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Introduction: With the outbreak of Covid-19 in China and its spread to other countries, financial markets 
around the world were severely affected by this crisis. The global effects of the Covid-19 outbreak include 
rising global unemployment, severe shocks to the world economy, declining crude oil prices, declining 
global trade in most of the countries involved, and the closure of the world to foreign trade. The aim of this 
study was to investigate the effect of Covid-19 pandemic on the performance indicators of the country's 
insurance industry.
Methods: This study was a secondary study. In addition, in this study, the statistical data of 1991-2020 
and the autoregression vector model were used to investigate the effect of the Covid-19 pandemic on the 
insurance industry. In this study, the Covid-19 pandemic is included in the model as an exogenous shock.
Findings: The findings of this study indicated that the release of Covid-19 leads to an increase in production 
premiums and claims paid in the life and non-life insurance sector. The results showed that the impact of the 
Covid-19 pandemic on the life insurance sector was greater than non-life insurance.
Conclusion: In countries with lower inflation rates and stable economies, the effects of Covid-19 on 
production premiums are negative, but in countries that experience high inflation with economic instability, 
the effects of Covid-19 on production premiums are positive. In fact, in the country, due to the annual 
increase in the ransom rate, which increases the third-party insurance premium, exchange rate fluctuations 
and inflation also lead to the growth of insurance companies' production premiums. For this reason, the 
recession and economic growth of the country in recent years has not had a negative effect on the growth 
of premiums and only the growth rate of premiums has increased or decreased.
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Highlights
1. The coronavirus epidemic has affected the insurance industry and the health insurance field.

2. In the face of widespread viral epidemics, insurance companies must choose different combinations of insurance disciplines in order to avoid losses.

3. The impact of the COVID-19 epidemic on the life insurance sector has been greater than non-life insurance.
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اثر پاندمی کووید-19 بر صنعت بیمه کشور در قالب 
مدل خودرگرسیون برداری: یک مطالعه ثانویه
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مقدمه: با ش��یوع کووید-19 در چین و گس��ترش آن در دیگر کشورها، بازارهای مالی در سراسر جهان به شدت تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند. از 
جمله اثرات جهانی ش��یوع کووید-19 می توان به افزایش بیکاری در جهان، تحمیل ش��وک های سنگین به اقتصاد دنیا، کاهش بهای نفت خام، کاهش 
تجارت جهانی در اکثر کشورهای درگیر و بسته شدن درهای دنیا به روی تجارت خارجی اشاره کرد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر پاندمی کووید-19 

بر شاخص های عملکردی صنعت بیمه کشور صورت پذیرفت.
روش بررسی: این پژوهش از نوع مطالعه ثانویه بوده است. عالوه بر این در این پژوهش از اطالعات آماری 1370-1399 و مدل خودرگرسیون برداری 
به منظور بررسی تأثیر پاندمی کووید-19بر صنعت بیمه استفاده شد. در این مطالعه پاندمی کووید-19 به صورت یک شوک برون زا در مدل گنجانده 

شده است. 
یافته ها: یافته های حاصل شده از این پژوهش بیانگر این بود که انتشار کووید-19 منجر به افزایش در حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی در بخش 

بیمه های زندگی و غیرزندگی است. نتایج نشان داد که تأثیر پاندمی کووید-19 بر بخش بیمه های زندگی بیشتر از بیمه های غیرزندگی بوده است. 
نتیجه گیری: در کشورهای که نرخ تورم کمتر بوده و اقتصاد باثباتی دارند، آثار کووید-19 در حق بیمه تولیدی منفی بوده اما در کشورهایی که تورم 
باال را همراه با بی ثباتی اقتصادی تجربه می کنند، آثار کووید-19 بر حق بیمه تولیدی مثبت بوده است. در واقع در کشور به دلیل افزایش ساالنه نرخ 
دیه که موجب افزایش حق بیمه شخص ثالث می شود، نوسانات نرخ ارز و تورم نیز منجر به رشد حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه می شود. به همین 
دلیل رکود و رشد اقتصادی کشور در سال های گذشته تأثیری منفی در رشد حق بیمه نداشته و صرفا میزان نرخ رشد حق بیمه کم یا زیاد شده است. 
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نکات ویژه
1. همه گیری ویروس کرونا منجر به اثرگذاری بر صنعت بیمه و رشته بیمه خدمات درمان و زندگی شد.

2. شرکت های بیمه در شرایط گسترس همه گیری ویروسی به منظور جلوگیری از زیان باید ترکیب متفاوتی از رشته های بیمه ای را انتخاب کنند.
تأثیر همه  گیری ویروس کرونا بر بخش بیمه  های زندگی بیشتر از بیمه های غیرزندگی بوده است.

 journal.ihio.gov.ir

مقدمه
در طول تاریخ، همه گیری های مختلفی گریبان بش��ر را فشرده و 
میلیون ها میلیون انس��ان را به کام مرگ کشانده  است؛ بیماری های 
همه گیری که گاهی تا مرز تغییر روند تاریخ و تمدن بش��ر نیز پیش 
رفته اند. همه گیری به معن��ای بروز بیش ازحد یک بیماری یا عارضه 
در جمعیتی معین است ]1[. شیوع یک بیماری زمانی اتفاق می افتد 
که یک نوع بیماری مسری تعداد قابل توجهی از جمعیت یک شهر یا 

منطقه را مبتال می کند و درصورتی که جمعیت مبتال به این بیماری 
از منطقه وسیع تری باشد، شیوع این بیماری عالم گیر خواهد شد ]2[.

کروناویروس که به نام کووید-19 شناخته شده، تاکنون بیش از 
120 میلی��ون نفر از مردم دنیا را به خود آلوده کرده که بیش از 2.7 
میلیون نفر از آنها جان خود را از دست داده اند. کووید-19 در اواخر 
دس��امبر 2019 در یکی شهرهای چین پیدا شد و در مدت کوتاهی 
به همه جای جهان سرایت کرد و تبدیل به یک پاندمی مرگبار شد. 
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در نگاهی به تاریخ پاندمی ها در دوران مختلف مش��خص می شود که 
بروز بیماری های پاندمی از ابتدای حیات اجتماعی بشر وجود داشته و 
همواره تهدیدکننده زندگی انسان و تمدن انسانی بوده است. بیماری 
پاندمی بخشی از تاریخ بشر است و تاکنون بارها انسان از این ناحیه 

ضربه خورده است ]3[.
باتوجه به شیوع کووید-19 از اواخر سال 2019 و پایداری شیوع 
گس��ترده آن در س��ال 2020، شناس��ایی ابعاد مختلف تأثیرگذاری 
ای��ن بیماری بر صنع��ت بیمه، به ویژه بیمه ه��ای زندگی، از اهمیت 
فراوانی برخوردار است. پاندمی ناشی از این ویروس می تواند از طریق 
کانال هایی مانند افزایش ریس��ک م��رگ و میر، تغییرات فرآیندهای 
بیمه گری، سرویس های خدمات مشتری و جنبه های مالی بر صنعت 
بیمه های زندگی تأثیرگذار باشد. از اثرات مستقیم شیوع این ویروس 
می ت��وان به تغییرات میزان ف��روش، بازخريد و خس��ارت پرداختی 
بیمه نامه های زندگی اش��اره کرد. به طور غیرمستقیم نیز بر درآمدها 
و هزینه های ش��رکت های بیمه تاثیرگذار خواه��د بود. عالوه بر این، 
بر مس��ائل مربوط به تداوم کسب و کار، جابه جایی بازار و چشم انداز 
نامشخص مرگ و میر در سرمایه بیمه و سودآوری نیز تأثیر می گذارد. 
عالوه بر ریس��ک های تحت پوشش بیمه های زندگی، حق بیمه های 
دریافت��ی بیمه گر نیز از بحران فعلی تأثی��ر می پذیرد ]4[. به اعتقاد 
برخی از اقتصاددانان، تکانه اقتصادی ناشی از پاندمی کووید-19 بیش 
از بحران جهانی س��ال 2008 بوده است. این موضوع به گونه ای بوده 
که در اکثر کش��ورها ش��اهد رش��د اقتصادی صفر یا منفی بوند. این 

شامل برخی از اقتصادهای بزرگ هم می شود ]5[.
رک��ود اقتصادی ناش��ی از پاندمی کووی��د-19 منجر به کاهش 
ش��دید تقاضای بیمه در جهان ش��د. باتوجه به نوسان در سودآوری 
ش��رکت های بیمه، محصوالت بیمه های زندگی پس اندازی بیش��تر 
تحت تأثیر قرار خواهند گرفت، در حالی که پوش��ش های مربوط به 
مرگ و میر باثبات تر هس��تند[6]. بخش غیرزندگی وضعیت بهتری 
خواهد داشت، حق بیمه جهانی غیرزندگی پس از رشد 3.5درصدی 
در سال 2019، در س��ال 2020 تقریبا ثابت بوده است. دلیل اصلی 
ثبات نسبی حق بیمه های غیرزندگی این است که بحران کووید-19 
از رش��د حق بیمه های غیرزندگی حمایت کرده اس��ت. با این حال، 
حق بیمه های مربوط به تجارت و سفرهای دریایی و هوایی بیشترین 
آسیب را در بین بیمه های غیرزندگی دیدند و بیمه های اموال از ثبات 

بیشتری برخوردار بودند.

در سطح جهانی، بحران کووید-19 چالش هایی را برای سودآوری 
صنعت بیم��ه به وجود می آورد. عالوه بر زیان های حاصل از ش��یوع 
ای��ن ویروس، بازدهی س��رمایه گذاری همچنان پایی��ن خواهد ماند، 
زیرا نرخ بهره برای مدت زمان طوالنی پایین می ماند و بر رش��ته های 
بیمه زندگی و غیرزندگی تأثیر گذار است ]7[. در بیمه های زندگی، 
مطالبات ناشی از کووید-19 محدود بوده اما کاهش میزان فروش این 
بیمه ه��ا و کاهش درآمد کارمزد به دلیل محدودیت تعامالت رودررو، 
باتوج��ه به قرنطین��ه اجباری برای مهار انتش��ار کووید-19 و فروش 
مجازی و آنالین و لزوم دورکاری، در سال جاری درآمد را کاهش داد 
و بیمه گران به طور میانگین ماهانه 35درصد از ارزش بازاری سرمایه 

خود را از دست دادند.
تأثیر بحران پاندمی کووید-19 بر تمام بخش های مالی و اقتصادی 
انکارناپذیر بوده است. بخش بیمه از جمله مهم ترین بخش-هایی بود 
که با پرداخت هزینه های تش��خیص و درمان بیماری نقش مهمی را 
در زم��ان بحرانی برعهده داش��ت ]8[. درخصوص اثرگذاری بیماری 
کووید-19 بر اقتصاد کش��ور و صنعت بیمه کشور نیز باید اشاره کرد 
که صنعت بیمه ایران از بخش های اقتصادی کشور، به طور همزمان 
یا با وقفه زمانی تأثیرپذیر بوده اس��ت. ش��یوع بیم��اری کووید-19 
دو اثر مس��تقیم و غیرمس��تقیم بر صنعت بیمه دارد. اثر مستقیم به 
فروش و خسارت وارده به شرکت های بیمه در بیمه نامه های مختلف 
بازمی گردد. اثر غیرمس��تقیم که بس��یار مهم تر بوده، اثری است که 
ش��یوع این بیماری بر اقتصاد کشور گذاشته و از آن طریق درآمدها 
و هزینه های شرکت های بیمه را تحت تأثیر قرار می دهد. در صنعت 
بیمه، بخش فروش بیمه نامه ها در تمام رشته-های بیمه ای، حق بیمه 
تولیدی، خس��ارت پرداختی بخش های بیمه ای کش��ور، ضریب نفوذ 
بیمه، رقابت پذیری بیمه ها، نقدینگی شرکت های بیمه و... بخش های 
بیمه ای کش��ور بودند که به طور مستقیم تحت تأثیر کووید-19 قرار 

گرفتند ]9[.
باتوج��ه به اهمی��ت بیمه های زندگی در ایج��اد رفاه اجتماعی و 
روان��ی افراد جامع��ه، به ویژه در ش��رایط کنونی ش��یوع کووید-19، 
تأثی��ر بالقوه آن بر صنعت بیمه های زندگی در جهان و کش��ور مورد 
بررس��ی قرار می گیرد. کووید-19، مجموعه گسترده ای از چالش ها 
را برای بیمه گران زندگی درمورد چگونگی مدیریت تأثیر ش��یوع آن 
به شیوه ای کنترل ش��ده برای کاهش اثرات کوتاه مدت و پیامدهای 
احتمال��ی بلندم��دت ایجاد می کن��د. تأثیر بیم��اری کووید-19 در 
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بیمه های زندگی، از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. 
تأثی��ر پاندمی کووی��د-19 بر کل صنعت بیم��ه را می توان در 
دو قالب مس��تقیم و غیرمس��تقیم مورد ارزیابی ق��رار داد و اثر آن 
بر عملکرد ش��رکت های بیمه را همچون دیگر بخش های اقتصادی 
کش��ور مطالعه کرد. تأثیر مس��تقیم کووید-19 ب��ر صنعت بیمه از 
طریق تغییر در میزان فروش ش��رکت های بیمه است و این موضوع 
بدون شک در حوزه بیمه های اشخاص بیش از دیگر بیمه نامه ها اثر 
گذار بوده اس��ت. اما اثر غیرمس��تقیم پاندمی کووید-19 بر صنعت 
بیمه، اثری اس��ت که ش��یوع این بیماری بر اقتصاد گذاشته و از آن 
طریق به طور غیرمستقیم درآمدها و هزینه های شرکت های بیمه ای 
را تحت تأثیر قرار می دهد. ابعاد اثرگذاری شیوع بیماری کووید-19 
بر اقتصاد بستگی به توانایی و عزم همگانی دولت و کشور در کنترل 

شیوع بیماری دارد ]8[.
باتوجه به زمینه محور بودن فعالیت های صنعت بیمه، بیماری های 
پاندمی مانن��د کووید-19 نیز در بر دارن��ده تهدیدات و فرصت های 
قابل توجهی برای صنعت بیمه اس��ت. در س��طح خرد و کوتاه مدت، 
کاهش تردد ها و مس��افرت های بین شهری و در نتیجه، تصادفات و 
حوادث رانندگی می تواند »کاهش ضریب خسارت در رشته های بیمه 
اتومبیل« شامل بیمه ش��خص ثالث از جنبه مالی و بدنی، حوادث و 
بدنه را به دنبال داش��ته باش��د که نتیجه آن بهبود نسبت های مالی 
ش��رکت های بیمه، به ویژه  سودآوری می شود. اگرچه در همین رشته 
بیمه ای نیز با توجه به الزامات قرنطینه و ابهام اطالعاتی، شرکت های 
بیم��ه بعضاً ش��اهد تعویق در تمدی��د بیمه نامه و اخ��الل در جذب 

نقدینگی خواهند بود. 
بخ��ش درمان یکی از تأثیرپذیرتری��ن بخش های صنعت بیمه از 
وجود این پاندمی به ش��مار می رود. مصداق این امر، آیین نامه شماره 
99 ش��ورای عال��ی بیمه یا آیین نامه بیمه های درمان اس��ت. باتوجه 
به موارد تحت پوش��ش بیمه های درمان تکمیلی، شیوع کووید-19 
ب��ر هزینه های بیمه درم��ان تأثیر قابل توجهی داش��ت، چون اغلب 
پوش��ش های ارائه شده در این بیمه نامه را نظیر دارو، درمان بیماران 
بس��تری و س��رپایی، تجهیزات پزش��کی برای راه اندازی و نوس��ازی 
تخت های بخ��ش مراقبت های ویژه، لوازم مورد نی��از برای حفاظت 
فردی پرسنل بخش درمان و بهداشت، لوازم مصرفی مورد نیاز برای 
بیماران، هزینه آزمایشگاه و تهیه کیت تشخیصی بیماری کووید-19، 

شامل می شود. 

در طرف مقابل ش��اهد بودیم که رکود صنعت بیمه در جهان، 
کاهش در حق بیمه تولیدی و کاهش س��ودآوری صنعت در کشور 
رخ داد که با این وجود نرخ های حق بیمه با افزایش نرخ تورم و نرخ 
ارز در س��ال 1399 دارای رشد بوده است. در ایران به تبع افزایش 
نرخ ت��ورم و نرخ ارز، قاعدتا قیمت اس��می بیمه نامه ها نیز افزایش 
یافته و حق بيمه تولیدی س��رانه هر بيمه نامه افزایش یافته است. 
حق بیمه های تولیدی در 9 ماه اول سال 1399 در مقایسه با حق 
بیمه تولیدی 9 ماه نخست س��ال 1398 در حدود 39درصد رشد 
داش��ته اس��ت. عالوه بر این، حق بیمه تولیدی در تمام رشته های 
بیمه ای افزایش یافته اس��ت. این میزان حق بیمه تولیدی در واقع 

حق بیمه اسمی است.
همچنین آمارهای منتشر شده توسط بیمه مرکزی سال 1399 
نش��ان دهنده این بود که در مقایسه با س��ال 1398 ضریب خسارت 
پرداختی نیز افزایش یافته اس��ت. اگرچه در کوتاه مدت ممکن است 
ش��رایط فعلی واجد منافع مالی برای ش��رکت های بیمه باشد، اما در 
بلندمدت درصورت ایفا نکردن نقش��ی فعال در مواجهه با ش��رایط، 
متعاق��ب کاهش فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، باتوجه به ماهیت 
محصوالت بیمه و تأثیرپذیری آنها از مولفه های اقتصادی و فرهنگی و 
بعضاً انفعال بیمه گران در ترغیب جامعه به اخذ پوشش های مورد نیاز 
و ارتقای دسترسی بازار به خدمات بیمه ای، تولید حق بیمه می تواند 
با شتاب بیشتری در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و در 

نتیجه تأثیری منفی بر ضریب نفوذ بیمه داشته باشد.
آمارهای مربوط به سال 1399 بیانگر این است که میزان افزایش 
ح��ق بیمه تولیدی زندگی در س��ال 1399 نس��بت به دوره مش��ابه 
در س��ال 1398 قابل توجه اس��ت که نش��ان دهنده این امر است که 
ش��رکت های بیمه توانس��ته اند با ارائه پوشش های جدید درخصوص 
بیم��اری کووید-19، میزان اقبال به بیمه های زندگی را در ش��رایط 
پاندمی کووید-19 افزایش دهند. همچنین، میزان خسارت پرداختی 
بیمه زندگی نیز به مرور طی این دوره افزایش قابل توجهی داش��ته 
است. این نتیجه، تأثیر مستقیم شیوع کووید-19 بر متغیرهای مذکور 

را نشان می دهد ]10[.
مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ناشی از شوک برون زای 
پاندم��ی کووید-19 ب��ر بیمه های زندگ��ی و غیرزندگی و همچنین 
ش��اخص های عملکردی صنعت بیمه براس��اس ح��ق بیمه تولیدی، 

خسارت پرداختی و تعداد بیمه نامه های صادر شده است.

اثر پاندمی کووید-19 بر صنعت بیمه کشور در قالب مدل خودرگرسیون برداری: یک مطالعه ثانویه/ناظمی و گودرزی فراهانی
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روش بررسی
هدف این پژوهش بررس��ی، تأثیر شوک ناشی از پاندمی کووید-19 
بر شاخص های عملکردی صنعت بیمه در کشور در بازه زمانی 1370-

1399 اس��ت. اطالعات مورد استفاده در این مطالعه برگرفته از سامانه 
آماری صنعت بیمه )ساب(، گزارش-های بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه 
است. بر این اساس پژوهش حاضر از نوع مطالعه ثانویه بوده که بر اساس 
اطالعات موجود در صنعت بیمه تجزیه و تحلیل اثر پاندمی کووید-19 
بر صنعت بیمه مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش مورد استفاده برای 
تجزیه و تحلیل داده ها روش خودرگرس��یون برداری )VAR( بوده است. 
متغیرهای مورد استفاده شامل حق بیمه تولیدی بخش بیمه های زندگی 
و غیرزندگی و خسارت پرداختی در بخش بیمه های زندگی و غیرزندگی 

و همچنین شوک برون زای ناشی از پاندمی کووید-19 بوده است.
رويكرد معادالت س��اختاری برای مدل س��ازی س��ری های زمانی از 
تئوری اقتصادی به منظور مدل سازی روابط بين متغيرها استفاده می كند 
و متأس��فانه تئوری اقتصادی در اغلب موارد از استغنای كافی برای يك 
تصريح پوي��ا كه بتواند تمامی اي��ن روابط را شناس��ايی كند برخوردار 
نيس��ت. عالوه بر اين وقت��ی متغيره��ای درون زا در دو طرف معادالت 
ظاهر می شوند، كار تخمين و استنباط از نتايج را دچار مشكل می سازد 
)رضوی و س��لیمی فر، 1392(. مهم ترين انتقاد از الگوهای س��اختاری، 
محدوديت ه��ای غيرمعتبری )مانند محدوديت صفر( اس��ت كه بر روی 
پارامترهای الگو به منظور حصول به شناس��ايی وضع می ش��ود. در واقع 
تئوری های اقتصادی اطالعاتی درخصوص پارامترهای روابط كوتاه مدت 
يا پويایی ه��ای الگو ارائه نمی دهند. معموالً تئوری ها روابط بلندمدت يا 
ايستا روابط ميان متغيرها را مشخص می سازند. سيمز اشاره می كند كه 
زمان اس��تفاده از اين روش )انتخاب محدوديت ها(  در تصريح معادالت 
س��اختاری همزمان، قواعد سرانگش��تی و قضاوت های محقق جايگزين 
تئوری های اقتصادی كالسيك مبنی بر بهينه يابی آحاد اقتصادی می شود. 
به عالوه طبقه بندی متغيرها به درون زا و برون زا اختياری و غيرقابل قبول 
است. در رويكرد مذكور متغيرهای برون زا، متغير سياستی يا متغيرهای 
ماورای مرزهای الگو هس��تند. اين نوع طبقه بندی بازخور ميان متغيرها 
را لحاظ نكرده و منجر به تخمين نادرس��ت ضرايب می شود. همچنين 
تصريح نکردن بر تصحيح پويايی های الگو در رويكرد سنتی ممكن است 
منجر ب��ه پيش بينی های ضعيف و رد تئوری های اقتصادی ش��ود. اين 

مش��كالت، اقتصادسنج دانان را بر آن داشت كه از رويكرد غيرساختاری 
برای مدل سازی روابط بين چند متغير سری زمانی استفاده کنند. يكی از 
اين رويكردها، رويكرد خودرگرسیون برداری )VAR( است. اين رويكرد 
توسط سيمز در س��ال های 1972، 1980، 1982 به عنوان جايگزينی 
برای الگوهای كالن سنجی معرفی شد. الگوهای VAR براساس روابط 
تجربی كه بين داده نهفته است، پايه گذاری شده و به صورت فرم خالصه 
شده، سيس��تم معادالت همزمان مد نظر قرار می گيرند كه هر كدام از 
متغيرهای درون زا ب��ر روی وقفه های خود و وقفه های متغيرهای ديگر 
در سيس��تم رگرس می ش��ود. به همین دلیل در اي��ن الگوها نيازی به 
تصريح روابط س��اختاری كوتاه مدت با دانش س��اختاری از روابط علّی 

ميان متغيرهای الگو نیست ]1[.
فرم ساختاری VAR مشابه معادالت همزمان است که در آن عالوه 
بر مقادیر زمان های گذشته )Yt-j( ، مقادیر جاری متغیرها )Yt( نیز در 

هر یک از معادالت وارد می شود:
θYt=Г0+Г1 Yt-1+Г2 Yt-2+...+Гp Yt-p+ut                                                              )1(

 VARp است، آن را با pبرابر VAR از آنجا که در این معادله، مرتبه
نشان می دهند. هر یک از اجزای این معادله عبارتند از:
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σui دارد. ع��الوه بر ای��ن، uit خود 
uit میانگی��ن صف��ر و واریان��س 2

همبس��تگی ندارد و همچنین جمله خطای یک معادله با معادله دیگر، 
همبستگی ندارد. معموال آنچه که به عنوان مدل های VARمعروف شده، 
فرم حل شده VAR است که طبق آن، مقادیر جاری یک متغیر برحسب 
مقادیر گذش��ته آن متغیر و دیگر متغیرها نوشته می شود. بدین منظور 
می ت��وان با ضرب طرفین معادله )1( در θ-1، فرم حل ش��ده VAR را به 

دست آورد.
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و یا 
Σ = θΩθ'

مهم ترین ابزار تحلیلی در مدل های خودرگرسیون برداری نمودار 
کنش و واکنش آنی اس��ت. توابع واکنش بیانگر آن است که هر یک 
از متغیرهای مدل چگونه به شوک ها عکس العمل نشان می دهند. در 
این روش هر شوکی که به یک متغیر وارد شود، بقیه متغیرها را نیز 
تحت تأثیر قرار می دهد. اگر مدل مانا باش��د، انتظار بر آن اس��ت که 
تأثیر این ش��وک در دوره های آینده به تدریج کمتر شده و درنهایت 

صفر شود. 

یافته ها
در بخش اول از تجزیه و تحلیل اطالعات به بررس��ی آمار س��ری 
زمانی موجود در صنعت بیمه و ش��اخص های عملکردی آن پرداخته 
شده است. در جدول 1 به مقایسه روند حق بیمه تولیدی و خسارت 
پرداختی در صنعت بیمه در س��ال های 1494-1399پرداخته شده 

است.
آمارهای منتشر شده توسط بیمه مرکزی در سالنامه های آماری 
بیانگر این بوده که حق بیمه تولیدی و خس��ارت پرداختی در س��ال 
1398 نسبت به سال 1397 رشد 30 و 16/5درصدی در صنعت بیمه 
داش��ته است. این ارقام برای سال 1399 برابر با 37/9 و 30/5درصد 
است که بیانگر رشد در حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی در سال 

1399 بوده است.
بیمه ه��ای زندگ��ی به دلیل م��رگ و میرهای ناش��ی از بیماری 
کووید-19 و تغییرات اقتصادی پدید آمده، جزو رشته های تأثیرگذار 
صنع��ت بیمه در بحران کنونی به ش��مار می رود. باتوجه به ش��یوع 
کووید-19 از اواخر سال 2019 و پایداری شیوع گسترده آن در سال 
2020، شناس��ایی ابعاد مختلف تأثیرگ��ذاری این بیماری بر صنعت 
بیمه، به ویژه بیمه ه��ای زندگی، از اهمیت فراوانی برخوردار اس��ت. 
از جمل��ه کانال های تأثیرگذاری کووید-19 می توان به ریس��ک های 
تحت پوش��ش بیمه های زندگ��ی و تأثیر آن بر خس��ارت پرداختی، 
ریسک های سرمایه گذاری ذخایر و اندوخته های بیمه زندگی، میزان 
فروش بیمه ه��ای زندگی، میزان بازخرید بیمه های زندگی توس��ط 
بیمه گ��ذاران، فرآیند صدور و بیمه گ��ری در بیمه های زندگی، انجام 
معاینات پزش��کی بیمه ش��ده در صدور بیمه های زندگی و وقفه در 
پرداخت حق بيمه توس��ط بیمه گذاران بیمه های زندگی اشاره کرد. 
در س��ال 2019 رشد حق بیمه تولیدی حقیقی در بیمه های زندگی 

خسارت پرداختی صنعت بیمهحق بیمه تولیدی صنعت بیمهسال

1394228438147065

1395280184183825

1396340518218258

1397457311289118

1398594652336811

1399820289439615

جدول 1| حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی در صنعت بیمه 

)منبع: سالنامه آماری بیمه مرکزی صنعت بیمه )1400

اثر پاندمی کووید-19 بر صنعت بیمه کشور در قالب مدل خودرگرسیون برداری: یک مطالعه ثانویه/ناظمی و گودرزی فراهانی
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و غیرزندگ��ی و در نتیجه كل حق بیمه تولیدی حقیقی در 3 بخش 
نوظهور، پیش��رفته و کل جهان مثبت بوده است. در مقابل، در سال 
2020، مقدار برآورد ش��ده نرخ رش��د حق بیمه تولیدی زندگی در 
بازارهای پیش��رفته کاهش زیاد، در بازاره��ای نوظهور تقریبا راکد و 
بدون تغيير و در کل جهان، افزایش داش��ته اس��ت. در واقع یکی از 
دالیل این تغییرات می تواند ش��یوع کووید-19 حاصل از آن باشد. با 
بررسی انجام شده در کشور، میزان افزایش حق بیمه تولیدی زندگی 
صنعت بیمه ایران، نش��ان دهنده این امر اس��ت که شرکت های بیمه 
توانسته اند با ارائه پوشش های جدید درخصوص بیماری کووید-19، 
میزان اقبال به بیمه های زندگی را در ش��رایط پاندمی افزایش دهند. 
همچنین میزان خسارت پرداختی بیمه زندگی نیز به مرور طی این 3 

دوره )2، 7 و 8 ماهه( افزایش چشمگیری داشته است. )جدول 2و3(
در ادامه، با خوش��ه بندی ش��رکت های بیمه بر اساس متغیرهای 
تع��داد بیمه  نامه های صادره زندگی و تعداد خس��ارت در س��ال های 
1398 و 1397 و مقایس��ه آنها، برخی ش��رکت های بیمه در س��ال 
1398 ب��ا توجه به ش��یوع کووی��د-19 در پایان س��ال و همچنین 
مشکالت اقتصادی بین خوشه ها جابه جا شدند. نکته قابل توجه، قرار 
گرفتن انحصاری بیمه پاسارگاد در یک خوشه مجزاست که در سال 
1397 دارای تعداد بیمه  نامه صادره زندگی بزرگ و تعداد خس��ارت 
پرداختی کوچک نس��بت به دیگر شرکت ها و در سال 1398، دارای 
تعداد خسارت پرداختی و تعداد بیمه  نامه صادره زندگی بزرگی نسبت 

به دیگر شرکت هاست.
از مهم تری��ن اثرات بیماری کووید-19 بر صنعت بیمه، نس��بت 
تغییر بیمه های زندگی و غیرزندگی در حق بیمه تولیدی و خسارت 
پرداختی اس��ت. جدول2 بیانگر این است که سهم بیمه های زندگی 
در س��ال 1398 برابر با 14/3درصد بوده اما این رقم در سال 1399 

سهم شرکت های بیمه از سهمانواع رشته بیمه ها
سهمحق بیمه تولیدی

3/7معلم4/1حوادث راننده

4/3کوثر4/6آتش سوزی

4/5پارسیان4/5مسئولیت

4/9البرز8/9بدنه اتومبیل

6پاسارگاد15/3زندگی

5دی19/3درمان

8/4دانا9/7دیگر رشته ها

33/6شخص ثالث و مازاد

10/3آسیا

31/9ایران

21دیگر شرکت ها

جدول 3| سهم انواع رشته بیمه ها و سهم شرکت های بیمه از حق بیمه تولیدی 
در صنعت بیمه کشور در سال 1399

)منبع: سالنامه آماری بیمه مرکزی صنعت بیمه 1400(

نمودار 1 | مقایسه روند میزان خسارت پرداختی بیمه زندگی در سال 1398 و 1399

 

9 
 

6/33شخص ثالث و مازاد
3/10 ايآس
9/31 رانيا
 21 هاشركتديگر

  )1400مه (يصنعت ب يمه مركزيب يآمار منبع: سالنامه
 يرشد كمتر يزندگ يهامهينسبت به ب يرزندگيغ يهامهيشود كه سهم رشته بيمشاهده م 1398سال  يارائه شده برا يدر آمارها

 يرزندگيغ يهامهيبه ب يزندگ يهامهيسهم رشته ب ،در كشور يمارين بيا ياتفاق افتاده برا يهاكيو پ 19-ديكووداشته و با گسترش 
، تعداد خسارت و تعداد يديمه تولي، حق بيزان خسارت پرداختيم ،يلحاظ آمار ازدر ادامه،  بوده است. يصعود 1399و  1398در سال 

  .صادر شده گزارش شده است يهانامهبيمه

  
  1399و  1398در سال  يمه زندگيب يزان خسارت پرداختيسه روند ميمقا .1نمودار 

  
  1399و  1398در سال  يزندگ يديمه توليسه روند حق بيمقا .2نمودار 

  )1400مه (يصنعت ب يمه مركزيب يآمار سالنامهمنبع: 
زان خسارت ين صورت بوده كه رشد ميبه ا 1399و  1398 يهادر سال يمه زندگيب يزان خسارت پرداختيسه روند ميآمارها مقابراساس 
ن يبوده است. همچنشتر يب 1398نسبت به سال  1399ن روند در سه ماهه دوم و سوم يبوده و ا يصعود يمه زندگيدر بخش ب يپرداخت
نسبت به سال  1399در سه ماهه دوم و سوم سال  يديمه تولين است كه رشد حق بيا دهندهنشانز ين يزندگ يهامهيد بيمه توليحق ب
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نمودار 2 | مقایسه روند حق بیمه تولیدی زندگی در سال 1398 و 1399
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6/33شخص ثالث و مازاد
3/10 ايآس
9/31 رانيا
 21 هاشركتديگر

  )1400مه (يصنعت ب يمه مركزيب يآمار منبع: سالنامه
 يرشد كمتر يزندگ يهامهينسبت به ب يرزندگيغ يهامهيشود كه سهم رشته بيمشاهده م 1398سال  يارائه شده برا يدر آمارها

 يرزندگيغ يهامهيبه ب يزندگ يهامهيسهم رشته ب ،در كشور يمارين بيا ياتفاق افتاده برا يهاكيو پ 19-ديكووداشته و با گسترش 
، تعداد خسارت و تعداد يديمه تولي، حق بيزان خسارت پرداختيم ،يلحاظ آمار ازدر ادامه،  بوده است. يصعود 1399و  1398در سال 

  .صادر شده گزارش شده است يهانامهبيمه

  
  1399و  1398در سال  يمه زندگيب يزان خسارت پرداختيسه روند ميمقا .1نمودار 

  
  1399و  1398در سال  يزندگ يديمه توليسه روند حق بيمقا .2نمودار 

  )1400مه (يصنعت ب يمه مركزيب يآمار سالنامهمنبع: 
زان خسارت ين صورت بوده كه رشد ميبه ا 1399و  1398 يهادر سال يمه زندگيب يزان خسارت پرداختيسه روند ميآمارها مقابراساس 
ن يبوده است. همچنشتر يب 1398نسبت به سال  1399ن روند در سه ماهه دوم و سوم يبوده و ا يصعود يمه زندگيدر بخش ب يپرداخت
نسبت به سال  1399در سه ماهه دوم و سوم سال  يديمه تولين است كه رشد حق بيا دهندهنشانز ين يزندگ يهامهيد بيمه توليحق ب
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)منبع: سالنامه آماری بیمه مرکزی صنعت بیمه 1400(

سهمسهم بیمه های زندگی از حق بیمه تولیدی 

139412/2

139513/5

139613/6

139714/5

139814/3

139915/3

جدول 2| سهم بیمه های زندگی از حق بیمه تولیدی در صنعت بیمه کشور

)منبع: سالنامه آماری بیمه مرکزی صنعت بیمه )1400
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افزایش یافته و به 14/8درصد افزایش یافته است.
بر اس��اس نمودارهای 1 و 2 برای سال 1398، مشاهده می شود 
که سهم رشته بیمه های غیرزندگی نسبت به بیمه های زندگی رشد 
کمتری داشته و با گسترش کووید-19 و پیک های اتفاق افتاده برای 
این بیماری در کش��ور، س��هم رش��ته بیمه های زندگی به بیمه های 
غیرزندگ��ی در س��ال 1398 و 1399 صعودی بوده اس��ت. در ادامه، 
از لحاظ آماری، میزان خس��ارت پرداختی، حق بیمه تولیدی، تعداد 

خسارت و تعداد بیمه  نامه های صادر شده گزارش شده است.
 براس��اس آمارها مقایس��ه روند میزان خس��ارت پرداختی بیمه 
زندگ��ی در س��ال های 1398 و 1399 به این صورت بوده که رش��د 
میزان خس��ارت پرداختی در بخش بیمه زندگی صعودی بوده و این 
روند در سه ماهه دوم و سوم 1399 نسبت به سال 1398 بیشتر بوده 
است. همچنین حق بیمه تولید بیمه های زندگی نیز نشان دهنده این 
است که رشد حق بیمه تولیدی در سه ماهه دوم و سوم سال 1399 
نس��بت به س��ال 1398 بیش��تر بوده که باوجود پاندمی کووید-19 
مشاهده می شود که در صنعت بیمه کشور رشد حق بیمه تولیدی و 

خسارت پرداختی در بخش زندگی مثبت بوده است )نمودار 3 و4(.
همچنین نتایج بیانگر این اس��ت که تعداد خسارت پرداختی در 
بیمه زندگی و تعداد بیمه  نامه های زندگی صادر ش��ده در س��ال های 
1398 و 1399 ب��ه گون��ه ای بوده که در بخش تعداد خس��ارت های 
پرداختی، بیمه زندگی نس��بت به بیمه  نامه های صادر ش��ده رش��د 

باالتری در این دو سال داشته است.
بیش��ترین تأثیر منفی کووید-19در شرکت های بیمه مستقیم، 
در بیمه های زندگی، درمان و به طور کلی بیمه های اش��خاص است، 
ام��ا بیمه های اموال نیز از تأثیر این ویروس در امان نخواهند بود. در 
بیمه ه��ای خودرو باتوجه به اینکه بیم��ه بدنه اختیاری بوده و قدرت 
خری��د مردم به دلیل بیکاری، تورم و آثار منفی اقتصادی کووید-19 
کاه��ش یافته، میزان تقاضا برای پوش��ش بیمه ای کاهش داش��ته و 
میزان تقلب و تصادف های س��اختگی به منظور دریافت خس��ارت از 
ش��رکت های بیمه ب��ه دلیل افزایش بیکاری، باال م��ی رود. باتوجه به 
کاهش مس��افرت ها، برنامه های دورکاری و استفاده کمتر از ماشین، 
تع��داد خس��ارت ها در کل دنیا و در ای��ران، به خصوص در تعطیالت 
رسمی کش��ور، کاهش چشمگیری داش��ته، به گونه ای که بعضی از 
شرکت های بیمه ای برنامه های خاصی به منظور کاهش حق بیمه این 

پوشش های بیمه ای در نظر گرفته اند. 
این پژوهش در ادامه ب��ه وضعیت بیمه های غیرزندگی پرداخته 
است. در رشته های بیمه ای غیرزندگی مانند بیمه های اموال همچون 
آتش سوزی، باربری و بیمه های مسئولیت، مسلماً حساسیت بیشتری 
از طرف بیمه گذار برای کاهش هزینه ها و در نتیجه چانه زنی درمورد 
بیم��ه و نحوه پرداخت ب��ه وجود می آید و می تواند ریس��ک مالی و 

نقدینگی شرکت های بیمه را افزایش دهد.
در بخش بیمه های غیرزندگی مشاهده می شود که میزان خسارت 
پرداختی در س��ه ماهه دوم سال های 1398 و 1399 تفاوت چندانی 
نداش��ته اما در سه ماهه سوم سال های 1398 و 1399 رشد باالتری 
در سال 1399 به وجود آمده است. درخصوص حق بیمه تولیدی نیز 
سه ماهه دوم و سوم سال 1399 رشد باالتری نسبت به سال 1398 

داشته است )نمودار 5 و 6(.
 نظر به گسترش و پاندمی کووید-19 و لطمه به اقتصاد جهانی، 
بررس��ی بازارهای مالی اعم از بازار بيم��ه از اهمیت زیادی برخوردار 
اس��ت و در صنعت بیمه، رش��ته بیمه اتومبیل به دلیل سهم باال در 
پورتفو و همچنین خسارات، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. 

)منبع: سالنامه آماری بیمه مرکزی صنعت بیمه 1400(

نمودار 4 | مقایسه روند میزان خسارت پرداختی بیمه زندگی در سال 1398 و 1399
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 يو خسارت پرداخت يديمه توليمه كشور رشد حق بيشود كه در صنعت بيمشاهده م 19-ديكوو يپاندمباوجود شتر بوده كه يب 1398
  مثبت بوده است. يدر بخش زندگ

  
  1399و  1398در سال  يمه زندگيب يسه روند تعداد خسارت پرداختيمقا .3نمودار 

  
  1399و  1398در سال  يمه زندگيب يزان خسارت پرداختيسه روند ميمقا .4نمودار 

  )1400مه (يصنعت ب يمه مركزيب يآمار منبع: سالنامه
و  1398 يهاصادر شده در سال يزندگ يهانامهبيمهو تعداد  يمه زندگيدر ب يپرداختن است كه تعداد خسارت يانگر ايج بين نتايهمچن
ن دو يادر  يصادر شده رشد باالتر يهانامهبيمهنسبت به  يمه زندگيب ،يپرداخت يهابوده كه در بخش تعداد خسارت يابه گونه 1399

  سال داشته است.
اشخاص است، اما  يهامهيب ي، درمان و به طور كليزندگ يهامهيم، در بيمه مستقيب يهادر شركت19-ديكوو يمنف ريتأثن يشتريب
د يبوده و قدرت خر ياريمه بدنه اختينكه بيتوجه به اخودرو با يهامهيروس در امان نخواهند بود. در بين ويا ريتأثز از ياموال ن يهامهيب

زان تقلب يكاهش داشته و م يامهيپوشش ب يزان تقاضا برايافته، ميكاهش  19-ديكوو ياقتصاد ي، تورم و آثار منفيكاريل بيمردم به دل
ها، توجه به كاهش مسافرترود. با، باال مييكاريش بيل افزايمه به دليب يهاافت خسارت از شركتيدرمنظور به يساختگ يهاو تصادف

كشور، كاهش  يالت رسميخصوص در تعطران، بهيو در اا يها در كل دنن، تعداد خسارتيو استفاده كمتر از ماش يدوركار يهابرنامه
در  يامهيب يهان پوششيمه ايكاهش حق بمنظور به يخاص يهابرنامه يامهيب يهااز شركت يكه بعض يابه گونه ،داشته يريچشمگ

  اند. نظر گرفته
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نمودار 3 | مقایسه روند تعداد خسارت پرداختی بیمه زندگی در سال 1398 و 1399
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 يو خسارت پرداخت يديمه توليمه كشور رشد حق بيشود كه در صنعت بيمشاهده م 19-ديكوو يپاندمباوجود شتر بوده كه يب 1398
  مثبت بوده است. يدر بخش زندگ

  
  1399و  1398در سال  يمه زندگيب يسه روند تعداد خسارت پرداختيمقا .3نمودار 

  
  1399و  1398در سال  يمه زندگيب يزان خسارت پرداختيسه روند ميمقا .4نمودار 

  )1400مه (يصنعت ب يمه مركزيب يآمار منبع: سالنامه
و  1398 يهاصادر شده در سال يزندگ يهانامهبيمهو تعداد  يمه زندگيدر ب يپرداختن است كه تعداد خسارت يانگر ايج بين نتايهمچن
ن دو يادر  يصادر شده رشد باالتر يهانامهبيمهنسبت به  يمه زندگيب ،يپرداخت يهابوده كه در بخش تعداد خسارت يابه گونه 1399

  سال داشته است.
اشخاص است، اما  يهامهيب ي، درمان و به طور كليزندگ يهامهيم، در بيمه مستقيب يهادر شركت19-ديكوو يمنف ريتأثن يشتريب
د يبوده و قدرت خر ياريمه بدنه اختينكه بيتوجه به اخودرو با يهامهيروس در امان نخواهند بود. در بين ويا ريتأثز از ياموال ن يهامهيب

زان تقلب يكاهش داشته و م يامهيپوشش ب يزان تقاضا برايافته، ميكاهش  19-ديكوو ياقتصاد ي، تورم و آثار منفيكاريل بيمردم به دل
ها، توجه به كاهش مسافرترود. با، باال مييكاريش بيل افزايمه به دليب يهاافت خسارت از شركتيدرمنظور به يساختگ يهاو تصادف

كشور، كاهش  يالت رسميخصوص در تعطران، بهيو در اا يها در كل دنن، تعداد خسارتيو استفاده كمتر از ماش يدوركار يهابرنامه
در  يامهيب يهان پوششيمه ايكاهش حق بمنظور به يخاص يهابرنامه يامهيب يهااز شركت يكه بعض يابه گونه ،داشته يريچشمگ
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فصلنامه علمی- پژوهشی بیمه سالمت ایران| دوره 5، شماره 1، بهار 1401 

عم��ده اقدامات انجام ش��ده نهادهای ناظر در دنی��ا، تنظیم قوانین و 
مقررات جدید به تناس��ب ش��رایط همه گیری است که از جمله این 
قوانی��ن مق��ررات می توان به ع��ودت حق بیمه ب��ه بیمه گذارانی که 
تح��ت تأثیر کووید-19، در میزان رانندگی خود کاهش داش��ته اند و 
همچنین تمدید زمان پرداخت حق بیمه بدون فسخ بيمه نامه اشاره 
داشت. برای مهار گسترش کووید-19 در کشور از طریق ایجاد امکان 
دورکاری، فراهم س��ازی دسترس��ی به پرونده های الزم، ایجاد امکان 
تب��ادل ایمن اطالعات محرمانه بین کارمن��دان از خارج از محل کار 
و ایجاد امنیت س��ایبری تالش ش��ده که باعث ش��ده روند پرداخت 
خسارت مالی به بیمه گذاران و زیان دیدگان به صورت آنالین از طریق 
ارسال مدارک، فیلم و عکس تسریع شود. موارد دیگری نیز همچون 
کاه��ش حق بیمه ها و ارائه تخفیف به بیمه گ��ذاران به دلیل کاهش 
رانندگی و همچنین پیشگیری از فسخ بیمه  نامه ها توسط بیمه گذاران 

انجام شده است.
در نموداره��ای 7 و 8 آمار مربوط به تعداد خس��ارت پرداختی و 
تعداد بیمه  نامه های صادر ش��ده در بخش غیرزندگی ارائه ش��ده که 
مش��اهده می ش��ود در هر دو مورد مقایس��ه آمارهای سه ماهه سال 
1399 با 1398 بیانگر رش��د آمارها در س��ال 1399 بوده اس��ت. در 
مقایسه اطالعات بخش بیمه های زندگی با غیرزندگی می توان رشد 
محسوس در بخش بیمه زندگی به بیمه غیرزندگی را مشاهده کرد. 

پس از تجزیه و تحلیل روند س��ری زمانی متغیرهای عملکردی 
صنع��ت بیمه کش��ور، در ادامه به بررس��ی مانای��ی متغیرهای مورد 
استفاده در این پژوهش پرداخته شده است. همان طور که در جدول 
4 مالحظه می شود، مطابق آزمون ADF تمامی متغیرهای تحقیق در 

سطح مانا هستند.
در ادامه الزم اس��ت مرتبه بهینه مدل خودرگرس��یون برداری با 

نمودار 5 | مقایسه روند تعداد خسارت پرداختی بیمه زندگی در سال 1398 و 1399
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اموال همچون  يهامهيمانند ب يرزندگيغ يامهيب يهادر رشته .پرداخته است يرزندگيغ يهامهيت بيدر ادامه به وضعاين تحقيق 
مورد در يزنجه چانهيها و در نتنهيكاهش هز يگذار برامهياز طرف ب يشتريت بيت، مسلماً حساسيمسئول يهامهيو ب ي، باربريسوزآتش

  ش دهد.يمه را افزايب يهاشركت ينگيو نقد يسك ماليتواند ريد و ميآيمه و نحوه پرداخت به وجود ميب

  
  1399و  1398در سال  غيرزندگيمه يب يزان خسارت پرداختيسه روند ميمقا .5نمودار 

  
  1399و  1398در سال  غيرزندگي يديمه توليسه روند حق بيمقا .6نمودار 

  )1400مه (يصنعت ب يمه مركزيب يآمار منبع: سالنامه
 يتفاوت چندان 1399و  1398 يهادر سه ماهه دوم سال يزان خسارت پرداختيشود كه ميمشاهده م يرزندگيغ يهامهيدر بخش ب

ز ين يديمه توليخصوص حق بوجود آمده است. درهب 1399در سال  يرشد باالتر 1399و  1398 يهانداشته اما در سه ماهه سوم سال
  داشته است. 1398نسبت به سال  يرشد باالتر 1399سه ماهه دوم و سوم سال 
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)منبع: سالنامه آماری بیمه مرکزی صنعت بیمه 1400(

نمودار 6 |  مقایسه روند حق بیمه تولیدی غیرزندگی در سال 1398 و 1399
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اموال همچون  يهامهيمانند ب يرزندگيغ يامهيب يهادر رشته .پرداخته است يرزندگيغ يهامهيت بيدر ادامه به وضعاين تحقيق 
مورد در يزنجه چانهيها و در نتنهيكاهش هز يگذار برامهياز طرف ب يشتريت بيت، مسلماً حساسيمسئول يهامهيو ب ي، باربريسوزآتش

  ش دهد.يمه را افزايب يهاشركت ينگيو نقد يسك ماليتواند ريد و ميآيمه و نحوه پرداخت به وجود ميب

  
  1399و  1398در سال  غيرزندگيمه يب يزان خسارت پرداختيسه روند ميمقا .5نمودار 

  
  1399و  1398در سال  غيرزندگي يديمه توليسه روند حق بيمقا .6نمودار 

  )1400مه (يصنعت ب يمه مركزيب يآمار منبع: سالنامه
 يتفاوت چندان 1399و  1398 يهادر سه ماهه دوم سال يزان خسارت پرداختيشود كه ميمشاهده م يرزندگيغ يهامهيدر بخش ب

ز ين يديمه توليخصوص حق بوجود آمده است. درهب 1399در سال  يرشد باالتر 1399و  1398 يهانداشته اما در سه ماهه سوم سال
  داشته است. 1398نسبت به سال  يرشد باالتر 1399سه ماهه دوم و سوم سال 
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نمودار 7 | مقایسه روند تعداد خسارت پرداختی بیمه غیرزندگی در سال 1398 و 1399
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  1399و  1398در سال  غيرزندگيمه يب يتعداد خسارت پرداختسه روند يمقا .7نمودار 

  
  1399و  1398در سال  غيرزندگيمه يب يزان خسارت پرداختيسه روند ميمقا .8نمودار 

  )1400مه (يصنعت ب يمه مركزيب يآمار منبع: سالنامه
و است  برخوردار ياديز تياعم از بازار بيمه از اهم يمال يبازارها يبررس ،يو لطمه به اقتصاد جهان 19-ديكوو يپاندمنظر به گسترش و 

است. عمده كرده را به خود جلب  ياديخسارات، توجه زهمچنين سهم باال در پورتفو و  ليبه دل لياتومب مهيرشته ب مه،يدر صنعت ب
مقررات  نيقوان نيكه از جمله ا است يريگهمه طيبه تناسب شرا ديو مقررات جد نيقوان ميتنظ ا،يناظر در دن ياقدامات انجام شده نهادها

زمان  ديتمد نياند و همچنخود كاهش داشته يرانندگ زاني، در م19-ديكوو ريتأثكه تحت  يارانذگمهيبه ب مهيتوان به عودت حق بيم
سازي فراهم ،يامكان دوركار جاديا قياز طر در كشور 19-ديكوومهار گسترش  ينامه اشاره داشت. برافسخ بيمه بدون مهيپرداخت حق ب

تالش  يبريسا تيامن جاديكارمندان از خارج از محل كار و ا نياطالعات محرمانه ب منيامكان تبادل ا جاديا الزم، يهابه پرونده يدسترس
تسريع  و عكس لميارسال مدارك، ف قياز طر نيصورت آنالبه دگانيدانيگذاران و زمهيبه ب يروند پرداخت خسارت مالكه باعث شده  شده

 از فسخ يريشگيپ نيو همچن يكاهش رانندگ ليگذاران به دلمهيف به بيو ارائه تخفها مهيكاهش حق بشود. موارد ديگري نيز همچون 
  انجام شده است. گذارانمهيتوسط بها نامهبيمه
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)منبع: سالنامه آماری بیمه مرکزی صنعت بیمه 1400(

نمودار 8 | مقایسه روند میزان خسارت پرداختی بیمه غیرزندگی در سال 1398 و 1399
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  1399و  1398در سال  غيرزندگيمه يب يتعداد خسارت پرداختسه روند يمقا .7نمودار 

  
  1399و  1398در سال  غيرزندگيمه يب يزان خسارت پرداختيسه روند ميمقا .8نمودار 

  )1400مه (يصنعت ب يمه مركزيب يآمار منبع: سالنامه
و است  برخوردار ياديز تياعم از بازار بيمه از اهم يمال يبازارها يبررس ،يو لطمه به اقتصاد جهان 19-ديكوو يپاندمنظر به گسترش و 

است. عمده كرده را به خود جلب  ياديخسارات، توجه زهمچنين سهم باال در پورتفو و  ليبه دل لياتومب مهيرشته ب مه،يدر صنعت ب
مقررات  نيقوان نيكه از جمله ا است يريگهمه طيبه تناسب شرا ديو مقررات جد نيقوان ميتنظ ا،يناظر در دن ياقدامات انجام شده نهادها

زمان  ديتمد نياند و همچنخود كاهش داشته يرانندگ زاني، در م19-ديكوو ريتأثكه تحت  يارانذگمهيبه ب مهيتوان به عودت حق بيم
سازي فراهم ،يامكان دوركار جاديا قياز طر در كشور 19-ديكوومهار گسترش  ينامه اشاره داشت. برافسخ بيمه بدون مهيپرداخت حق ب

تالش  يبريسا تيامن جاديكارمندان از خارج از محل كار و ا نياطالعات محرمانه ب منيامكان تبادل ا جاديا الزم، يهابه پرونده يدسترس
تسريع  و عكس لميارسال مدارك، ف قياز طر نيصورت آنالبه دگانيدانيگذاران و زمهيبه ب يروند پرداخت خسارت مالكه باعث شده  شده

 از فسخ يريشگيپ نيو همچن يكاهش رانندگ ليگذاران به دلمهيف به بيو ارائه تخفها مهيكاهش حق بشود. موارد ديگري نيز همچون 
  انجام شده است. گذارانمهيتوسط بها نامهبيمه
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اس��تفاده از مالک ه��ای تعیین وقفه تعیين ش��ود. در جدول 5 وقفه 
بهینه براس��اس معیاره��ای مختلف انتخاب وقفه بهین��ه برای مدل 
انتخابی نشان داده شده است. به دلیل اینکه استفاده از معيار شوارتز 
باعث از دس��ت دادن درجه آزادي کمتری نس��بت به ديگر معيارها 
می ش��ود، در این پژوهش، وقفه بهینه بر اساس معیار شوارتز انتخاب 

شده است.

همان ط��ور که از جدول 5 پیداس��ت، وقفه بهین��ه در این مدل 
براساس معیار شوارتز وقفه یک است. در ادامه برای بررسی پویایی های 
موجود میان متغیرهای الگو، از توابع کنش- واکنش استفاده می شود. 
نمودار 9 اثر یک واحد تکانه تصادفی بر متغیرهای عملکردی صنعت 
بیمه کشور از ناحیه شوک پاندمی کووید-19 را به میزان یک انحراف 

معیار نشان می دهد.
 نتایج به دس��ت آمده بیانگر این موضوع اس��ت که با وارد شدن 
ش��وک از ناحی��ه پاندمی کووید-19 به عنوان یک ش��وک برون زا بر 

نمودار 9 | واکنش متغیرهای عملکردی صنعت بیمه به شوک وارد شده از ناحیه پاندمی کووید-19
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  19-ديكوو يپاندمه يمه به شوك وارد شده از ناحيصنعت ب يعملكرد يرهايواكنش متغ .9نمودار 

بر اقتصاد كشور  زابرونك شوك يبه عنوان  19-ديكوو يپاندمه يموضوع است كه با وارد شدن شوك از ناحن يانگر ايدست آمده بهج بينتا
اند. به عبارت ن شوك از خود نشان دادهيبه ا يهر دو واكنش مثبت يرزندگيو غ يزندگ يهامهيبخش ب يديمه توليحق ب ،مهيو صنعت ب

ن شوك در يمه در كشور شده و اثر ايب يهاشركت يديمه توليش در حق بيافزاروس منجر به ين ويه ايگر وارد شدن شوك از ناحيد
از خود نشان  يشتريواكنش ب يرزندگيغ يهامهيسه با بيدر مقا يزندگ يهامهين بود كه بيانگر ايج بين رفته است. نتايبلندمدت از ب

 يش در خسارت پرداختيمنجر به افزا 19-ديكوو يپاندمه يناح ن بود كه شوك وارد شده ازيانگر ايدست آمده بهج بين نتايهمچناند. داده
در بخش  ياز خسارت پرداخت يزندگ يهامهيدر بخش ب يكه خسارت پرداخت يطورهب ،شده يرزندگيو غ يزندگ يهامهيدر بخش ب

  .ن رفته استيو در مجموع در بلندمدت اثر شوك وارد شده از ببيشتر بوده  يزندگ يهامهيب
  بحث

خودرو، انواع حوادث و  يهامهيچون درمان، انواع ب ييهانهيبه اشخاص در زم يامهيب يهاارائه پوشش مهيصنعت ب يوجودفلسفه 
از  يعيوس فيط مهيصنعت ب نياست. همچن يانداز و مستمرو پس يزندگ يهامهيمربوط به شخص و اموال او و انواع ب يهاتيمسئول

 ييايو در ييونقل هواحمل يهاخطوط مربوط به شبكه يهاسكيچون انواع رهم يو اجتماع ياقتصاد يهاتيمترتب بر فعال يهاسكير
 ياجتماع يها و نهادهاو سازمان ياقتصاد يهامورد استفاده بنگاه زاتيكاالها و خدمات، اموال و تجه ديتول يهافرآيند ،ينيو زم يليو ر

كه در  يهر شوك رو ني. از ادهديرا تحت پوشش قرار م يو بازرگان يامور اقتصادديگر و  يشبكه بانك ياتيو عمل ياعتبار يهاتيو فعال
خود قرار  ريتأثو بازار تحت  يديتول مهيحق ب زيوخافتبه خاطر طرف  كيرا از  مهيصنعت ب وندديمورد اشاره به وقوع بپ يهانهيزم
  .سازدينامتعارف مواجه م يهانوسانصنعت را با  نيا ،يبالقوه پرداخت يهاخسارت گريد يو از سو دهديم

 يعملكرد يهاو شاخص يبر سودآور ين كاهش در تجارت جهانيو همچن يدرمان يهانهيبر هز يگذارل اثريبه دل 19-ديكوو يپاندم
ك شوك به اندازه يكه وارد شدن ن بود يا دهندهنشانن پژوهش يدست آمده از اهج بينتاداشته است.  يدارامه كشور اثر معنيصنعت ب

در بخش  يزان خسارت پرداختيش در مياز آن منجر به افزا ير ناشيو مرگ و م 19-ديكوو يپاندمزان يه ميار از ناحيك انحراف معي
در صنعت ن شوك يه با اهز در مواجين يرزندگيو غ يمه زندگيكه حق بشد ن مشاهده يشده است. عالوه بر ا يرزندگيو غ يزندگ يهامهيب
ن يشود كه اين مشاهده ميشيآمده از پژوهش حاضر با مطالعات پ به دستج يسه صورت گرفته از نتايافته است. در مقايش يمه افزايب

متغیر

آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 
ADF

آماره آزمونمقدار بحرانی %5

4/26-3/42-رشد حق بیمه تولیدی بیمه های زندگی

5/38-3/42-رشد حق بیمه تولیدی بیمه های غیرزندگی

4/88-3/42-رشد خسارت های پرداختی بیمه های زندگی

5/31-3/42-رشد خسارت های پرداختی بیمه های غیرزندگی

جدول 4| آزمون ريشه متغیرهای پژوهش

تعداد وقفه
وقفه های مدل

آماره شوارتز- بیزینآماره آکائیک

1-31/23*-34/45

2-23/45-25/67

3-17/49-22/59

جدول 5| تعیین تعداد وقفه های بهینه مدل
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اقتصاد کش��ور و صنع��ت بیمه، حق بیمه تولی��دی بخش بیمه های 
زندگی و غیرزندگی هر دو واکنش مثبتی به این شوک از خود نشان 
داده اند. به عبارت دیگر وارد ش��دن شوک از ناحیه این ویروس منجر 
به افزایش در حق بیمه تولیدی ش��رکت های بیمه در کش��ور شده و 
اثر این شوک در بلندمدت از بین رفته است. نتایج بیانگر این بود که 
بیمه های زندگی در مقایسه با بیمه های غیرزندگی واکنش بیشتری 
از خود نش��ان داده اند. همچنین نتایج به دس��ت آمده بیانگر این بود 
که ش��وک وارد ش��ده از ناحیه پاندمی کووی��د-19 منجر به افزایش 
در خس��ارت پرداختی در بخش بیمه های زندگی و غیرزندگی شده، 
به طوری که خسارت پرداختی در بخش بیمه های زندگی از خسارت 
پرداخت��ی در بخش بیمه های زندگی بیش��تر ب��وده و در مجموع در 

بلندمدت اثر شوک وارد شده از بین رفته است )نمودار 9(

بحث
فلسفه وجودی صنعت بیمه ارائه پوشش های بیمه ای به اشخاص 
در زمینه های��ی چون درمان، انواع بیمه های خ��ودرو، انواع حوادث و 
مس��ئولیت های مربوط به شخص و اموال او و انواع بیمه های زندگی 
و پس انداز و مس��تمری است. همچنین صنعت بیمه طیف وسیعی از 
ریسک های مترتب بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی همچون انواع 
ریسک های خطوط مربوط به شبکه های حمل ونقل هوایی و دریایی و 
ریلی و زمینی، فرآیندهای تولید کاالها و خدمات، اموال و تجهیزات 
مورد استفاده بنگاه های اقتصادی و سازمان ها و نهادهای اجتماعی و 
فعالیت های اعتباری و عملیاتی ش��بکه بانکی و دیگر امور اقتصادی 
و بازرگانی را تحت پوش��ش قرار می دهد. از این  رو هر شوکی که در 
زمینه های مورد اش��اره به وقوع بپیوندد صنعت بیمه را از یک طرف 
ب��ه خاط��ر افت وخیز حق بیمه تولیدی و بازار تح��ت تأثیر خود قرار 
می دهد و از سوی دیگر خسارت های بالقوه پرداختی، این صنعت را با 

نوسان های نامتعارف مواجه می سازد.
پاندم��ی کووی��د-19 به دلیل اثرگ��ذاری بر هزینه ه��ای درمانی 
و همچنی��ن کاهش در تجارت جهانی بر س��ودآوری و ش��اخص های 
عملکردی صنعت بیمه کشور اثر معنا داری داشته است. نتایج به دست 
آمده از این پژوهش نش��ان دهنده این بود که وارد شدن یک شوک به 
اندازه ی��ک انحراف معیار از ناحیه می��زان پاندمی کووید-19 و مرگ 
و می��ر ناش��ی از آن منجر به افزایش در میزان خس��ارت پرداختی در 
بخش بیمه های زندگی و غیرزندگی شده است. عالوه بر این مشاهده 

ش��د که حق بیمه زندگی و غیرزندگی نیز در مواجهه با این شوک در 
صنعت بیمه افزایش یافته اس��ت. در مقایسه صورت گرفته از نتایج به 
دس��ت آمده از پژوهش حاضر با مطالعات پیشین مشاهده می شود که 
این نتایج با مطالعه کری )2021( ]3[ که به بررس��ی بی ثباتی صنعت 
بیمه در مواجهه با کووید-19 در کشور های اروپایی در فاصله سال های 
 GARCH 2018-2020 براس��اس فراوان��ی داده های ماهان��ه و مدل
پرداخت��ه، مطالعه پری و همکاران )2020( ]4[ که نقش بیماری های 
همه گیر، از جمله کووید-19 را بر بیمه های زندگی در کشور آفریقای 
جنوبی مورد بررس��ی قرار داده، مطالعه بابونا و همکاران )2020( ]2[ 
که به بررسی اثرات کووید-19 بر صنعت بیمه در شرکت های فعال در 
کش��ور غنا پرداخته و مطالعه پوالسکا )2020( ]9[ که اثرات پاندمی 
کووید-19 بر صنعت بیمه در کش��ورهای اروپایی را مورد بررسی قرار 

داده، همخوانی داشته است.
حض��ار مقدم و همکاران )1399( ]11[ به بررس��ی آثار ش��یوع 
کووی��د-19 بر بیمه های زندگی، درمان تکمیلی و درمان مس��افرتی 
پرداختند. آنها بیان کردند که کووید-19 می تواند از طریق کانال های 
مختلفی ازجمله افزایش ریسک مرگومیر، فروش و بازخرید بیمه های 
زندگی، فرآیندهای صدور و بیمه گری و جنبه های مالی بر بیمه های 
زندگی و از طریق تأثیر بر هزینه های بیمه ای کارفرمایان، هزینه های 
درمان��ی، تقاضای خدمات درمانی جدید و بیمه نامه های خاص و نیز 
تغییر در نرخهای بیمه درمان بر بیمه درمان، اثر داشته باشد. نجفی 
و امین پ��ور )1399(]12[ بیان کردند که قلم��رو بیمه در واقع باید 
ش��عاری به نام »ش��کار فرصت« را در مواقع چالش ها و مشکالت در 
محیط نه تنها داخلی، بلکه در محیط بین المللی نیز داش��ته باش��د، 
ضمن اینکه برنامه جامعی هم برای خسارت کمتر و افزایش بودجه و 
تولید پرتفو بیمه تدارک ببیند. نتایج این دو پژوهش نیز در راستای 

نتایج پژوهش حاضر بوده است.

نتیجه گیری
انتش��ار کووی��د-19 منجر ب��ه افزایش در حق بیم��ه تولیدی و 
خس��ارت پرداختی در بخش بیمه های زندگی و غیرزندگی اس��ت. 
نتایج نش��ان داد که تأثی��ر پاندمی کووید-19 ب��ر بخش بیمه های 
زندگی بیش��تر از بیمه های غیرزندگی بوده اس��ت. باتوجه به نتایج 
به دست آمده پیشنهاد می ش��ود که تقویت حمایت از بیمه گذاران 
و بیمه ش��دگان توسط بیمه مرکزی و بیمه گران و توسعه بیمه های 
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زندگی به منظور کاهش یا رفع دغدغه های ناشی از شیوع کووید-19 
و استفاده از فرآیند بیمه گری شتابان و جایگزینی معاینات پزشکی با 
پرسش ها و سابقه بیماری صورت گیرد. همچنین پیشنهاد می شود 
که در ارائه نرخ بیمه  نامه ها مواردی از قبیل تورم، ش��رایط اقتصادی 
و... لحاظ شود و بیمه مرکزی وجوهی را برای حمایت از پوشش بیمه 
کسانی که به دلیل بحران کووید-19 شغل خود را از دست داده اند، 

در نظر بگیرد.

تشکر و قدردانی: نویسندگان این مقاله از کلیه کسانی که در گردآوری اطالعات 
و همچنین در حمایت معنوی از این پژوهش مشارکت داشته اند سپاسگذار هستند.

س�هم نویس�ندگان: هر دو نویس��نده در تهیه و تدوین پژوهش حاضر مشارکت 
داشته اند.

تأییدیه اخالقی: این مطالعه از نوع مطالعه ثانویه بوده و کد اخالقی ندارد.
تعارض منافع: در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.

منابع مالی: پژوهش حاضر مورد حمایت مالی و معنوی بیمه آسیا قرار گرفته است.
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