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  چکیده

را ) بـودن  مناسـب ( اي مرحلـه اثر رقابت روي شاخص بهبود تحلیل براي  اي در تالش است تا زمینه این مقاله

هاي بیمـه پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق      شرکتبراي  1393تا  1386دوره  طیدر صنعت بیمه کشور ایران 

کـه از طریـق آن،    نمایـد  مـی که، کارایی به عنوان نوعی مکـانیزم انتقـال عمـل     طوري فراهم آورد؛ بهبهادار 

آزمـودن فرضـیه مکـانیزم انتقـال،     . کنـد تر کمک  اي مناسب مرحلهبه انتقال از یک مرحله به  تواند میرقابت 

ه، اخیـرا توسـط   ایـن فرضـی  . مـالی اسـت   اي مرحلـه رویکردي مناسب براي ارزیابی اثرات رقابت روي بهبود 

وسیله شاخص بون، ثبات مالی را  شده به معرفی شده است که بر اساس آن، رقابت محاسبه ك و سیهاكشا

منجـر بـه    توانـد  مـی در رقابت  عتی، افزایشصن هاي سازماناساس ادبیات  بر. بخشد از طریق کارایی بهبود می

کـه ضـریب    دهـد  مـی ن نتـایج تحقیـق نشـا   . افزایشی در کارایی و به تبع آن موجب بهبود ثبات مـالی گـردد  

یـد فرضـیه مکـانیزم    أیی از تدست آمده است کـه حـاک   ، منفی و معنادار بهدر صنعت بیمه ایران شاخص بون

 کـارایی افـزایش  عبارتی دیگر،  به. به دست آمده است 0.00071اندازه ضریب بون در ایران . باشد می انتقال

عمـل کنـد کـه از    ) هر چند با تاثیرگذاري بسـیار کـم  ( به عنوان کانالی تواند می در صنعت بیمه کشور ایران

  . تبدیل شود اي مرحلهبهبود طریق آن رقابت به 

  .، فرضیه مکانیزم انتقال، صنعت بیمهاي مرحله رقابت، کارایی، بهبود :واژگان کلیدي

Keywords: Competition, Efficiency, Soundness, Testing Transmission 
Mechanism Hypothesis, Insurance Industry. 
JEL Classification: D40, L11. 

                                                           
1

  kbarghandan@pgs.usb.ac.ir                 دانشجوي دکتري اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان. 
2

  pahlavani@eco.usb.ac.ir                    )نویسنده مسئول( اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار گروه. 
3

 mohammad_tash@eco.usb.ac.ir        دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان. 

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/jep.9.18.231  



 
 

 1396 زمستانو  پاییز ،هجدهم شماره نهم، سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه 232

  مقدمه - 1

کارا  هاي بنگاهناکارا به  هاي بنگاهاین موضوع که رقابت منجر به تخصیص مجدد سودها از 

، 2اولی و پاکس(باز کرده است  1صنعتی هاي سازمان، تقریبا جایگاه خود را در ادبیات شود می

منجر به بهبود عملکرد رقباي کمتر کاراي  توانند میکاراتر  هاي بنگاه). 2000، 3استیروحو  1996

 بسیاري از معیارهاي .حسب سود گردیده و از این رو، کارایی درون صنعتی را ارتقا دهند خود بر

 کار به) 5هزینه -قیمت هاي حاشیهتمرکز یا  هاي نسبت، 4شمنشاخص هرفیندال هیر(مستقیم رقابت 

 نظريهاي  صنعتی، به طور سنتی دستخوش مشکالت و دشواري هاي سازمانشده در ادبیات  گرفته

. شوند میاین معیارها، اخیرا تحت عنوان معیارهاي غیریکنواي رقابت شناخته . و اجرایی هستند

گیري رقابت از طریق سطوح تمرکز  مالی که به اندازه هاي سازمانادبیات تجربی اخیر مربوط به 

، 6رانو همکا برگر(د، این موضوع را نشان داده که رابطه بین تمرکز و رقابت، مبهم است پرداز می

2004.(   

است که این رویکرد  گرفتهگیري رقابت بهره  از رویکرد جدیدي براي اندازه) 2008( 7اخیرا، بون

یا رویکرد (شناسی بون  روش. را دارد هاي جایگزین شاخصهاي این  توانایی غلبه بر محدودیت

 .، داردشود مییی و این ایده که رقابت، منتج به کارا 8، ریشه در فرضیه ساختار کارا)کشش سودها

و سودهاي باالتري را نسبت به  کند میتري از بازار را کسب  یک بنگاه کارا، سهم بیش .دارد

متحمل (بینند  تر مجازات می بودن، بیش ، براي ناکاراها بنگاه. بخشد تر کارا تحقق می کم هاي بنگاه

کارا، عملکرد بهتري از حیث  هاي بنگاهتر،  رو، در بازارهاي رقابتی از این). صدمه اقتصادي شدن

نتیجه، شاخص بون این ایده را  در. ناکارا خواهند داشت يها بنگاهسهم بازاري و سود در مقایسه با 

البته وقتی (یکنوا فزاینده هستند  طور کاراتر، نسبت به درجه رقابت، به هاي بنگاهنظر دارد که  در

  ). یابد میکه موانع ورود کاهش  شدیدا با یکدیگر تعامل دارند و وقتی ها بنگاهکه 

 تحلیل رابطه بین رقابت و کارایی در بازار بیمه با استفاده از شاخص بون که معیاري از رقابت بر

در میان مطالعات . باشد میاساس فرضیه ساختار کاراست، اولین گام این مقاله براي شروع مباحث 

                                                           
1. Industrial Organization 
2. Olley and Pakes (1996) 
3. Stiroh (2000) 
4. Herfindahl-Hirschman Index 
5. Price-Cost Margin 
6. Berger 
7. Boone (2008) 
8. Efficient Structure Hypothesis 



 
 

 233     )اي پیوند بین رقابت، کارایی و بهبود مرحله(ضیه مکانیزم انتقال در صنعت بیمه آزمون فر

، تنها مقاالت موجودي هستند )2012( 2کرو بی) 2008( 1خارجی، دو پژوهش بیکر و ون لیونستیجن

این در حالی است که . اند هستند که تمرکز خود را روي استفاده از شاخص رقابت بون قرار داده

در حوزه مطالعات داخلی که از شاخص بون براي بررسی رقابت استفاده کرده باشند، هیچ 

موضوع ساختار بازار در  )1390(ژوهش پیرویان و زراء نژاد توان یافت، ولی در پ اي را نمی مطالعه

   .صنعت بیمه بررسی شده است

عقیده بر این است که . شود میمستقیم از رقابت استفاده  به عنوان معیاري غیر کارایی اغلب

ترین  از مهم. شود میشان  براي بهبود کارایی ها بنگاهیافته، منجر به اطمینان  نیروهاي رقابت ارتقا

توان  میدر خارج از کشور  ،رفته در ارتباط با کارایی در حوزه صنعت بیمه کار مطالعات تجربی به

براي ) 2005( 4براي کشور اتریش، باروس و همکاران) 2003( 3هاي مالبرگ و اورل به پژوهش

) 2010(مالبرگ و اورل  براي کشور اسپانیا و) 2006( 5کشور پرتغال، کومینوس و رابیو میاسس

ترین مطالعات موضوع کارایی در  این در حالی است که از مهم. ردبراي کشور آلمان اشاره ک

، )1390(، ابویی و همکاران )1390(هاي پورکاظمی و همکاران  توان به پژوهش کشور ایران، می

   .اشاره کرد )1393(، رضایی و همکاران )1390(حنیفه زاده 

 اي مرحله، رویکردي مناسب براي ارزیابی اثرات رقابت روي بهبود 6آزمودن فرضیه مکانیزم انتقال

معرفی شده است که بر اساس آن، ) 2013( 7این فرضیه، اخیرا توسط شاك و سیهاك. مالی است

اساس  بر. بخشد وسیله شاخص بون، ثبات مالی را از طریق کارایی بهبود می شده به رقابت محاسبه

منجر به افزایشی در کارایی و به تبع آن  تواند میایشی در رقابت صنعتی، افز هاي سازمانادبیات 

  .موجب بهبود ثبات مالی گردد

در ) بودن  مناسب( اي مرحلهدرك چگونگی حرکت رقابت و آزمون رابطه بین رقابت و بهبود 

: شود میاین تحلیل در دو قسمت بررسی . بخش بیمه کشور ایران، هدف اصلی این مقاله است

؛ این شود پرداخته میدر ارتباط با رقابت ) 2008( 8بخش اول به برآورد شاخص بوندر  -الف

باید اشاره شود که عملکرد . کند میهاي کارا محاسبه  شاخص، اثر رقابت را روي عملکرد شرکت

                                                           
1. Bikker and Van Leuvensteijn (2008) 
2. Bikker (2012) 
3. Mahlberg and Url (2003) 
4. Barros et al (2005) 
5. Cummins and Rubio-Misas (2006) 
6. Transmission Mechanism 
7. Schaeck and Cihak 
8. Boone Indicator 
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اساس، رقابت سبب تخصیص مجدد  این بر. شاخص بون، سازگار با ادبیات سازمان صنعتی است

). 2000، 1و استیروح) 1996(اولی و پاکس ( شود میکارا  هاي بنگاهناکارا به  هاي بنگاهسودها از 

ارزیابی  )اي مرحلهبهبود (بودن  ی و مناسبدر قسمت دوم مقاله، پیوند بین رقابت، کارای -ب

و ) Z نمره( ها بنگاهبودن  که در این قسمت، متغیر وابسته معیاري از مناسب طوري گردد؛ به می

    . شود مینظر گرفته  شامل شاخص رقابت بون و یک سري متغیر کنترل در متغیرهاي مستقل

 بودن فراهم آورد؛ به اثر رقابت روي مناسباي را براي تحلیل  در تالش است تا زمینهاین مقاله 

به  تواند میکه از طریق آن رقابت  نماید میکه، کارایی به عنوان نوعی مکانیزم انتقال عمل  طوري

. شود میمستقیم از رقابت استفاده  کارایی اغلب به عنوان معیاري غیر. مک کندبودن ک مناسب

مانند (اند  الملل وجود دارند که به بررسی شاخص بون پرداخته مطالعات زیادي تقریبا در سطح بین

اي  در سطح مطالعات داخلی، این مقاله اولین مطالعه). 2012و بیکر،  2008، 2بیکر و ون لیونستیجن

است که تالش به درك حرکت و توسعه رقابت با استفاده از شاخص بون از طریق معیار کارایی 

نمونه مورد مطالعه، . است 1393تا  1386هاي  مطالعه در این مقاله، براي سالد موردوره . دارد

  . است ههاي پذیرفته شده بیمه در تاالر بورس اوراق بهادار بود شرکت

  

  سازي تجربی مدل -2

  شاخص رقابت بون - 2-1

. نمایدنهایی را در صنعت بیمه بررسی  رابطه بین سودآوري و هزینه داردسعی حاضر پژوهش 

 iqدر این صنعت فعالیت داشته باشند که هر یک به اندازه  شرکت بیمه N که شود میفرض 

  : شود فرض می، فرم تبعی زیر نیز براي تقاضاي خطی بنگاه ضمن در. داراي تولید هستند

  

( , )i j i i jj i
p q q bq d q 

   
     )1(

 

  

)(، حداکثرسازي سود ها بنگاهیک از که هدف هر شود میجا فرض  در این )i i i ip mc q   (

imcشروط . است) iq(از طریق انتخاب سطح بهینه تولید    0و d b   نیز در این فرم

                                                           
1. Stiroh 
2. Bikker and Van Leuvensteijn 
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نش  -اساس، شرایط مرتبه اول براي وجود یک تعادل کورنویی این بر. شود گرفته میدر نظر 

  : عبارت است از

  

2 0i j ij i
bq d q mc


   

     )2(
 

  

  :شرط فوق براي شرط مرتبه اول خواهیم داشت Nبا حل 

  

[(2 / 1) (2 1) ]
( )

[2 ( 1))(2 / 1)]

i jj

i i

b d bd N mc mc
q mc

b d n b d

    


  


  )3(

 

  

رو، بنگاهی به  از این. باشند نمی) (به صنعت  ورود هاي هزینهشامل ) i(جا سودها  در این

iدر تعادل حالت  که شود میصنعت وارد   این در حالی است که براي . را داشته باشد

عببنابراین، با توجه به تا. ایجاد شاخص بون، احتیاج به رابطه بین سود و هزینه نهایی داریم

( )i i i ip mc q   توان رابطه زیر را اخذ نمود می :  

  

[(2 / 1) (2 1) ]
( )

[2 ( 1))(2 / 1)]( )

i jj

i i

i i

b d bd N mc mc
mc

b d n b d p mc




    


   



  )4(  

 

  :گرفته شودنهایی مشتق  شاخص بون، کافی است از سود نسبت به هزینه حال براي اخذ

  

/ 0Boon d dmc         )5(  

  

  .رود که شاخص بون، داراي عالمت منفی باشد انتظار می

. شود میسازي  نهایی مدل هاي هزینهطور تجربی به صورت رابطه بین سودآوري و  شاخص بون، به

نهایی، این است که در همه  هاي هزینهمنطق پشتیبان شاخص بون براي اخذ رابطه بین سودآوري و 

حالی است که در یک بازار  ؛ این درشود میها موجب کاهش سودها  بازارها، افزایشی در هزینه

به  ها اهبنگزیرا، (منتج به کاهشی شدیدتر در سودها گردد  تواند میتر، چنین درصد افزایشی،  رقابتی

صورت  تجربی از رگرسیونی به طور شاخص بون، به). شوند میتر مجازات  خاطر ناکارا بودن، بیش

  : شود میزیر ساخته 
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 )6                                                                                        (ln( )it it itmc      

  

  . نهایی هستند هاي هزینهدهنده سودها و  به ترتیب نشان itmcو  itهاي  که در آن، عبارت

رود که عالمت این شاخص منفی باشد  انتظار می. ، به شاخص بون معروف استپارامتر 

  بنابراین، افزایش). کنند تري ایجاد می کاراتر، سودهاي بیش هاي بنگاهدهنده این است که  نشان(

هر چه . شود میتر کارا  کم هاي بنگاهکاراتر نسبت به  هاي بنگاهرقابت، موجب افزایش سودهاي 

چه معیارهاي سود  گر. تر باشد، رقابت شدیدتر خواهد بود مطلق بزرگ ضریب پارامتر به طور قدر

نهایی  هاي هزینههاي مالی استخراج کرد، ولی این امر براي محاسبه  حسابتوان به سادگی از  را می

 کنند که به پیشنهاد می) 2005(براي غلبه بر این مشکل، بون و همکاران  رو از این. حاکم نیست

بهره  شاخص جایگزینمتوسط به عنوان  هاي هزینهتوان از  نهایی، می هاي هزینهجاي استفاده از 

و  2008بیکر و ون لیونستیجن، (طالعات نیز از این رویکرد استفاده شده است جست که در برخی م

شاخص متوسط به عنوان  هاي هزینهدر این پژوهش نیز از شاخص ). 2013شاك و سیهاك، 

  .    شود مینهایی استفاده  هاي هزینهجایگزین 

ا در اختیار نداریم تا از هاي بیمه ر کل مربوط به شرکت هاي هزینهکه آمار جا  اساس، از آن این بر

برآورد ارزش به در بهترین حالت ممکن  ع ترنسلوگ یا ترنسدنتالبها بتوان با توجه به تا طریق آن

بر مبناي هزینه متوسط به صورت زیر اصالح نتیجه معادله سود  ، درپرداخته شودها  نهایی هزینه

  :شود می

  

 )7(                                                                                         ln( )it it itac       

  

استفاده ) 2008(سازي مطالعه بون  ، از شاخص)2(شده در معادله  هاي اشاره براي ایجاد شاخص

؛ شود میمتغیر محاسبه  هاي هزینهصورت تفاضل بین درآمدها و  اساس، سود به این بر. شود می

، شود میمتغیر به درآمدهاي متغیر تعریف  هاي هزینهصورت نسبت  متغیر متوسط، به هاي هزینه

گیري  عملیاتی اندازه هاي هزینهو  1افتاده متغیر به صورت مجموع ادعاي خالص اتفاق هاي هزینه

  . شود میگذاري  ص و درآمد سرمایههاي خال حالی که درآمدهاي متغیر شامل حق بیمه ، درشود می

  

    

                                                           
1. Net Incurred Claims 



 
 

 237     )اي پیوند بین رقابت، کارایی و بهبود مرحله(ضیه مکانیزم انتقال در صنعت بیمه آزمون فر

 اي  سازي بین مفاهیم رقابت، کارایی و بهبود مرحله شاخص -2-2

  : شود میبودن، از مدل زیر استفاده  براي ارزیابی پیوند بین رقابت، کارایی و مناسب

  

 )8(                                                                                          it it itZ Boon    
  

  

نظر  براي بنگاه در سال در) Zنمره (که، متغیر وابسته به عنوان معیاري از مناسب بودن  طوري به

. شود میاز شاخص بون، به عنوان معیار متحول در طول زمان از رقابت نیز استفاده . شود میگرفته 

   :شود میصورت زیر محاسبه  به Zاین، نمره  بر عالوه

  

ROA

ROA EQAst
Z






       )9(  

  

نسبت حقوق صاحبان سهام  EqAstنماد  ها، داراییدهنده بازده  سرواژه نشان ROAکه در آن، 

این (ها هستند  یرات استاندارد نرخ بازده دارایییدهنده تغ نشان ROAها و عبارت  به دارایی

 و شاك و سیهاك) 2013( 1توان در مطالعات پاسیوراس و گاگانیس ها را می سازي شاخص

  ). نیز مشاهده کرد )2013(

؛ 2013پاسیوراس و گاگانیس، (ها  ، معیاري از ثبات مالی براي نهادهاي مالی مثل بانکZنمره 

) 2013و پاسیوراس و گاگانیس،  2011شیم، (ها  و بیمه) 2008، و دتراجیاچ دمیرگوکونت

  . شود میمحسوب 

ها، حقوق صاحبان سهام به عنوان حائلی در مقابل  ها و بیمه مالی و مخصوصا در بانک يهانهاددر 

براي توانایی آن بنگاه جهت  کنند و مبنایی بحرانی و ویژه نشده انجام وظیفه می بینی ضررهاي پیش

  . کردن تعهداتش است ردهبرآو

 2011، 2شیم(است ) بودن مناسب( اي مرحلهکردن بهبود  ، مسئولی براي مشخصZ شاخص نمره

معکوس مرتبط با احتمال نکول یا عجز در پرداخت  طور که به) 2013و پاسیوراس و گاگانیس، 

خطی و مشاهدات  کردن اثرات غیر جا، از لگاریتم شاخص نمره براي کنترل در این. باشد می 3دیون

                                                           
1. Pasiouras and Gaganis 
2. Shim 
3. Probability of Insolvency 
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در ). 2013و گاگانیس،  و پاسیوراس 2008، 1دتراجیاچدمیرگوکونت و ( شود میدورافتاده استفاده 

به این صورت تفسیر شود که این ضریب  تواند می، عالمت منفی ضریب شاخص بون، )8(معادله 

ناکارا به سمت  هاي بنگاهبودن اثر بازتخصیص سودها، از  منفی، شاهدي از بهبود و مناسب

    . کارا است هاي بنگاه

اثر (کل براي کنترل اندازه  هاي داراییگاریتم جا از ل ، در اینها بنگاهخاص  هاي ویژگیبا توجه به 

 هاي داراییاین، از نسبت  بر عالوه. شود میدر رگرسیون برآوردي استفاده ) مقیاس

هاي دریافتنی  کردن کارایی در مدیریت حساب کل براي کنترل هاي داراییشده به  گذاري سرمایه

نیز ) به سرمایه حقوق صاحبان سهام ها نسبت حق بیمه( ها بنگاهاز نسبت اهرمی . شود میبهره گرفته 

بنابراین، معادله پایانی ). 2004، 2کومینس( شود میاستفاده  ها بنگاهجهت بیان ارتباط بین عملکرد 

   :شود میصورت زیر تبدیل  به

  

)10(                    
ln /it itZ Boon TAssets INV Assets Leveg            

  

INV/که در آن، نمادهاي  A ssets  وLeveg هاي دارایینده نسبت هد به ترتیب نشان 

  . است امهسها به سرمایه حقوق صاحبان  کل و نسبت حق بیمه هاي داراییشده به  گذاري سرمایه

  

  نتایج تجربی - 3

 سیون آگاه بود تا بهراین رگدر  مانایی متغیرهاي مورد استفادهاز قبل از برآورد رگرسیون، باید 

   :بررسی مانایی این متغیرها در جدول زیر گزارش شده است. دست نیافت نتایج کاذب

  

  لین و چو -ارزیابی سطح مانایی متغیرها با استفاده از آزمون لوین: 1جدول 

  با وجود  سطح مانایی  متغیر

 عرض از مبدا و روند I(0)  متوسط هاي هزینهلگاریتم 

 عرض از مبدا و روند  I(0)  شاخص بون

  با وجود عرض از مبدا  I(0)  شاخص مقیاس

 عرض از مبدا و روند  I(0)  کل هاي داراییشده به  گذاري سرمایه هاي دارایینسبت 

  با وجود عرض از مبدا  I(0)  هامها به سرمایه حقوق صاحبان س نسبت حق بیمه

  )1395(پژوهش جاري  :منبع             

  

                                                           
1. Demirgüc-Kunt and Detragiache 
2. Cummins 
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هاي  ا استفاده از روش دادهبال بررسی شاخص رقابت بون ببه دن ،این قسمت از پژوهشدر ابتداي 

شناسی اقتصادسنجی، یافتن نوع اثرات فردي و زمانی در مدل رگرسیونی  در روش. هستیمی ترکیب

 یعنی جدول مربوط به 2جدول  نتایجاساس  بر. آید به شمار میها  لین گام در برآورد دادهاو

هاي موجود، به این نتیجه  براي داده هاي پنل هاي مختلط داده و آزمون هاسمن، مرهاي لی آزمون

 ات تصادفی زمانیهاي بازار بیمه، از اثرات فردي ثابت و اثر رسیدیم که این مجموعه از داده

  . کنند تبعیت می )اثرات دو طرفه(

  

  هاي تشخیصی مدل نتایج آزمون: 2جدول 

  نوع مدل  احتمال  آزمون

  دو طرفهوجود مدل پنل   0.00  لیمر

  طرفه دو فردي و ثابت زمانی وجود اثرات تصادفی  0.06  آزمون هاسمن

  )1395(پژوهش جاري  :منبع           

  

 5در سطح حال به برآورد رگرسیونی با وجود یک مدل پنل با اثرات فردي ثابت و تصادفی زمانی 

  . نمودمشاهده  3توان در جدول  برآورد را مینتایج حاصل از این . پردازیم میدرصد معناداري 

  

  برآورد شاخص رقابت بون: 3جدول 

  احتمال  ضریب  متغیر

  0.010  12.58  عرض از مبدا

  0.82  -0.811  متوسط هاي هزینهلگاریتم 

  0.79  ضریب تعیین

  )1395(پژوهش جاري : منبع                                       

  

منفی بین شاخص سودآوري  نظريکه رابطه  کند می تأییدنتایج حاصل از برآورد رگرسیون فوق 

حالی است که معناداري این رابطه به لحاظ  این در. شود می تأییدمتوسط  هاي هزینهها و  شرکت

علت عدم معناداري آماري شاخص بون براي صنعت بیمه کشور ایران را می . شود مین تأییدآماري 

هاي مدیریت هزینه، دولتی بودن و شبه دولتی  عوامل متعددي مانند عدم پیگیري سیاست ن درتوا

  .جستجو کرد ها شرکت بودن

پرداخته  اي مرحلهشده از برآورد پیوند رقابت، کارایی و بهبود  حال در ادامه به بررسی نتایج اخذ

که براي هر بنگاه با توجه به  شود میزا محسوب  شاخص رقابت بون، شاخصی درون. شود می

زایی، در ادامه از  براي مخاطب قرار دادن چنین شاخص درون. شرایط مالی آن، متفاوت است

براي برآورد مدل رگرسیونی بهره  اي مرحلهمتغیرهاي ابزاري و رویکرد حداقل مربعات معمولی دو
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، ولی باید این شود میاد زا قلمد درون نظريچه شاخص رقابت بون به لحاظ  گر. شود میگرفته 

این پژوهش در اساس،  این بر. کرد تأییدنظر نیز  رابطه را بر حسب تجربی و آزمون فرضیه مورد

زایی  ، به صورت جداگانه آزمون درون)براي هر شرکت(هاي فردي  براي هر یک از رگرسیون

زایی  نروتقریبا در اکثر موارد، این د وبررسی  1دونالد -استفاده از آزمون کرك شاخص بون با

  . شد تأیید

دست آمده است که  ضریب شاخص بون، منفی و معنادار بهکه  دهد مینشان  4جدول نتایج 

به عنوان کانالی  تواند میعبارتی دیگر، کارایی  به. باشد میفرضیه مکانیزم انتقالی  تأییدحاکی از 

این، باید توجه شود  بر عالوه .شود میتبدیل  اي رحلهمعمل کند که از طریق آن رقابت به بهبود 

دست آمده  به) 0.00071(، بسیار کوچک اي مرحله که اندازه ضریب این پیوند بین رقابت و بهبود

توان در خروجی  را میبراي سایر متغیرهاي توضیحی از برآورد این رگرسیون  لصنتایج حا .است

  :زیر مشاهده کرد

  

  اي مرحلهبرآورد رگرسیون پیونددهنده ارتباط رقابت، بهبود : 4جدول 

  احتمال  استیودنت -آماره تی  ضریب  متغیر

  0.343  -0.98  -56.09  عرض از مبدا

  0.007  3.118  0.000049  شاخص مقیاس

  0007  -4.335  -0.00071  شاخص بون

  0.3378  0.9926  4.50  کل  هاي داراییشده به  گذاري سرمایه هاي دارایینسبت 

  0.060  2.04  0.090  ها به سرمایه حقوق صاحبان سرمایه نسبت حق بیمه

  0.36  ضریب تعیین

 2.04  واتسون -دوربین 

  )1395(پژوهش جاري  :منبع       

  

که  دهد می، این خروجی نشان اي مرحلهبر مثبت بودن رابطه بین رقابت و شاخص بهبود  عالوه

، نسبت )معنا آماري بی طور به(کل  هاي داراییشده به  گذاري سرمایه هاي داراییمتغیرهاي نسبت 

و ) درصد 0.7معنادار در سطح  به طور آماري(ها به سرمایه حقوق صاحبان سرمایه  حق بیمه

نیز داراي رابطه مثبت با متغیر بهبود ) معنادار 0.01 آماري در سطح طور به(شاخص مقیاس 

 . مالی هستند اي مرحله

  

  

  

                                                           
1. Cragg-Donald Statistic  
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  گیري نتیجه - 4

است که این رویکرد توانایی  گرفتهگیري رقابت بهره  از رویکرد جدیدي براي اندازه )2008( بون

یا رویکرد کشش (شناسی بون  روش. را دارد هاي جایگزین شاخصهاي این  غلبه بر محدودیت

یک  .، داردشود میو این ایده که رقابت، منتج به کارایی  1، ریشه در فرضیه ساختار کارا)سودها

  تر کم هاي بنگاهو سودهاي باالتري را نسبت به  کند میتري از بازار را کسب  بنگاه کارا، سهم بیش

متحمل صدمه اقتصادي (بینند  تر مجازات می بودن، بیش ، براي ناکاراها بنگاه. بخشد کارا تحقق می

کارا، عملکرد بهتري از حیث سهم بازاري و  هاي بنگاهتر،  رو، در بازارهاي رقابتی از این). شدن

نظر دارد  نتیجه، شاخص بون این ایده را در در. ناکارا خواهند داشت يها بنگاهسود در مقایسه با 

 ها بنگاهالبته وقتی که (یکنوا فزاینده هستند  طور کاراتر، نسبت به درجه رقابت، به هاي بنگاهکه 

  ).     یابد میکه موانع ورود کاهش  شدیدا با یکدیگر تعامل دارند و وقتی

، در اي مرحلهافزایش رقابت، موجب ارتقاء سطح بهبود  وهش سعی داشت نشان دهد که آیااین پژ

ها نشان داد که رابطه بین رقابت و  یافته. یا خیر شود میبیمه ایران  صنعت هاي موجود در شرکت

معناداري موجب ارتقاء سطح  طور ابت، بهمالی، مثبت است؛ یعنی سطوح باالي رق اي مرحلهبهبود 

   .شود میصنعت بیمه  اي مرحلهبود به

هاي بازار بیشتر  ارزش فعالیت% 20هاي بیمه جزء گروه دو الزاما نباید از  سهم دولت در شرکت

تعاونی و عمومی غیر دولتی ، از ارزش مجموع سهام در هر فعالیت به بخش خصوصی% 80باشد و 

هاي  بر همه بیمه 2تنظیم کننده کلیه امور و روابط این اساس، بیمه مرکزي به عنوان بر. واگذار شود

هد که ددولتی اجازه نهاي بیمه  و به شرکتنظارت دقیق داشته باشد باید آتی هاي  موجود و بیمه

 .)قانون اساسی 44اصل  ساسبر ا( درصد باشد 20تر از  بیش هاي بازار سهمشان از ارزش فعالیت

کاهش (بتوان شرایط فعلی را با افزایش کارایی هایی است که  این شاید یکی از بهترین راه حل

  . دادتر شدن صنعت ادامه  به سمت شرایط رقابتی) ها هزینه

  

                                                           
1. Efficient Structure Hypothesis 
2. Regulator 
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  و ماخذ منابع

  منابع و ماخذفارسی) الف

ارزیابی کارایی "). 1390( یثمو شفیعی رودپشتی، م .حمدم یداشکذري، س .اطمهابویی، ف .1

  . 218-201 :28 فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین. "هاي بیمه ایران شرکت

). 1390( دیجهخ، ابراهیمی قوام آباديو  .سینح، صمصامی .سینححمد م ،پورکاظمی .2

هاي بیمۀ دولتی و خصوصی با استفاده از تکنیک  وري شرکت گیري کارایی و بهره اندازه"

  .104 پژوهشنامه بیمه زمستان. "ها و شاخص مالم کوئیست دادهتحلیل پوششی 

بررسی ارتباط ساختار بازار بر عملکرد صنعت "). 1390( نصورو زراء نژاد، م .سانهفاپیرویان،  .3

 .17 -4 :176 هاي جهان بیمه تازه ."بیمه در ایران

سومین . "هاي بیمه در ایران اندازه و ساختار بازار و کارایی شرکت"). 1390( یالحنیفه زاده، ل .4

  .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فیروزکوه ها همایش ملی تحلیل پوششی داده
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