات محقق

متغیر  ،DUمتغیر مجازی برای تحریمهای اقتصادی بوده است كه برای قبل از سال  1961معادل صفر و برای بعد از آن
یک درنظرگرفته شده است .علت استفاده از این متغیر این است كه اثرات تحریمهای اقتصادی از معادله رگرسیونی فوق و
نتیجتاً محاسبه ریسک عملیاتی خارج شود .ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با  -1/48بوده است .به عبارتی بروز
تحریم اقتصادی در سال  ،1961موجب گشته تا به همین اندازه  ROAعملیاتی صنعت بیمه كاهش یابد.
برای استخراج اثر نهایی هر متغیر مستقل بر واریانس متغیر وابسته ( ROAعملیاتی) و به عبارتی ریسک كل صنعت
بیمه ،بایستی ضرایب برآورد شده در جدول ( )1در مقدار واریانس آن متغیر (طبق معادله ( ))9ضرب شوند .همانگونه كه از
جدول ( )1مشخص است ،كلیه ضرایب در سطح معنیدار  ،%11معنیدار هستند .بیشترین تأثیر بر واریانس متغیر وابسته و
بهعبارتی ریسک كل مربوط به ریسک بیمهگری و كمترین تاثیر مربوط به ریسک اعتباری است .اثر ریسک بازاری بر ریسک
كل شركت معادل  1/29است.
ضریب ریسک اعتباری ،با عالمت مثبت است .علت این امر و باالخص مثبت بودن این عالمت ،آن است كه شركتهای
بیمه با استفاده از فروش اقساطی اقدام به افزایش فروش و سود تعهدی خود مینمایند .این موضوع باعث بروز ریسک
نقدینگی در شركت بیمه شده و لذا این متغیر به همین اندازه (معادل ضریب  )1/16و با عالمت منفی بر سود نقد عملیاتی
شركت اثر خواهد گذاشت .البته در محاسبه واریانس متغیر وابسته همانند معادله ( ،)9عالمت مثبت و منفی بیتأثیر است.
با توجه به معادله ( ،)4ضریب ریسک عملیاتی در مدل توانگری آییننامه شماره  ،96با تقربت توانی نرمال ،به صورت
جدول ( )2محاسبه میشود:
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جدول ( :)2برآورد ضریب ریسک عملیاتی صنعت بیمه
مقدار

شرح
انحراف از معیار جمالت پسماند

4.6%

ضریب چولگی متغیر وابسته جمالت پسماند

-0.7

ضریب ریسک عملیاتی ()VaR_99%

8.5%

ریسکنما ()Exposure

كل داراییها

ماخذ :محاسبات محقق

همانگونه كه در جدول ( )2مشاهده میشود ،ضریب ریسک برآورد شده برای ریسک عملیاتی در مدل توانگری مالی
آییننامه شماره  96برابر با  8/5درصد است .به عبارت بهتر ،بهطور متوسط برای كلیه شركتهای بیمه 8/5 ،درصد از كل
داراییهای این شركتها در یک سال و با فاصله اطمینان  ،%66در معرض ریسکهای غیرمالی (بیمهگری ،بازاری و اعتباری) و
به عبارتی ریسک عملیاتی قرار دارد .اگر مقدار ریسک عملیاتی را برای كلیه شركتهای بیمه محاسبه نماییم و با ریسکهای
دیگر مقایسه كنیم ،سهم ریسک عملیاتی از ریسک كل ،معادل  16/6درصد خواهد بود .1به عبارت بهتر  16/6درصد از
نوسانات و ریسکهای شركتهای بیمه ناشی از ریسکهایی بهغیر از بیمهگری ،بازاری ،اعتباری و نقدینگی است .این بدان
معنا است كه به طور متوسط در حدود  21درصد از ریسکهای شركتهای بیمه كه موجب نوسانات سود بیمهای آنها در
دوره  ،1989-64شدهاند در محاسبه نسبت توانگری مالی شركتهای بیمه لحاظ نمیشود.
77.3%

15.7%
0.4%

0.0%
ریسک نقدینگی

ریسک عملیاتی

ریسک اعتباری

6.6%
ریسک بازاری

ریسک بیمه گری

نمودار ( :)1سهم ریسک عملیاتی از ریسک كل صنعت بیمه طبق آییننامه شماره 96

میتوان مقدار این ضریب را به تفکیک هر شركت بیمه نیز مشخص نمود (نمودار  2و جدول .)9

 .1نکته حائز اهمیت این است كه ازآنجاكه از رگرسیون برای برآورد ضریب ریسک عملیاتی استفاده نمودهایم ،لذا:
 .1اثرات سایر ریسکها (ضریب همبستگی) بهطور هوشمند در قالب همخطی دیده در رگرسیون دیده میشود .البته این مدل رگرسیونی دارای مشکل
همخطی نیست.
 .2بهدلیل بند  ،1ریسک عملیاتی بهدست آمده خالص از سایر ریسکها بوده و رگرسیون همانند یک فیلتر هوشمند عمل مینماید.
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11.4%
8.8%

9.3%
A15

4.9%

2.6%

A18

A17

A16

A13

A12

A11

A10

A7

A6

A5

A4

9.4%

8.5%
A9

5.1%

6.8%

6.6%
A8

1.8%

1.2%
A3

4.2%

4.0%

3.7%
A2

A14

10.2%

10.3%
8.0%
A1

نمودار ( :)2ضرایب ریسک عملیاتی به تفکیک هر شركت بیمه

از بین شركتهای بیمه منتخب ،بیشترین ضریب ریسک عملیاتی مربوط به شركت  A16و كمترین آن مربوط به شركت
 A6است .اما بیشترین مقدار ریسک عملیاتی ،طبق جدول ( ،)9بهدلیل وجود داراییهای زیاد مربوط به شركت  A1است.
در این میان ،شركت  ،A14كه یک شركت با سابقه كمتر از  11سال است ،نسبت به سایر شركتهای بیمه خصوصی و
حتی سابقاً دولتی ،در سطح باالیی قرار دارد.
نمودار ( ) 9نیز درصد تغییر در نسبت توانگری مالی شركتهای بیمه منتخب را در ازای افزوده شدن ریسک عملیاتی
( ،)R5به فرمول سرمایه الزامی كل ( ،)RBCطبق آییننامه شماره ( 96بهصورت مجموع مجذورات) 1نمایش میدهد.

1. RBC  R12  R22  R32  R42  R52
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جدول ( :)9محاسبه ضریب ریسک عملیاتی به تفکیک شركتهای بیمه
ارزش دفتری
نام شرکت

کل داراییها
در سال 1394
(میلیارد ریال)

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
متوسط
وزنی/جمع

ضریب

سهم از

انحراف از

داراییهای

معیار جمالت

صنعت

پسماند

ضریب ریسک

چولگی

عملیاتی

جمالت

()VaR99%

پسماند

مقدار ریسک
عملیاتی شرکتهای
بیمه در سال 1394
(میلیارد ریال)

124,256
29,297
22,046
19,926
9,912
20,761
18,984
6,125
8,870
6,555
4,263
5,417
9,912
15,962
333
700
4,727
4,394

39.8%
9.4%
7.1%
6.4%
3.2%
6.6%
6.1%
2.0%
2.8%
2.1%
1.4%
1.7%
3.2%
5.1%
0.1%
0.2%
1.5%
1.4%

8%
2%
1%
3%
7%
1%
1%
3%
3%
2%
12%
5%
2%
4%
4%
4%
3%
4%

-1.7
0.1
1.1
1.2
-2.3
-0.5
0.1
-0.4
0.1
-1.4
-2.0
-1.8
1.6
0.4
-0.3
0.9
0.2
-1.4

8.0%
3.7%
4.0%
10.3%
4.2%
1.2%
1.8%
6.6%
6.8%
2.6%
10.2%
5.1%
8.5%
9.4%
9.3%
11.4%
8.8%
4.9%

9,933
1,075
872
2,051
412
258
351
404
600
171
434
275
847
1,494
31
80
414
213

312,440

100.0%

5%

-0.7

6.4%

-

ماخذ :محاسبات محقق
128%

8%

0%

1%

9% 9%

2% 0% 1% 3% 0% 1% 3% 1% 2% 2% 3% 2%

A18

A17

A16

A15

A14

A13

A12

A11

A10

A9

A8

A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

نمودار ( :)9درصد تغییر نسبت توانگری مالی شركتهای بیمه در صورت اضافه نمودن ریسک عملیاتی در محاسبه سرمایه الزامی
كل ()RBC
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 .5خالصه و نتیجهگیری
یکی از مهمترین ریسکهایی كه شركتهای بیمه همانند سایر مؤسسات پولی و مالی با آن روبرو میباشند ،ریسکهای
عملیاتی هستند .این ریسک در مدل توانگری آییننامه شماره  96شورایعالی بیمه لحاظ نشده است و بنابراین بخشی از
ریسکهای شركت های بیمه مغفول مانده و در محاسبه سرمایه الزامی و نسبت توانگری مالی درنظرگرفته نشدهاند .لذا هدف
اصلی این مقاله سنجش ضریب ریسک عملیاتی شركتهای بیمه ایرانی با یک الگوی از باال به پایین و پیشنهاد آن به بیمه
مركزی ایران جهت درج در مدل توانگری آییننامه شماره  96شورای عالی بیمه است .همانگونه كه گفته شد ،مدلهای باال
به پایین ،بر اساس تعریف سنتی از ریسک عملیاتی« ،ریسک به غیر از ریسکهای بازاری ،اعتباری و ریسک صدور برای
بیمهگران» ،اقدام به برآورد ریسک عملیاتی مینمایند.
در این مقاله ،ابتدا به تعریف و بیان ابعاد این ریسک پرداخته و سپس با بیان مختصر انواع روشهای اندازهگیری این نوع
ریسک ،اقدام به معرفی یک شیوه از باال به پایین ،برای مقاصد نظارتی و توانگری مالی نمودهایم .در پایان ،با استفاده از مدل
اقتصادسنجی دادههای پانل با دادههای آماری برای  18شركت بیمه ،در دوره  1989-64و با استفاده از مدلسازی مبتنی بر
درآمد خالص عملیاتی ،اقدام به برآورد ضریب ریسک عملیاتی شركتهای بیمه منتخب شد.
بر اساس نتایج این مقاله ،حداكثر زیان ممکن (ضریب ریسک) عملیاتی شركتهای بیمه ،برای یک سال و در سطح
اطمینان  66درصد ،در حدود  8/5درصد از داراییهای كل آنها است .با توجه به بررسی مختصر مدلهای توانگری در چند
كشور ،مبلغ كل داراییهای شركتهای بیمه بهعنوان ریسکنما انتخاب شد .بر این اساس ،در حدود  21درصد از كل
ریسکهای این  18شركت ،مربوط به ریسک عملیاتی و بهعبارتی ریسکهایی غیر از ریسک بیمهگری ،اعتباری و بازاری
است .این مقدار در مقایسه با ریسکهای اعتباری و بازاری قابل توجه است .با این توصیف ،اگر این ریسک به محاسبات
سرمایه الزامی ( )RBCشركتهای بیمه در سال  1964اضافه نماییم ،نسبت توانگری مالی شركتهای بیمه بهطور متوسط 7
درصد افزایش خواهد یافت .با این توصیف ،به بیمه مركزی ایران پیشنهاد میشود كه ریسک عملیاتی به دالیل ذیل در مدل
توانگری مالی آییننامه شماره  96درج گردد:
 مفهوم ریسک عملیاتی در شركتهای بیمه رواج یافته و یادگیری آن به دلیل گستردگی این ریسک افزایش مییابد.-

این ریسک بهعنوان دومین ریسک مهم بیمهگران و بانکها در محاسبه كفایت سرمایه و نسبت توانگری مالی وارد
شود.

-

با ورود این ریسک به محاسبات ،نسبت توانگری مالی شركتهای بیمه تغییر اندكی داشته و این امر با دیدگاه
محافظهكارانه بیمه مركزی ایران تناسب دارد.
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پیوست ( :)1شرح مختصر مدل دادههای پانل
همانگونه كه از ادبیات اقتصاد سنجی میدانیم ،اینگونه داده های آماری به داده های تلفیقی یا پانل 1كه از ادغام داده
های سری زمانی و مقطعی به وجود می آیند ،معروفند .این داده ها برای افزایش حجم نمونه و دستیابی به نتایج بهتر و
دقیقتر بسیار مفید هستند .البته برای برآورد مدل بر اساس داده های پانل روشهای متفاوتی ارائه شده است ،كه بنا به مورد و
هدف مطالعه قابلیت كاربرد دارند .این روشها عبارتند از:
 -1رگرسیون ادغام شده( 2رگرسیون مقید معمولی):
مدل رگرسیونی پانل در این مقاله را می توان به صورت زیر نمایش داد:
) Yit    X it   uit , uit ~N(0, σ u
x2it ... xkit 

X 'it  x1it

 '  1  2 ...  k 
اندیس  iو  tنیز به ترتیب نمایانگر مقطع (شركت بیمه) و زمان هستند .در مدل فوق ضرایب و عرض از مبدأ برای كلیه
كشورها یکی در نظر گرفته می شود و می توان این مدل را با تکنیک حداقل مربعات معمولی برآورد نمود .در حقیقت این
مدل یک مدل كامالً مقید است.
 -2رگرسیون اثرات ثابت:3
ام ا در اغلب موارد ،ممکن است عرض از مبدأ و ضرایب از شركتی به شركت دیگر و یا از زمانی به زمان دیگر متفاوت
باشند .در این صورت از مدل اثرات ثابت استفاده می كنند .این مدل را می توان به صورت زیر نمایش داد:

Yit  X it   Z i  uit

) uit   i   it , zi  1,  it ~N(0, σ 

)  uit   it , zi  0, uit ~N(0, σ u

 Z iنشان دهنده اثرات مشاهده نشده ایست كه به  X itوابسته بوده و در صورت یک نبودن نمایانگر آنست كه ضریب
عرض از مبدأ برای هر شركت ،در طول زمان ثابت بوده اما در مقطع متفاوت می باشند .در حقیقت هر شركت دارای
ویژگیهای منحصر به فرد نسبت به شركت دیگ ر است .تخمین این مدل با روش حداقل مربعات معمولی موجب دستیابی
به پارامترهای تورش دار و ناسازگار می گردد .لذا در این مدل از روش حداقل مربعات با متغیرهای مجازی ()LSDV
استفاده می كنند .در حقیقت برای بیان وجود و یا عدم وجود صفت مورد نظر (چه در مقطع و چه در زمان) از متغیرهای
مجازی استفاده می كنند.
 -9مدل اثرات تصادفی:4

1. Panel Data
2. Pooled Regression
3. Fixed Effects
4. Random Effect
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اگر چه كاربرد مستقیم روش  LSDVممکن است ،اما این مدل می تواند از لحاظ درجه آزادی پر هزینه باشد .از طرفی
می توان گفت كه ورود متغیرهای مجازی به دلیل فقدان اطالعات و دانش ما درباره مدل حقیقی می باشند .برخی معتقدند
كه می توان این فقدان دانش و اطالعات را در جمله اختالل بیان نمود .این رهیافت ما را به مدل اثرات تصادفی هدایت می
كند .بنابراین معادله ( )8را می توان به صورت زیر بیان نمود:
)  i ~ N (0,  

Yit  X it   uit

uit   i   it ,  it ~N(0, σ ),

به جای آنکه فرض كنیم   iثابت است ،فرض می كنیم كه متغیری تصادفی با مقدار میانگین



و خطای معیار  

است .به دلیل وجود همبستگی بین مشاهدات سری زمانی هر مقطع ،بایستی از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ()GLS
استفاده كرد.
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 كرده و مشخص می نماییم كه از روش حداقل مربعات معمولی باید استفاده كرد
یا ( LSDVو یا  .)GLSدر حقیقت با این آزمون می توانیم تشخیص دهیم كه ضرایب در مقطع یا زمان تغییر می كنند و یا
خیر .بنابراین فرض صفر و فرض مقابل را به صورت زیر طرح ریزی نمود:
H 0 : 1  ...   n  0  OLS
 FE or RE

H1 :  i   j

این آزمون نظیر آزمون متغیر مجازی است و یک آزمون رگرسیون مقید می باشد .آماره آن به صورت زیر است:
( RSS R  RSSU ) /( n  1)k
))RSSU /( nt  n(k  1

F( nk ),( ntn ( k 1)) 

كه در این تابع  nتعدادشركتها t ،طول دوره و  kتعداد پارامترها است .در ادامه در صورت عدم پذیرش فرض صفر
آزمون فوق ،بایستی به آزمون این موضوع بپردازیم كه مدل مورد نظر باید با اثرات ثابت باشد یا با اثرات تصادفی .برای این
آزمون از آزمون هاسمن ( )1678استفاده میكنیم .در مدل اثرات تصادفی فرض اساسی آنست كه E ( it X it )  0 ،است .این
بدان معنی است كه ارتباطی بین جزء اختالل مربوط به عرض از مبدأ (و یا سایر ضرایب) و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و
آنها از یکدیگر مستقلند .در غیر اینصورت با مشکل ناسازگاری ضرایب رگرسیون تعمیم یافته مواجه خواهیم شد ،كه در آن
صورت بهتر است از مدل اثرات ثابت استفاده شود .فرض صفر این آزمون عبارتست از:

) H 0 : Plim qˆ  0, (qˆ  GLS   LSDV
كه   LSDVو   GLSبه ترتیب ضرایب حاصل از از روش های اثرات ثابت و اثرات تصادفی (مدل رگرسیونی تعمیم یافته)
میباشند .در صورت برقراری فرض صفر ،به كارگیری  GLSیا  LSDVپارامترهایی را نتیجه میدهند كه حد احتمال آنها
یکی است .ولی معموالً اثرات ثابت به كار می رود ،زیرا كه عالوه بر سازگاری دارای واریانس كمتری میباشد (كاراتر
است) .هاسمن فرضیه فوق را با استفاده از تابع نمونهای از نوع والد به صورت زیر آزمون كرد:
1
2
W  qˆVar (qˆ ) qˆ ~  Rank
)) ˆ(Var ( q
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در صورت عدم پذیرش فرض صفر ،روش اثرات ثابت سازگار و اثرات تصادفی ناسازگار بوده و لذا بایستی از مدل
اثرات ثابت استفاده كرد.

پیوست ( :)2نتایج کامپیوتری حاصل از برآوردها
آزمون اثرات ثابت

آزمون اثرات تصادفی
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نتایج برآورد مدل دادههای پانل
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