
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  یهاي بیمه ایران بر کارایی شرکت ها اثر حذف نظام تعرفه ارزیابی
    

  1محمدرضا نامدار
  2خانی دکتر محسن قره

   چکیده 
 روي بازارهاي مالیگذاران اقتصادي بر  تغییرات نهادي معموالً به منظور بهبود سطح رفاه جامعه توسط سیاست

ترین  اساسی، از ها دهی به شرکت ها و اعطاي مجوز نرخ از جمله حذف نظام تعرفهزدایی  مقررات .شوند اجرا می
تحقیقات ، گرفته صورت هاي با توجه به بررسی .رود می شمار به در صنعت بیمه ایران تغییرات نهادي در دهه گذشته

 ،است شده انجامبیمه بر صنعت  ينهاد اتوتحلیل اثر تغییر ن تجزیهجهان پیرامو مختلف در کشورهاي بسیاري
در  .است قرار گرفته مطالعهمورد  به ندرت به صورت توأمان ایرانتغییرات نهادي و کارایی صنعت بیمه که  درحالی

براي  ،است ریزي ریاضی با روش آماري روش برنامه ی ازترکیبکه اي  یک روش دو مرحلهاین تحقیق، از 
منظور، ابتدا با  این به. است شده شمسی استفاده 1384- 1393هاي  هاي بیمه در سال تحلیل عملکرد شرکت و تجزیه

هاي فعال در صنعت بیمه ایران محاسبه شده، سپس با استفاده  ها، کارایی شرکت استفاده از روش تحلیل پوششی داده
ها مورد بررسی قرار  بر کارایی این شرکت) تغییر نهادي(فه از معادالت برآوردگر رگرسیونی، اثر حذف نظام تعر

منجر اثر منفی داشته و  گران بر کارایی بیمه ها نظام تعرفه حذفکه  دهد نشان میحقیق حاصل از تنتایج . گرفته است
  .شده است ارائهاز وضع موجود  خروجبراي  پیشنهادهایی پایاندر . شده است ها آنکارایی  کاهش به

ها، معادالت  پوششی داده تجزیه و تحلیل عملکرد، تحلیلنظام تعرفه، تغییرات نهادي،  :کلیدي واژگان
  رگرسیونی        برآوردگر 
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    دمهقم -1
این گذاران  قانونمدیران و . آید  به شمار می هر کشوردر  اقتصادي هاي بخش ترین کلیدياز یکی صنعت بیمه، 

هاي برنامه  ،رفاه جامعهسطح  ارتقاو  )1ضریب نفوذ(در تولید ناخالص داخلی سهم بیمه افزایش  منظور صنعت به
 و حساس ترین چالش برانگیزترینیکی از . دگذارن می اجرابه مرحله این صنعت را در مختلفی تغییرات نهادي 
بازار رات مثبتی همچون رقابتی شدن ثا از یک سوزیرا  ؛نظام تعرفه است حذف، در بازارهاي مالی تغییرات نهادي

به دنبال خواهد را  ریب نفوذ بیمه در جامعهضو افزایش  ي رشته هاي مختلف بیمه ايمنصفانه شدن نرخ ها ،بیمه
و نرخ شکنی براي حفظ سهم بازار نادرست رقابت  از جملهرات منفی ثا تواند منجر به و از سوي دیگر می داشت

  .شودد بیمه قدرتمن توسط شرکت هاي
موضوع مقررات زدایی از صنعت بیمه، یکی از موضوعات جدیدي است که در سال هاي اخیر توجه بسیاري از 

سال و در  45دنیا کمتر از سایر نقاط این موضوع، در . را به خود جلب کرده استزمینه هاي مالی  پژوهشگران 
جمهوري  قانون اساسی 44 هاي اصل ابالغ سیاست پس از .سال قدمت دارد 15جمهوري اسالمی ایران کمتر از 

افزایش کارایی و توسعه براي  اساسی راهکاردو به عنوان  حذف نظام تعرفه هاخصوصی سازي و  اسالمی ایران،
ه مؤسسات بفعالیت اعطاي مجوز تصویب قانون  پس از. ندهاي اقتصادي در صنعت بیمه پیگیري شد فعالیت

شرکت خصوصی تاکنون، عرصه صنعت بیمه به تدریج رقابتی  25تشکیل حدود  و شمسی 1380خصوصی در سال 
اعطاي مجوز نرخ و  ها نظام تعرفه جمهوري اسالمی ایران با حذفمرکزي  بیمه شمسی 1390 در سالهمچنین . شد

اعمال دومین فاز از مقررات زدایی را در صنعت بیمه کشور  ،دهی در رشته هاي مختلف بیمه اي به شرکت هاي بیمه
  .ه و بر معادالت بازار تاثیر گذاردداکه پیش بینی می شود عملکرد شرکت ها را تحت تاثیر قرار د کرد
، این موضوع به است گرفته صورتتغییرات نهادي  مورددر  دنیا تاکنون در کشورهاي مختلف که پژوهش هاییدر 

واحدهاي اقتصادي همچون  کارایی بر منفیمثبت یا اثرات  وضوح قابل مشاهده است که مقررات زدایی می تواند
 نشان می ایرانکشور  روي صنعت بیمه ربانجام شده و بررسی هاي  اتهمچنین مطالع. داشته باشد شرکت هاي بیمه

 هم بر چگونگی فعالیت نهادو  این صنعتهم بر عملکرد شرکت هاي بیمه فعال در ها  تعرفه حذف نظامدهد که 
 الزم استبدیهی است که این امر  بنابراینتاثیر جدي می گذارد،  )ي اسالمی ایرانبیمه مرکزي جمهور( ظارتین

با کارایی آنها و  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتههاي بیمه خصوصی و دولتی بعد از این رویداد مهم  شرکت عملکرد
تا موجب رونق صنعت بیمه و رضایت  ردند و راهکارهایی در زمینه بهبود وضع موجود ارائه گرددگیکدیگر مقایسه 
  . مشتریان آن شود

  :هاي تحقیق عبارتند از پرسش در نتیجه
 ییر داده است؟غت راهاي بیمه  نظام تعرفه، کارایی شرکت آیا حذف 

 نزولی ؟ ایداراي روند صعودي بوده است  کارایی این تغییرات  

                                                                                                                                                                                                      
1. Penetration Rate 
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 ند؟وده اهاي بیمه تأثیرگذار ب ر کارایی شرکتدیگري نیز ب )1متغیرهاي محیطی( ، آیا عالوه بر حذف تعرفه ها  
  ؟می توان پیشنهاد دادچه راهکارهایی براي بهبود کارایی  

 کارایی شرکت هاي بیمه ،2با استفاده از تحلیل پوششی داده هاابتدا  ،پرسش هاي فوقپاسخ به  ه منظوربدر این مقاله 
 .محاسبه گردیده است ها آنعملکرد  تجزیه و تحلیلجهت شمسی  1393- 1384سال هاي طی در  فعال در بازار ایران

تحت قبل را  مرحلهترین عواملی که کارایی محاسبه شده در  مهم، 3رگرسیونیاز معادالت برآوردگر اده فبا استسپس 
براي بهبود تحقیق، راهکارهاي پیشنهادي حاصل از هند، شناسایی شده و در انتها با توجه به نتایج تاثیر قرار می د

  .ارائه گردیده است ها شرکت ها و افزایش رضایت مشتریان آن کارایی
  :می توان به موارد زیر اشاره کرداین تحقیق و نقاط قوت  از جمله نوآوري ها

 یابه صورت همزمان براي بهینه سازي  رگرسیونیمعادالت برآوردگر استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و  )1(
  تجزیه و تحلیل هاي آماري

و اثرات آن بر کارایی شرکت هاي بیمه فعال در صنعت بیمه بررسی وسیع و عمیق موضوع حذف نظام تعرفه ها ) 2(
  1393- 1384 سال متوالی دهایران با استفاده از اطالعات و داده هاي شرکت هاي فعال در صنعت بیمه در 

  .جهان تحقیقات سایر کشورهاي درررات زدایی مقادبیات موضوع  و جامع بررسی گسترده) 3(
ه موضوع ب پیشینه، 2در بخشنخست : سایر بخش هاي باقی مانده از این تحقیق به صورت زیر تقسیم بندي شده اند

، روش تحقیق و نتایج بخش هاي آن و زیر 3سپس در بخش. صورت گسترده اي مورد بررسی قرار گرفته است
داده ها و معادالت براوردگر و همچنین ورودي ها، خروجی ها و متغیر هاي مربوطه با حاصل از مدل تحلیل پوششی 

، تحلیل 3، با توجه به مقادیر عددي بدست آمده از حل مدل ها در بخش4نهایتا در بخش .جزئیات شرح داده شده اند
  .نتیجه گیري هاي حاصل از انجام این مطالعه بیان می شود ها و

  پیشینه موضوع -2
، شرکت هاي حاضر بیمه موسساتنظیر بانک ها،  بنگاه هاي اقتصادي کارایی به منظور محاسبهگذشته تحقیقات در 

 پرداخته می شد، درتخصیصی، مقیاس، هزینه، درآمد و سود  -بیشتر به اندازه گیري کارایی فنی ... و  در بازار بورس
زمینه  پژوهشگرانمورد توجه  به شدتکارا ساس مرز هاي اخیر روش هاي اندازه گیري کارایی برا در سالحالی که 

همچون مطالعات معاصر از تحلیل مرز کارا براي بررسی فرضیه هاي اقتصادي تعداد زیادي از . گرفته است قرار مالی

                                                                                                                                                                                                      
1. Contextual Variables  
2. Data Envelopment Analysis (DEA) 
3. Estimated Regression Equation 
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، نظام تعرفه آزادسازيحذف و هاي توزیع مختلف، خصوصی سازي،  اشکال مختلف سازمانی، سیستم اثر بررسی
  .ندناستفاده می ک ها روي کارایی بنگاه بر ... ادغام ها و

هدف از مقررات زدایی در زمینه مالی، افزایش کارایی شرکت هاي فعال در  بازار و کاهش درجه انحصار بازار 
در حالی که . است که این مسئله موجب تقویت قدرت انتخاب مشتریان و باال بردن شدت رقابت در بازار می شود

گذشته نشان می دهد که تغییرات نهادي لزوما منجر به افزایش کارایی بازار و بهبود  هاي پژوهششواهد حاصل از 
منجر به کاهش حتی  است، هنداشت يکارایی بازار تاثیر تنها بر رد نهامووضعیت شرکت ها نمی شود و در برخی 

انجام  مطالعات تأثیرگذارتریندر ادامه برخی از . داشته استها  بر عملکرد آنتاثیر منفی کارایی شرکت ها شده و 
ا جزئیات بیشتر ب کشورهاي مختلف شرکت هاي بیمهزدایی و تغییرات نهادي بر کارایی  شده در مورد اثرات مقررات

  .دگیر میقرار بررسی مورد 
شده توسط کامینز و  پیشنهادهاي  مدل ،از تحقیقات در حوزه تجزیه و تحلیل عملکرد صنعت بیمه يتعداد زیاد ریشه

تجزیه و آمریکا به کشور در  میالدي 90از اوایل دهه بودند که  پژوهشگرانینخستین  از کامیتز و همکاران. است 1ویز
و تاثیر مقررات زدایی  هاي مهم اقتصادي هاي بیمه و همچنین بررسی فرضیه انواع مختلف کارایی در شرکت تحلیل

ارتباط ادغام  2روش مالم کوئیستپژوهشگر با استفاده از این دو  .ه پرداختندهاي بیم شرکت عملکردکارایی و بر 
بررسی مورد در صنعت بیمه عمر آمریکا را با کارایی و صرفه جویی هاي مقیاسی  آن ها مالکیتنوع و شرکت ها 

 درشرکت هاي فعال  کارایی هزینه و درآمد تحلیل پوششی داده هاتکنیک با استفاده از  در این تحقیق. ندداقرار د
حاکی  از این مطالعه حاصلنتایج . شده است اندازه گیري 1998تا  1995ی متوال سالسه فاصله  صنعت بیمه امریکا در

شرکت هایی که از لحاظ  همچنین .ها باالتر است ادغام شده از سایر شرکت کارایی شرکت هايکه  از آن است
اثر مثبت تغییرات نهادي بر کارایی  ،در واقع نتایج این مطالعه. مالی آسیب پذیرند، تمایل بیشتري به ادغام دارند

  .مورد تایید قرار گرفته استرا شرکت هاي فعال در صنعت بیمه آمریکا 
 تحلیل پوششی داده معروف هاي از مدلکه یکی  - 4مدل کوپر و همکاراننیز با استفاده از  3براکت و همکارانش

این است که عالوه بر  مدلاز نقاط قوت این . به بررسی کارایی شرکت هاي بیمه آمریکایی پرداختند - هاست 
 نیزهاي پرداختی را  نظیر خسارت )منفی(هاي نامطلوب  امکان استفاده از شاخص ،ت نظیر سودثبهاي م شاخص

تحقیق، می تواند هم متغیرهاي مالی و هم متغیرهاي غیر  این مورد استفاده در DEAمدل  همچنین .ایجاد می کند
                                                                                                                                                                                                      
1. Cummins and weiss, 1998 
2. Malmquist 
3. Brochett et al, 2004 and 2005 
4. Cooper et al, 1999 
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که  نشان می دهدنتایج تحقیقات براکت و همکارانش . کارایی شرکت ها مد نظر قرار دهد هدر محاسبمالی را 
که فروش هایی  شرکت بوده و از کارایی باالتري برخوردار هاي بیمه تعاونی شرکت نسبت به هاي سهامی شرکت

. هاي بیمه اي هستند که فروش مستقیم دارند از شرکت یی باالتريکاراداراي آنها از طریق نمایندگی ها می باشد 
نمرات توانگري مالی شرکت ها بر رتبه بندي از دیگر نتایج مهم بدست آمده از این مطالعه این است که  همچنین

  .ثیري نداردها تا تشرک
براي  .قرار داردپس از مقررات زدایی در هاله اي از ابهام  بازار بیمه اراییافزایش کشد تحقق بیان قبال طور که  همان
آلمان و کشورهاي در بازار بیمه عمر  کاراییبهبود  1ریس و همکارانشانی همچون محقق هاي پژوهشاگرچه مثال 

 3بونیاساي و همکارانشو اسپانیا کشور در  2مطالعه کامینز چنین هم. اند هنشان دادپس از مقررات زدایی را انگلستان 
ی از عین شواهد 4هاسل و وارد، استبوده هاي بیمه  به روشنی حاکی از تأثیر مثبت مقررات زدایی بر کارایی شرکت

ریان و  .به تفکیک رشته هاي مختلف بیمه اي نیافته اندمیالدي  2002تا  1992تأثیر مقررات زدایی در بازه زمانی 
ز در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که پس از ابالغ مقررات جدید مربوط به کفایت سرمایه، سطح نی 5شلهورن
با مطالعه کارایی  6در همین راستا باروس و همکاران .بازار بدون تغییر باقی مانده استشرکت هاي فعال در کارایی 

زدایی اعمال شده بر این  نیجریه به این نتیجه دست یافتند که مقررات کشور شرکت هاي بیمه فعال در صنعت بیمه
از تاثیر منفی  یمستدل شواهد در مطالعه خود 7ماهلبرگاز طرف دیگر . صنعت تاثیري بر کارایی بازار نداشته است

  .کند گزارش می بر صنعت بیمه  1999تا  1992در بازه زمانی مقررات زدایی 
مطالعات و پژوهش هاي انجام شده مربوط به کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها  تحقیق،از  در انتهاي این بخش

کشور هاي مختلف دنیا و تجزیه و تحلیل عملکرد این شرکت ها پس از  شرکت هاي بیمهبراي محاسبه کارایی 
  .بیان شده اند 1مقررات زدایی به صورت خالصه در جدول

 
   

                                                                                                                                                                                                      
1. Rees et al, 1999 
2. Commins and Rubio-Misas, 2006 
3. Boonyasai et al , 2002 
4. Hussels and Ward, 2007 
5. Ryan and Schellhorn, 2000 
6. Barros et al, 2008 
7. Mahlberg and Url, 2003 
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  مقررات زدایی بر کارایی صنعت بیمهدر ارزیابی اثر  DEAمطالعات مرتبط با کاربرد . 1جدول
  کشور    محقق    سال

  مورد بررسی
بازه زمانی   

  مطالعه
تعداد شرکت هاي   

  مورد بررسی
  اثرمقررات زدایی بر کارایی   

  منفی    خنثی    مثبت

          ✓    94    1993 -1985    ایتالیا    کامینز    1996

          ✓    25    1993 -1988    ژاپن    فوکویاما    1997

          ✓    85    1994 -1976    آلمان و بریتانیا    ریس    1999

      ✓        321    1995 -1990    آمریکا    ریان    2000

          ✓    110    1997 -1978     1کشور شرق آسیا 4    بونیاساي    2002

  ✓            61    1999 -1992    اتریش    ماهلبرگ    2003

          ✓    100    1999 -1994    اتریش    انسفلنر    2004

          ✓    27    2001 -1995    پرتغال    باروس    2005

          ✓    382    1997 -1989    اسپانیا    کامینز    2006

          ✓    160    2005 -2003    اکراین    بادونن    2006

      ✓        78    2002 -1991    آلمان و اتریش    هاسل    2007

      ✓        25    2005 -1994    نیجریه    باروس    2008

  ✓            20    2010 -2003    ایران    جاللی    2012

    
اکنون پس از آشنایی با ادبیات موضوع، در بخش بعدي به شرح مدل و چارچوب در نظر گرفته شده در این پژوهش 

  .پرداخته و نتایج آن را بیان می کنیم
  تحقیق و نتایج  مدل سازي - 3 

مرحله نخست از طریق روش تحلیل به این صورت که در . تحقیق در دو مرحله انجام گرفته استاین مدل سازي 
دوم با استفاده از معادالت براوردگر  رحلهپوششی داده ها کارایی شرکت هاي بیمه اندازه گیري شده، سپس در م

رگرسیونی، اثر حذف نظام تعرفه ها و سایر متغیرهاي محیطی بر کارایی شرکت هاي مورد بررسی، تجزیه و تحلیل 
  .می گردد

                                                                                                                                                                                                      
  تایوان و تایلندکره، فیلیپین، . 1
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هاي  روشهریک از  ،تشریح مدل سازي ریاضیک از مراحل مذکور پرداخته و عالوه بر به شرح هریدر ادامه 
و متغیر هاي مورد  DEA، ورودي و خروجی هاي مدل رگرسیونیمعادالت براوردگر و  تحلیل پوششی داده ها

 فوق راي سپس نتایج حاصل از حل هریک از مدل ها. بررسی در معادالت براوردگر رگرسیونی را توضیح می دهیم
  .  ذکر می کنیم  ،با استفاده از داده هاي مربوط به صنعت بیمه ایران

  )DEA( روش تحلیل پوششی داده ها - 1.3
ارزیابی  هب از پیش تعیین شدهفرضیاتی  در نظر گرفتنکه با پارامتري است  ی غیرتکنیک ،تحلیل پوششی داده ها

هاي  تکنیکدر مقایسه با سایر  تکنیکاین . می پردازد 1واحدهاي تصمیم گیرنده یا سنجش بهره وري کارایی نسبی
  .، داراي مزیت هایی است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کردواحدها سنتی اندازه گیري کارایی

 بودن آن به واحد اندازه گیري و مستقل از واحد عدم حساسیت آن  تکنیک،این ویژگی هاي با اهمیت ترین از یکی  
 مختلف واحدهاي داراي توانند می گیرنده تصمیم واحد خروجی یک و ورودي است به گونه اي که داده هاي

 سوي دیگر،از . همچنین این روش بیش از روش هاي دیگر قابلیت تعمیم پذیري و گسترش دارد. اندازه گیري باشند
ت و از قبل مشخص شده براي ابثشاخص عددي، به معرفی وزن هاي  معمول هاي در این روش برخالف روش

تحلیل پوششی  .نیز نیست) رگرسیون(نیازمند توصیف توابع به شیوه هاي آماري وورودي ها و خروجی ها نیاز ندارد 
 درنظر بگیردرا ) قیود(از روش برنامه ریزي ریاضی استفاده می کند که می تواند تعداد زیادي متغیر و روابط داده ها

واحدهاي هاي آماري  روش .موجود در سایر روش ها را ندارد و محدودیت کم بودن تعداد ورودي و خروجی 
واحدهاي فعالیت را با  DEAدرحالی که ) خط رگرسیون(دنمی سنجآن ها متوسط عملکرد  را باتصمیم گیرنده 
را مشخص کرده و مرز  از نظر کارایی هاواحدترین براز میان آنها می سنجد به گونه اي که ابتدا کاراترین واحد 

  .سپس سعی خود را معطوف بر انتقال واحدهاي ناکارا به مرز کارایی می نماید را تشکیل داده و 2کارا
یک   پوششی CCRمدل . مدل هاي متنوعی باتوجه به شرایط واحدها وجود دارد تکنیک تحلیل پوششی داده هادر 

پارامترها، اندیس ها و متغیر  2جدول .تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است اینو پرکاربرد است که در  پایه ايمدل 
  .هاي استفاده شده در این مدل را به صورت خالصه تعریف می کند

   

                                                                                                                                                                                                      
1. Decision Making Unit (DMU) 
2. Efficient Frontier 
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  پارامترها، اندیس ها و متغیرهاي مربوط به مدل پایه تحلیل پوششی داده ها. 2جدول
  شرح  نماد    شرح  نماد

    پارامترها      اندیس ها
i شمارنده خروجی ها    

n  تعداد خروجی ها  
j  شمارنده ورودي ها    

m  تعداد ورودي ها  

z  شمارنده واحدهاي تصمیم گیرنده    k  تعداد واحدهاي تصمیم گیرنده  
      متغیرها

zE   کارایی نسبی واحدz ام  

iu   وزن خروجیi  ام    
izy   خروجیi  واحد ام ازz ام   

jv   وزن وروديj ام    
jzx   وروديj  واحد ام ازz ام  

    
و خروجی هاي از  ها وروديپایه اي با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و باتوجه به  تحلیل پوششی داده هايمدل 

  .محاسبه می کند) 1(امین واحد فعالیت را از طریق رابطه k، کارایی نسبی پیش تعیین شده

)1(  
:

1 1, 2,...,

0 1,2,...,
0 1,2,...,

i iki
k

j jkj

i izi
z

j jzj

i

j

u y
Max E

v x

subject to
u y

E z k
v x

u i n
v j m



  

 

 







 

    
ساختار خطی ). 1و همکاران چارنز(غیرخطی بوده که می تواند به شکل یک برنامه ریزي خطی تبدیل شود ) 1(مدل 

  :خواهد بود) 2(مدل مذکور به صورت رابطه 

 )2(  

:
1

1,2,...,

0 1,2,...,
0 1,2,...,

i iki

j jkj

i il j jli j

i

j

Max u y

subject to
v x

u y v x l k

u i n
v j m



 

 
 




 

 

است که ابتدا مرز کارایی  صورتاین به  ،اشاره شده با فرض هايتحلیل پوششی داده ها  روش اساس کار  
سپس مدل ریاضی توسط  -گیرد که حداقل یک واحد روي مرز قرار می - می شود مشخص مورد بررسیي واحدها

                                                                                                                                                                                                      
1. Abraham Charnes et al, 1995 
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در مدل . فتگر خواهددر اختیار قرار  ي تصمیم گیرندهکارایی واحدها حل خواهد شد و نتایج 1برنامه ریزي خطی
 هاواحدیک از مدل براي هر ، تعیین واحدهاي تصمیم گیرنده جی ها ووفوق پس از مشخص کردن ورودي ها و خر

آن واحد کارا خواهد بود و  برابر با یک باشد براي واحدي اندازه کارایید شد و چناچه هبه طور جداگانه حل خوا
  .صورت واحد ناکاراست درغیر این

  DEAورودي ها و خروجی هاي مدل انتخاب  -1.1.3
تحلیل کارایی را تجزیه و  عوامل ترین اساسیکی از صنعت،  هرها در  خروجیو  وروديشناخت ماهیت دقیق 

چالش برانگیز است؛ زیرا برخی از  بسیاردر مؤسسات خدماتی، ها  و خروجی ها انتخاب ورودي .تشکیل می دهد
 جیخروو هم  وروديمی توانند به عنوان دوگانه دارند به طوري که هم  یخدمات واسطه اي این صنایع ماهیت

 یناملموس خروجی هايو  ورودي هانیز  ها بیمه و بانکشرکت هاي مؤسسات خدمات مالی نظیر . محسوب گردند
اقتصاددانان پژوهشگران زمینه مالی و  از این رو .می کند مشکلها را آن  کاراییاندازه گیري  دارند که این امر

با مشکل مواجه بوده ها در فعالیت هاي خدمات مالی  ستادهدرباره نهاده ها و  همواره در ارائه یک تعریف استاندارد
در مطالعات خود، با در نظرگرفتن  پژوهگرانبوده و هریک از این مسئله درباره صنعت بیمه نیز اجتناب ناپذیر . اند

صنعت بیمه شرکت هاي فعال در رویکردهاي متفاوت، ورودي ها و خروجی هاي مختلفی را براي محاسبه کارایی 
به ها و ستاده ها مربوط به داده و اطالعات  همچنین در اکثر موارد چون آمار. رهاي مختلف در نظر گرفته اندکشو

  ).کامینز و ویز (کوشش می شود که نماینده مناسبی براي آنان تعریف گردد  ،نیستمحققین طور کامل در دسترس 
ات گذشته که بر روي صنعت بیمه به منظور مقایسه نحوه انتخاب ورودي ها و خروجی ها در مطالع  

خالصه اي از مهم ترین تحقیقات گذشته و ورودي و خروجی هاي آن ها  3کشورهاي مختلف انجام شده، در جدول
  .را ذکر می کنیم

  
  

   

                                                                                                                                                                                                      
1. Linear Programming (LP) 
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 بر روي کارایی صنعت بیمه انجام شده در مطالعاتهاي انتخاب شده  ورودي و خروجی. 3جدول 
  در دنیا

  خروجی ها    ورودي    محقق    سال
  دستمزد، حقوق صاحبان سهام،    کامینز    1996

  سرمایه و سایر نسبت هاي مالی
  مزایاي پرداختی به بیمه گذاران و تغییر ذخایر  

  ذخایر بیمه اي و وام ها    ارزش دارایی ها، تعداد نیرو انسانی و نمایندگان فروش    فوکویاما    1997

  حق بیمه و تغییرات سالیانه آن    هزینه عمومی و اداري و هزینه تحصیل بیمه نامه     ریس    1999

  حق بیمه و درآمد سرمایه گذاري ها    هزینه عمومی و اداري و هزینه خسارت پرداختی    ریان    2000

  حق بیمه و درآمد سرمایه گذاري ها    دستمزد، کارمزد شبکه فروش و هزینه هاي عمومی    نوالس    2001

  حق بیمه دریافتی به تقکیک رشته    حقوق صاحبان سهام، بدهی ودارایی ثابت و جاري    کامینز    2006

  تغییر در ذخایر و خالص حق بیمه    حقوق صاحبان سهام و تعداد پرسنل    بادونن    2006

  منافع پرداخت شده به تفکیک رشته    کارکنان شرکتی، شبکه فروش و حقوق صاحبان سهام    یوآن    2008
  تغییر در ذخایرو 

  
با توجه به اطالعات موجود از شرکت هاي فعال در صنعت بیمه ایران و اکثر تحقیقات صورت گرفته در   

صنعت بیمه دنیا، به خصوص مطالعات کامینز و همکاران در سال هاي گذشته، ورودي ها و خروجی هاي مدل تحلیل 
گرفته شده است که در پایان این بخش به شرح هریک از در نظر  4پوششی داده ها در این مطالعه به صورت جدول

  .آن ها می پردازیم
  

  تحقیق حاضر DEAورودي و خروجی هاي انتخاب شده براي مدل . 4جدول  
  خروجی ها    ورودي    ردیف

  ارزش فعلی ذخایرفنی    نیرو انسانی    1
  ارزش فعلی حق بیمه عاید شده  ارزش فعلی بدهی جاري  2
  ارزش فعلی درآمد سرمایه گذاري ها  حقوق صاحبان سهامارزش فعلی   3
    ضریب خسارت  4
    نسبت هزینه  5
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 هاي اقتصادي و سایر بنگاه در صنعت بیمهیکی از عوامل اصلی تولید  انسانیآنچه مسلم است نیرو : نیرو انسانی
 بندي و فروش تقسیم یاداري، مدیریتاصلی، در صنعت بیمه به سه گروه فعال نیرو انسانی معموال . ودشمحسوب می 

در  انسانی شرکت ها يصورت گرفته در این زمینه مجموع نیرو پژوهش هاياما با این وجود، در اکثر . می شود
این ورودي با قاعده سر انگشتی کوپر که می گوید  .به عنوان ورودي در نظر گرفته شده است بخش هاي مختلف

 .وب تر است، مطابقت داردورودي آن چیزي است که کمترش مطل

 بدهیاسپانیا، کشور بیمه  صنعتبر روي  و همکاران به تبعیت از مطالعه کامینز :ارزش فعلی بدهی هاي جاري
به بیمه گذاران و نمایندگان، بدهی به بیمه گران و بیمه گران  بیمه موسساتهاي  جاري که شامل مجموع بدهی هاي

ذخیره خسارت معوق می باشد، به عنوان یکی دیگر از ورودي  اتکایی، سایر حساب ها و اسناد پرداختنی و هم چنین
 .نظر گرفته شده است این مقاله در در تحلیل پوششی داده هاهاي مدل 

صاحبان سهام یکی از منابع مهم سرمایه گذاري براي شرکت هاي حقوق : ارزش فعلی حقوق صاحبان سهام
لذا می توان از این نهاده به عنوان یکی از مهمترین عوامل در کسب درآمد براي شرکت هاي . بیمه به شمار می آید

ورودي به همین دلیل مطابق بسیاري از تحقیقات سابق، حقوق صاحبان سهام به عنوان یکی دیگر از . بیمه یاد کرد
 .هاي مطالعه حاضر براي محاسبه کارایی شرکت هاي بیمه در نظر گرفته شده است

براي سنجش عملکرد شرکت هاي بیمه که یکی از اساسی ترین نسبت هاي مالی  ضریب خسارت: ضریب خسارت
 درصد بر حسب هر شرکت از حاصل تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده صنعت به شمار می روداین در 

بابت خسارت خطرهاي تحت پوشش به بیمه  ست کهاز حق بیمه ها يدرصد بیانگراین ضریب . بدست می آید
و همچنین تعدادي  در صنعت بیمه باتوجه به نحوه محاسبه ضریب خسارت .گذاران برگشت داده شده یا خواهد شد

 انش آن را به عنوان دیگر ورودي مدلاز تحقیقات انجام شده در این زمینه از جمله مطالعات بروکیت و همکار
 .انتخاب می کنیمدر این پژوهش  تحلیل پوششی داده ها

ا حاصل تقسیم هزینه هاي اداري و عمومی هر شرکت بر حق بیمه عاید شده باست  برابراین نسبت  :نسبت هزینه
هزینه هاي اداري و عمومی که در صورت کسر این نسبت قرار دارد، داراي ماهیتی منفی بوده و  از آنجایی که. آن

براي  DEAمدل  ه عنوان وروديبمطالعات گذشته  یکی از پرکاربردترین عواملی است که در بسیاري ازهمچنین 
نسبت هزینه به عنوان آخرین ، در تحقیق حاضر نیز سته اقرار گرفتاستفاده مورد  ي بیمهمحاسبه کارایی شرکت ها

 .استشده ر گرفته بکاورودي مدل تحلیل پوششی داده ها براي محاسبه کارایی شرکت ها 

بیمه باید در شرکت  و بودهگذاران  متعلق به بیمهفنی در حقیقت مبالغی است که  ذخایر :ارزش فعلی ذخایرفنی
تواند نقش مؤثرى در اقتصاد  و مى بودههاى مختلف بیمه نیز بسیار عظیم  این ذخایر براى رشته. آینده به آنها برگرداند

این ذخایر که حاصل مجموع ذخایر حق بیمه، ذخایر خسارت معوق، ذخیره ریسک هاي منتفی نشده  .ملى ایفاء نماید
 .ته شده استفی از سه خروجی مدل حاضر در نظر گرو سایر ذخایر فنی است، به عنوان یک

ازاي پذیرش خطر طبق  در  بیمهشرکت مبلغی است که درآمد حق بیمه  :ارزش فعلی حق بیمه عاید شده
بیمه براى یک دوره زمانى معین  هاي عمومى، مبلغ حق در بیمه معموال .کند می مطالبهگذار  ارداد بیمه از بیمهقر
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هاى مالى متفاوت است و درنتیجه  دوره زمانى معموال با دوره مالى تحت پوشش صورتاین . شود دریافت می
بیمه  بخشى از حق. برابر نیستعاید شده بیمه   دوره با درآمد حق  هاي صادر شده در هر نامه بیمه مربوط به بیمه حق

لذا در این تحقیق، به  .شود میباشد حق بیمه عاید نشده محسوب  که مرتبط با پوشش خطر بعد از پایان دوره مالی می
پیشین به منظور محاسبه کارایی شرکت هاي بیمه، از ارزش فعلی حق بیمه عاید پژوهش هاي تبعیت از بسیاري از 

 .شده به عنوان خروجی مدل تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است

 هاي مربوط به حق بیمه را از آنجا که شرکت هاي بیمه ابتدا پول: ارزش فعلی درآمد سرمایه گذاري ها
براي  مطلوبی یمال دریافت می کنند و سپس با تاخیري احتمالی به زیان دیدگان پرداخت می کنند، همواره منابع

در واقع این شرکت ها با ایفاي نقش واسطه گري مالی خود به سرمایه گذاري . سرمایه گذاري در اختیار دارند
افزایش این درآمدها منجر به افزایش سود . سرمایه گذاري ها سود می برند اینحاصل از  هايپرداخته و از درآمد

مدل تحلیل  یکی دیگر از خروجی هاي به عنوان گذاري ها خواهد شد، به همین دلیل درآمد سرمایه ها شرکتاین 
 .پوششی داده ها در این تحقیق در نظر گرفته خواهد شد

  DEAمدل حاصل از  نتایج محاسبات و -2.1.3
و  ها بیمه فعال در صنعت بیمه جمهوري اسالمی ایران، ابتدا با توجه به وروديشرکت هاي  براي محاسبه کارایی

شرکت  185نمونه مورد نظر شامل . ، اطالعات و داده هاي الزم جمع آوري گردید4خروجی هاي مذکور در جدول
است که از طریق سال نامه آماري شمسی  1393 لغایت 1384بیمه فعال در صنعت بیمه ایران در بازه زمانی سال هاي 

تحلیل پوششی پس از جمع آوري داده ها، جهت محاسبه کارایی شرکت ها با استفاده از مدل . صنعت تهیه شده است
محاسبه گردیده و سپس با توجه به دامنه زیاد داده ها،  براي سال هاي گذشته ، ابتدا ارزش فعلی مقادیر مالیداده ها

نهایتا با استفاده از نرم افزار، مقادیر کارایی شرکت ها در هر . در مدل قرار گرفته اندبیعی مقادیر بزرگ لگاریتم ط
  . سال به طور جداگانه محاسبه گردید

با فرض  ،تکنیک تحلیل پوششی داده هابا استفاده از  فعال در صنعتنتایج محاسبه کارایی شرکت هاي بیمه   
  .استشده ه نشان داد 5در جدولبازدهی ثابت نسبت به مقیاس 
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  1393-1384کارایی شرکت هاي بیمه تحت مدل پیشنهادي براي سال هاي . 5جدول
138 سال

4  
  138

5  
  138

6  
  138

7  
  138

8  
  138

9  
  139

0  
  139

1  
  139

2  
  139

3  
DMUs                                       

1  86.4   87.8   87.3   62.6   63.9   61.6   64.7   63.7   67.9   82.9 

2  94.3   80.9   82.4   76.7   79.3   80.4   84.4   79.5   82.5   80.9 

3  94.3   92.7   100   96.2   99.8   99.2   99.8   88   88.3   90.1 

4  100   97.1   100   93.9   91.4   91   92.2   89.9   90.1   89.1 

5  100   100   94.6   98.9   96.1   95.4   100   97.2   96   100 

6  100   99.5   100   98.9   97.4   100   100   100   100   100 

7  100   99.9   100   100   100   98.5   95.9   94.3   93.7   95.4 

8  100   100   100   100   100   100   100   100   100   100 

9  98.5   99.4   100   100   100   100   100   100   100   100 

10  100   100   99.9   91.8   100   100   100   100   100   99.7 

11  100   96.6   95.8   97.5   99.8   99.1   100   100   100   -  
12  100   100   100   100   100   100   100   100   100   100 

13  100   100   100   100   100   100   100   100   98.7   98.6 

14  100   100   100   100   100   100   100   100   100   100 

15  100   96.3   96.3   94.4   100   100   99.8   95.9   92.8   100 

16  100   100   100   100   100   100   100   96.3   98.9   100 

17  100   100   98.6   99.9   100   100   100   100   100   99.1 

18  -    100   100   100   100   100   97.5   100   99.3   100 

19  -    -    -    100   100   96.9   100   100   100   100 

  
  آنین متغیرهاي مستقل موثر در یعتمدل رگرسیونی و  - 2.3

، ابتدا تعدادي از مهم ترین تحقیقات مشابه گذشته از )عوامل توضیح دهنده(براي تعیین متغیرهاي مستقل رگرسیون 
مورد بررسی قرار گرفت و سپس  2و همچنین مطالعه جاللی نایینی و نورعلی زاده 1جمله مطالعه باروس و همکاران

لوب براي صنعت بیمه ایران طراحی شده و پس از مشورت با کارشناسان و متخصصین امور بیمه پیشنهاد مدل مط
  .گردید

                                                                                                                                                                                                      
1. Barros et al, 2010 
2. Jalali Naini and Nouralizadeh, 2012 
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از جمله، بیمه هاي زندگی، بیمه هاي غیر زندگی، شرکت هاي  1مجازي متغیر ششباروس و همکارانش   
اوراق  ي عضو بازار بورسها دارایی و شرکت میزان ادغام شده، شرکت هاي خارجی، شرکت هاي بزرگ بر اساس

و لگاریتم نسبت اهرمی شرکت را به عنوان متغیر مستقل پیشنهاد  شرکت به همراه دو متغیر لگاریتم سهم بازار بهادار
شرکت هاي بیمه عمومی بوده و همچنین هیچ شرکت ادغام شده و خارجی در همه در ایران  از آنجایی. داده اند

اما سایر متغیرهاي . چهار متغیر مجازي اول هیچ تناسبی با صنعت بیمه ایران نداردصنعت ایران فعالیت نمی کند، 
صنعت ایران تناسب داشته و هریک از آنها می تواند بر عملکرد کار گرفته شده در مدل باروسا و همکارانش با  هب

فوق الذکر، برخی دیگر از البته عالوه بر متغیرهاي استفاده شده در مدل . تاثیر بگذارد ایرانی شرکت هاي بیمه
پیشنهاد شده در این متغیرهاي تاثیرگذار بر صنعت بیمه ایران وجود دارند که می توان از آنها در مدل رگرسیونی 

، به طور خالصه متغیرهاي مستقل مدل رگرسیونی بکار 6این بخش، نخست در جدول در ادامه .استفاده کرد مقاله
  .پردازیم می آن هاح هریک از یشرصورت مفصل به تبه ی می کنیم سپس حاضر را معرف پژوهشگرفته شده در 

  
  پنج متغیرانتخاب شده براي معادالت برآوردگر رگرسیونی تحقیق حاضر. 6جدول  

  شرح    نماد متغیر

itDeregulation     متغیر مجازي حذف نظام تعرفه براي بیمه گر i در زمانt 

itMarketshare   براي بیمه گر  )بزرگی(متغیر مجازي سهم بازار i در زمانt  

itPrivate   متغیر مجازي نوع مالکیت شرکت براي بیمه گر i در زمانt  

itROE   متغیر بازده حقوق صاحبان سهام براي بیمه گر i در زمانt  

itDTC   براي بیمه گر ) اهرمی( متغیر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام i در زمانt  
  

به منظور تشخیص اثرگذاري حذف نظام مجازي حذف نظام تعرفه ها متغیر  :ها متغیر مجازي حذف نظام تعرفه
مقررات زدایی مورد بحث در این  از آنجایی که. در مدل گنجانده شده است ي بیمهتعرفه بر کارایی شرکت ها

ایران انجام گرفت، این متغیر براي سال هاي پس از  صنعت درشمسی  1390حذف نظام تعرفه ها در سال  تحقیق یعنی
 .ه استهاي قبل از آن مساوي با یک در نظر گرفته شد حذف نظام تعرفه ها برابر با صفر و براي سال

نشان داده و اثر بزرگی  از کل بازار بیمه راشرکت هاي سهم بازار  متغیر،این ): بزرگی(متغیر مجازي سهم بازار 
بزرگتر به بیمه انتظار می رود که شرکت هاي  د در این زمینهوجمطابق ادبیات مو. یا صرفه هاي مقیاس را می سنجد

کارایی باالتري شبکه وسیع تر، نفوذ بیشتر و در نهایت دلیل بهره مندي از صرفه جویی هاي ناشی از مقیاس از 
صنعت بیمه ایران و مرور تحقیقات گذشته، معیار بزرگی  وخبرگان باتوجه به مشورت با کارشناسان. برخوردار باشند

این متغیر براي شرکت  در نتیجه. درصد از سهم کل بازار تعیین گردیده است پنجشرکت در اختیار داشتن بیش از 

                                                                                                                                                                                                      
1. Dummy 
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شرکت هاي را کسب کرده باشند، برابر با یک و براي سایر  بیمه هم بازاردرصد از س پنجهایی که در هر سال بیش از 
 .قرار گرفته استبیمه برابر با صفر 

طبق تئوري هاي اقتصادي اشاره شده در مطالعات پیشین، انتظار می رود که  :متغیر مجازي نوع مالکیت شرکت
نسبت به شرکت  عملکردشان خواهد شد، شرکت هاي خصوصی به دلیل نوع مالکیتشان که منجر به شفافیت بیشتر

در این مطالعه، این متغیر براي شرکت هاي خصوصی در هر سال . نرخ کارایی باالتري داشته باشند هاي بیمه دولتی
 .برابر با یک و براي شرکت هاي دولتی مساوي صفر در نظر گرفته شده است

د خالص هر شرکت بر حقوق صاحبان سهام آن این متغیر که از تقسیم سو: متغیر بازده حقوق صاحبان سهام
. دده میمورد تجزیه و تحلیل قرار  ،نسود خالص براي سهامدارادر خلق  را بیمه شرکت هر بدست می آید، عملکرد

، داران سهامگذاري  نماید که بنگاه اقتصادي به ازاء هر یک واحد سرمایه ان میبازده حقوق صاحبان سهام بیدر واقع 
شرکت انتظار می رود افزایش این متغیر نیز منجر به افزایش کارایی  .کند میزان سود خالص براي آنها کسب می به چه
 .بیمه شودهاي 

 هاي بدهی از طریق تقسیم کل که این نسبت): اهرمی(به حقوق صاحبان سهام  ها متغیر نسبت بدهی
هایش چه  براي تامین مالی دارایی بیمه دهد یک شرکت نشان می ،آید دست میحقوق صاحبان سهام به  شرکت به

تواند،  به حقوق صاحبان سهام می ها نسبت باالي بدهی .کند استفاده می ها درصدي از حقوق صاحبان سهام و بدهی
الی استفاده باشد که شرکت بیشتر از بدهی، در تامین م منجر به پرداخت هزینه بهره مازاد شود و معموال به این معنا می

 .نموده است

  معادله برآوردگر رگرسیونی -1.2.3
زمینه (محیطی  متغیرهاي با استفاده ازشرکت هاي بیمه را هر یک از که می توان کارایی  یهبراي آزمودن این فرض

 با استفاده از متغیر هاي مستقل تعریف شده در بخش قبل، )3( مدل رگرسیونی ،1لیئتوضیح داد، به تبعیت از کو )اي
  :می شود انبی به این صورت

)3(  1 2 3

4 5 6

ît it it

it it it

Deregulation Marketshare
Private ROE DTC

   
  

    

     
 

  .است tدر زمان i بیانگر نرخ کارایی بیمه گر ît، در معادله فوق
  رگرسیونی حاصل از مدل  حاسبات و نتایجمانجام  -2.2.3

دسته  19مشاهده که در  185تعداد  دست آوردن معناداري مهم ترین متغیرهاي مستقل،ه مرحله، به منظور بدر این 
نتایج . مورد بررسی قرار گرفته اند) ایران کشور فعال در صنعت بیمهبه تعداد شرکت هاي ( تقسیم بندي شده اند

   .شده است دهدا اننش 7در جدول عادالت برآوردگر رگرسیونیحاصل از اجراي معددي 
  

                                                                                                                                                                                                      
1. Coelli,1996 
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  نتایج حاصل از میزان معناداري متغیرهاي مستقل در معادالت برآوردگر رگرسیونی. 7جدول
ضریب     متغیر مستقل

  متغیر 
خطاي   

  استاندارد
  مقدار -t   pآماره   

عرض از 
  مبدا

  88.747    1.937    45.83    0.000  

Deregulation    2.3990    0.9114    2.63    0.009  
Marketshare    7.777 -    1.254    6.2 -    0.000  
Private    8.025    1.636    4.91    0.000  
ROE    1.2504    0.5290    2.36    0.019  
DTC    0.15145    0.06608    2.29    0.023  

  
ضرایب و معناداري آن ها مورد آزمون قرار گرفت، اما نتایج حاصل از آن مدل هاي بسیاري براي برآورد   

، به تجزیه و تحلیل مقاله بعديدر بخش  .ها در مقایسه با مدل پیشنهاد شده در این تحقیق، تفاوت چندانی نداشت
بیمه گران  نتایج بدست آمده از جدول فوق پرداخته و میزان و جهت تاثیرگذاري متغیرهاي مذکور را در کارایی

  .بررسی می کنیم
  ينتیجه گیر -4

این تغییر نهادي  .است ها نظام تعرفه حذفصنعت بیمه، چالش اصالح و در تغییرات محیطی مهم ترین یکی از 
 نهادياست که تغییرات  بدیهی. شوند مواجه فراوانیهاي  بیمه گر با فراز و نشیبموجب می شود شرکت هاي 

دیگر به همین دلیل بررسی و شناسایی  .نیست ها نظام تعرفه حذفهاي بیمه تنها منحصر به  تأثیرگذار بر شرکت
  .ضروري است بر این صنعت آنها گذاريرثا و جهت هاي بیمه و محاسبه میزان ر بر کارایی شرکتوثعوامل م

 یایران مههاي بی شرکت مطالعه که هدف اصلی آن بررسی اثر مثبت یا منفی حذف نظام تعرفه براین در   
در  .مورد مطالعه قرار گرفته است 1384-1393هاي  در سالطی ده سال متوالی کارایی نسبی بیمه گران ایرانی  ،است

این بازه زمانی تغییرات نهادي مهمی همچون خصوصی سازي شرکت ها و حذف نظام تعرفه ها بر صنعت بیمه ایران 
ترین  یافتن مهم فعال در صنعت بیمه ایران و موسسات کاراییعملکرد و براي تجزیه و تحلیل  .اعمال شده است

هر یک از بیمه گران در مرحله نخست، کارایی نسبی . ، مدلی دو مرحله اى پیشنهاد گردیدها عوامل تأثیرگذار بر آن
و هم  اییترین عوامل تأثیرگذار بر امتیاز کار یافتن مهمسپس به منظور . محاسبه شد DEAمدل با استفاده از ایرانی 

  .یدمعادالت برآوردگر رگرسیونی استفاده گرد، در مرحله دوم از تاثیرگذاري آن ها جهت میزان و چنین
نتایج  همچنین. است شرکت هاي بیمهبر کارایی  حذف نظام تعرفه هاتأثیر متغیر معنادار بودن  ،مهمترین یافته تحقیق

و  تأثیر مثبتمتغیرهاي خصوصی سازي، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی به سرمایه، نشان می دهد که 
  .، تأثیر منفی بر کارایی دارند)اندازه شرکت( سهم بازارو متغیرهاي حذف نظام تعرفه 
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در مدل گنجانده  مقررات زدایی بر کارایی بیمه گرانکه براي بررسی اثر  حذف نظام تعرفه هامتغیر مجازي   
حذف نظام تعرفه پس از  ایرانی هاي بیمه نشان می دهد کارایی شرکت وداشته  آنها ، تأثیر منفی بر کاراییاست شده

می  ،نظام تعرفه ها ذفهاي بیمه بعد از ح علل اصلی پایین آمدن کارایی شرکتمهم ترین از . کاهش یافته است ها
افزایش دیات اشاره  از جملهشرایط تورمی و هم چنین  سود شرکت هاکاهش  و حق بیمه دریافتی توان به کاهش

کاهش شان منجر به براي حفظ سهم بازاربیمه  شرکت هاي و نرخ شکنینادرست رقابت در واقع از یک سو،  .کرد
 باعث شده است که بیمه گران افزایش دیات ،شده و از سوي دیگر هاآن سودحق بیمه دریافتی و به دنبال آن کاهش 

می توان گفت که تغییرات نهادي صورت  پس .ندشاب يپرداخت خسارت بیشتر مجبور به پرونده خسارت به ازاي هر
  .گرفته برخالف هدف گذاري نهاد نظارتی منجر به کاهش کارایی شرکت ها شده است

و سهم بازار بیشتر هاي بیمه با اندازه بزرگ  شرکت که داده شده است مدل رگرسیونی نشاناز  حاصلبر اساس نتایج 
به علت وجود اطالعات نامتقارن بیمه اي و  در واقعاین موضوع در نگاه اول شاید عجیب به نظر برسد اما . کارا نیستند

هاي بیمه براي بدست  شرکت ،نرخ گذاري عادالنه محصوالت بیمه اي و عدم توجه به ریسک بیمه گذارانعدم 
به عبارت دیگر شرکت  .می شود آنهاناکارایی  که این امر موجب کنند میآوردن سهم بیشتر از بازار بیمه تالش 

هاي بیمه با اندازه کوچکتر و سهم بازار کمتر، توانایی بیشتري در خصوص کنترل هزینه ها و کسب حداکثر ستاده از 
  .نهاده ها را دارند

خصوصی یا دولتی بودن ( این تحقیق، کشف اثر مثبت نوع مالکیت شرکت هاي بیمه اساسییکی دیگر از یافته هاي 
و ها خصوصی بودن شرکت رگرسیونی نشان می دهد که برآوردگر نتایج معادالت . بر کارایی آنهاست )آنها

ر می توان از علل این ام. است شده بیمه گرانبهبود کارایی در بورس، منجر به ها همچنین معامله شدن سهام شرکت 
توانایی و حسن تدبیر بیشتر  توسط آن ها و همچنین کنترل هزینه بهتر، شرکت هاي خصوصی باالتر شفافیت مالی به

  .تر توسط آن ها اشاره کرد مسئوالن و بهره گیري از کارکنان متخصص
نشان  امراین . نیز مثبت استسهام ، ضریب متغیر بازده حقوق صاحبان استمشاهده قابل  7مانطور که در جدوله

از  در واقع .درگیر کرده باشد، کاراتر است را ، سرمایه کمترير براي کسب سودگ هر چه بیمه مطابق انتظار دهد، می
می شود، متعاقبا منجر به باال رفتن سود کسب شده از سرمایه موجود هر شرکت  ROEافزایش متغیر  آنجایی که

  .خواهد یافت زایشفنیز اکارایی بیمه گران 
نیز حاکی از اثر خفیف ) اهرمی(عالوه بر آنچه شرح داده شد، ضریب متغیر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام 

مقدار نشان می دهد که  افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبانچه اگر در واقع . مثبت آن بر کارایی بیمه گران است
درآمد بیشتر نسبت به وقتی که تامین با تولید  ها شرکتاما ؛ ه استبدهی زیادي در تامین مالی شرکت استفاده شد

حاصل از تامین مالی خود را پوشش داده و باعث بهره مندي ) هزینه بهره(هزینه بدهی  ،ندمالی خارجی نکرده بود
بنابراین افزایش این متغیر تاحدي میزان کارایی شرکت ها را افزایش داده  .شرکت شده اندداران از درآمد  سهامبیشتر 
  .است
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در پایان این تحقیق، باتوجه به نتایج بدست آمده از حل مدل ها، راهکارهاي زیر به منظور افزایش کارایی بیمه گران 
  :و بهبود وضعیت آن پیشنهاد می شود

 تدوین و پیاده سازي قواعدي که همه شرکت  و پیگیري ناکارا توسط مدیران شرکت هاي آماده سازي بستر نهادي
  .کند گري کرده و از صدور بدون محدودیت بیمه نامه منع می ها را ملزم به تدارك سرمایه کافی براي امر بیمه

 از و همچنین جلوگیري نامه و سرمایه بیمه گر  صدور بیمهبین  منظور ایجاد تناسببه  توسط نهاد ناظر تدوین قواعد
  .پدیده نرخ شکنی توسط شرکت هاي بیمه 

 ابالغ شده و  ياز طریق پایش شاخص ها توسط بیمه گران قواعد کفایت سرمایه و اجراي پیاده سازي نظارت بر
  .توسط نهاد ناظر انجام اقدام مقتضی

  جهت تغییر) اعتبارسنجی و رتبه بندي(شفاف کردن بازار از طریق آگاه ساختن مشتریان از میزان اعتبار بیمه گران 
  .دنسنج می که اعتبار شرکت بیمه را با قدمت آن یفضاي ذهنی مشتریان
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