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چکیده
اين مقاله در تالش است تا زمینهای برای تحلیل اثر رقابت روی شاخص بهبود مرحلههای (مناسه بهودن را
در صنعت بیمه کشور ايران طی دوره  9326تا  9313برای شرکتهای بیمهه پذيرفتهه شهده در بهورر اورا
بهادار فراهم آورد؛ به طوری که ،کارايی به عنوان نهوعی ماهانیزا انتقهال عمهل مینمايهد کهه از طريهآ آن،
رقابت میتواند به انتقال از يک مرحله به مرحلهای مناس تر کمک کنهد آزمهودن فرههیه ماهانیزا انتقهال،
روياردی مناس

برای ارزيابی اثرات رقابت روی بهبود مرحلههای مهالی اسهت ايهن فرههیه ،اخیهرا توسه

شاک و سیهاک معرفی شده است که بر اسار آن ،رقابت محاسبه شده به وسیله شاخص بون ،ثبات مالی را
از طريآ کارايی بهبود میبخشد بر اسار ادبیات سازمانهای صنعتی ،افزايش در رقابهت میتوانهد منجهر بهه
افزايشی در کارايی و به تبع آن موج

بهبود ثبهات مهالی گهردد نتهايق تحقیهآ نشهان میدههد کهه ههري

شاخص بون در صنعت بیمه ايران ،منفی و معنادار به دست آمده است کهه حهاکی از تأيیهد فرههیه ماهانیزا
انتقال میباشد اندازه هري

بون در ايران  0.00071به دست آمده است به عبارتی ديگر ،افهزايش کهارايی

در صنعت بیمه کشور ايران میتواند به عنوان کانالی (هر چند با تاثیرگذاری بسهیار کهم عمهل کنهد کهه از
طريآ آن رقابت به بهبود مرحلهای تبديل شود
واژگان کلیدی :رقابت ،کارايی ،بهبود مرحلهای ،فرهیه ماانیزا انتقال ،صنعت بیمه

Keywords: Competition, Efficiency, Soundness, Testing Transmission
Mechanism Hypothesis, Insurance Industry.
JEL Classification: D40, L11.
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 -1مقدمه
اين موهوع که رقابت منجر به تخصیص مجدد سودها از بنگاههای ناکارا به بنگاههای کارا
میشود ،تقريبا جايگاه خود را در ادبیات سازمانهای صنعتی 9باز کرده است (اولی و پاکس،8
 9116و استیروح 8444 ،3بنگاههای کاراتر میتوانند منجر به بهبود عملارد رقبای کمتر کارای
خود بر حس

سود گرديده و از اين رو ،کارايی درون صنعتی را ارتقا دهند بسیاری از معیارهای

مستقیم رقابت (شاخص هرفیندال هیرشمن ،0نسبتهای تمرکز يا حاشیههای قیمت -هزينه 1به کار
گرفته شده در ادبیات سازمانهای صنعتی ،به طور سنتی دستخوش مشاالت و دشواریهای نظری
و اجرايی هستند اين معیارها ،اخیرا تحت عنوان معیارهای غیريانوای رقابت شناخته میشوند
ادبیات تجربی اخیر مربوط به سازمانهای مالی که به اندازهگیری رقابت از طريآ سطوح تمرکز
میپرداز د ،اين موهوع را نشان داده که رابطه بین تمرکز و رقابت ،مبهم است (برگر و همااران،6
8440
اخیرا ،بون 8442( 7از رويارد جديدی برای اندازهگیری رقابت بهره گرفته است که اين رويارد
توانايی غلبه بر محدوديتهای اين شاخصهای جايگزين را دارد روششناسی بون (يا رويارد
کشش سودها  ،ريشه در فرهیه ساختار کارا 2و اين ايده که رقابت ،منتق به کارايی میشود ،دارد
يک بنگاه کارا ،سهم بیشتری از بازار را کس

میکند و سودهای باالتری را نسبت به بنگاههای

کمتر کارا تحقآ میبخشد بنگاهها ،برای ناکارا بودن ،بیشتر مجازات میبینند (متحمل صدمه
اقتصادی شدن از اين رو ،در بازارهای رقابتیتر ،بنگاههای کارا ،عملارد بهتری از حیث سهم
بازاری و سود در مقايسه با بنگاههای ناکارا خواهند داشت در نتیجه ،شاخص بون اين ايده را در
نظر دارد که بنگاههای کاراتر ،نسبت به درجه رقابت ،به طور يانوا فزاينده هستند (البته وقتی که
بنگاهها شديدا با ياديگر تعامل دارند و وقتی که موانع ورود کاهش میيابد
تحلیل رابطه بین رقابت و کارايی در بازار بیمه با استفاده از شاخص بون که معیاری از رقابت بر
اسار فرهیه ساختار کاراست ،اولین گاا اين مقاله برای شروع مباحث میباشد در میان مطالعات
1.

Industrial Organization
)Olley and Pakes (1996
)3. Stiroh (2000
4. Herfindahl-Hirschman Index
5. Price-Cost Margin
6. Berger
)7. Boone (2008
8. Efficient Structure Hypothesis
2.
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خارجی ،دو پژوهش بیار و ون لیونستیجن 8442( 9و بیار ، 8498( 8تنها مقاالت موجودی هستند
که تمرکز خود را روی استفاده از شاخص رقابت بون قرار دادهاند اين در حالی است که در حوزه
مطالعات داخلی که از شاخص بون برای بررسی رقابت استفاده کرده باشند ،هیچ مطالعهای را
نمیتوان يافت ،ولی در پژوهش پیرويان و زراء نژاد ( 9314موهوع ساختار بازار در صنعت بیمه
بررسی شده است
کارايی اغل

به عنوان معیاری غیر مستقیم از رقابت استفاده میشود عقیده بر اين است که

نیروهای رقابت ارتقا يافته ،منجر به اطمینان بنگاهها برای بهبود کارايیشان میشود از مهمترين
مطالعات تجربی به کار رفته در ارتباط با کارايی در حوزه صنعت بیمه ،در خارج از کشور میتوان
به پژوهشهای مالبرگ و اورل 8443( 3برای کشور اتريش ،بارور و همااران 8441( 0برای
کشور پرتغال ،کومینور و رابیو میاسس 8446( 1برای کشور اسپانیا و مالبرگ و اورل (8494
برای کشور آلمان اشاره کرد اين در حالی است که از مهمترين مطالعات موهوع کارايی در
کشور ايران ،میتوان به پژوهشهای پورکاظمی و همااران ( ، 9314ابويی و همااران (، 9314
حنیفه زاده ( ، 9314رهايی و همااران ( 9313اشاره کرد
آزمودن فرهیه ماانیزا انتقال ،6روياردی مناس

برای ارزيابی اثرات رقابت روی بهبود مرحلهای

مالی است اين فرهیه ،اخیرا توس شاک و سیهاک 8493( 7معرفی شده است که بر اسار آن،
رقابت محاسبه شده به وسیله شاخص بون ،ثبات مالی را از طريآ کارايی بهبود میبخشد بر اسار
ادبیات سازمانهای صنعتی ،افزايشی در رقابت میتواند منجر به افزايشی در کارايی و به تبع آن
موج

بهبود ثبات مالی گردد

درک چگونگی حرکت رقابت و آزمون رابطه بین رقابت و بهبود مرحلهای (مناس

بودن در

بخش بیمه کشور ايران ،هدف اصلی اين مقاله است اين تحلیل در دو قسمت بررسی میشود:
الف -در بخش اول به برآورد شاخص بون 8442( 2در ارتباط با رقابت پرداخته میشود؛ اين
شاخص ،اثر رقابت را روی عملارد شرکتهای کارا محاسبه میکند بايد اشاره شود که عملارد

1.

)Bikker and Van Leuvensteijn (2008
)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
2.
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شاخص بون ،سازگار با ادبیات سازمان صنعتی است بر اين اسار ،رقابت سب

تخصیص مجدد

سودها از بنگاههای ناکارا به بنگاههای کارا میشود (اولی و پاکس ( 9116و استیروح8444 ،9
ب -در قسمت دوا مقاله ،پیوند بین رقابت ،کارايی و مناس

بودن (بهبود مرحلهای ارزيابی

میگردد؛ به طوری که در اين قسمت ،متغیر وابسته معیاری از مناس

بودن بنگاهها (نمره  Zو

متغیرهای مستقل شامل شاخص رقابت بون و يک سری متغیر کنترل در نظر گرفته میشود
اين مقاله در تالش است تا زمینهای را برای تحلیل اثر رقابت روی مناس

بودن فراهم آورد؛ به

طوری که ،کارايی به عنوان نوعی ماانیزا انتقال عمل مینمايد که از طريآ آن رقابت میتواند به
مناس

بودن کمک کند کارايی اغل

به عنوان معیاری غیر مستقیم از رقابت استفاده میشود

مطالعات زيادی تقريبا در سطح بینالملل وجود دارند که به بررسی شاخص بون پرداختهاند (مانند
بیار و ون لیونستیجن 8442 ،8و بیار 8498 ،در سطح مطالعات داخلی ،اين مقاله اولین مطالعهای
است که تالش به درک حرکت و توسعه رقابت با استفاده از شاخص بون از طريآ معیار کارايی
دارد دوره مورد مطالعه در اين مقاله ،برای سالهای  9326تا  9313است نمونه مورد مطالعه،
شرکتهای پذيرفته شده بیمه در تاالر بورر اورا بهادار بوده است
 -2مدلسازی تجربی
 -1-2شاخص رقابت بون
پژوهش حاهر سعی دارد رابطه بین سودآوری و هزينه نهايی را در صنعت بیمه بررسی نمايد

فرض میشود که  Nشرکت بیمه در اين صنعت فعالیت داشته باشند که هر يک به اندازه q i
دارای تولید هستند در همن ،فرا تبعی زير نیز برای تقاهای خطی بنگاه فرض میشود:
(9

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

در اينجا فرض میشود که هدف هريک از بنگاهها ،حداکثرسازی سود (  i  ( pi  mc i )q i

از طريآ انتخاب سطح بهینه تولید (  q iاست شروط    mc iو  0  d  bنیز در اين فرا

Stiroh
Bikker and Van Leuvensteijn

1.
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در نظر گرفته میشود بر اين اسار ،شراي مرتبه اول برای وجود يک تعادل کورنويی -نش
عبارت است از:

  2bq i  d  j i q j  mc i  0

(8

با حل  Nشرط فو برای شرط مرتبه اول خواهیم داشت:
] [(2b / d  1)  (2bd  N  1)mc i   j mc j
])[2b  d (n  1))(2b / d  1

(3

q i (mc i ) 

در اينجا سودها (   iشامل هزينههای ورود به صنعت (  نمیباشند از اين رو ،بنگاهی به
صنعت وارد میشود که در تعادل حالت   i  را داشته باشد اين در حالی است که برای
ايجاد شاخص بون ،احتیاج به رابطه بین سود و هزينه نهايی داريم بنابراين ،با توجه به تابع
  i  ( pi  mc i )q iمیتوان رابطه زير را اخذ نمود:

] [(2b / d  1)  (2bd  N  1)mc i   j mc j

(0

) [2b  d (n  1))(2b / d  1)]( p i  mc i

 i (mc i ) 

حال برای اخذ شاخص بون ،کافی است از سود نسبت به هزينه نهايی مشتآ گرفته شود:
Boon  d  / dmc  0

(1
انتظار میرود که شاخص بون ،دارای عالمت منفی باشد

شاخص بون ،به طور تجربی به صورت رابطه بین سودآوری و هزينههای نهايی مدلسازی میشود
منطآ پشتیبان شاخص بون برای اخذ رابطه بین سودآوری و هزينههای نهايی ،اين است که در همه
بازارها ،افزايشی در هزينهها موج

کاهش سودها میشود؛ اين در حالی است که در يک بازار

رقابتیتر ،چنین درصد افزايشی ،میتواند منتق به کاهشی شديدتر در سودها گردد (زيرا ،بنگاهها به
خاطر ناکارا بودن ،بیشتر مجازات میشوند شاخص بون ،به طور تجربی از رگرسیونی به صورت
زير ساخته میشود:
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 it     ln(mcit )   it

(6
که در آن ،عبارتهای   itو  mc itبه ترتی

نشاندهنده سودها و هزينههای نهايی هستند

پارامتر  ، به شاخص بون معروف است انتظار میرود که عالمت اين شاخص منفی باشد
(نشاندهنده اين است که بنگاههای کاراتر ،سودهای بیشتری ايجاد میکنند بنابراين ،افزايش
رقابت ،موج
هري

افزايش سودهای بنگاههای کاراتر نسبت به بنگاههای کمتر کارا میشود هر چه

پارامتر به طور قدر مطلآ بزرگتر باشد ،رقابت شديدتر خواهد بود گر چه معیارهای سود

را میتوان به سادگی از حسابهای مالی استخراج کرد ،ولی اين امر برای محاسبه هزينههای نهايی
حاکم نیست از اين رو برای غلبه بر اين مشال ،بون و همااران ( 8441پیشنهاد میکنند که به
جای استفاده از هزينههای نهايی ،میتوان از هزينههای متوس به عنوان شاخص جايگزين بهره
جست که در برخی مطالعات نیز از اين رويارد استفاده شده است (بیار و ون لیونستیجن 8442 ،و
شاک و سیهاک 8493 ،در اين پژوهش نیز از شاخص هزينههای متوس

به عنوان شاخص

جايگزين هزينههای نهايی استفاده میشود
بر اين اسار ،از آنجا که آمار هزينههای کل مربوط به شرکتهای بیمه را در اختیار نداريم تا از
طريآ آنها بتوان با توجه به تابع ترنسلوگ يا ترنسدنتال در بهترين حالت ممان به برآورد ارزش
نهايی هزينهها پرداخته شود ،در نتیجه معادله سود بر مبنای هزينه متوس به صورت زير اصالح
میشود:
(7

 it     ln(acit )  it

برای ايجاد شاخصهای اشاره شده در معادله ( ، 8از شاخصسازی مطالعه بون ( 8442استفاده
میشود بر اين اسار ،سود به صورت تفاهل بین درآمدها و هزينههای متغیر محاسبه میشود؛
هزينههای متغیر متوس  ،به صورت نسبت هزينههای متغیر به درآمدهای متغیر تعريف میشود،
هزينههای متغیر به صورت مجموع ادعای خالص اتفا افتاده 9و هزينههای عملیاتی اندازهگیری
میشود ،در حالی که درآمدهای متغیر شامل حآ بیمههای خالص و درآمد سرمايهگذاری میشود

Net Incurred Claims
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 -2-2شاخصسازی بین مفاهیم رقابت ،کارایی و بهبود مرحلهای
برای ارزيابی پیوند بین رقابت ،کارايی و مناس

بودن ،از مدل زير استفاده میشود:

Z it     Boon it   it

(2
به طوری که ،متغیر وابسته به عنوان معیاری از مناس

بودن (نمره  Zبرای بنگاه در سال در نظر

گرفته میشود از شاخص بون ،به عنوان معیار متحول در طول زمان از رقابت نیز استفاده میشود
عالوه بر اين ،نمره  Zبه صورت زير محاسبه میشود:

ROA  EQAst
(1

 ROA

Z 

که در آن ROA ،سرواژه نشاندهنده بازده دارايیها ،نماد  EqA stنسبت حقو صاحبان سهاا
به دارايیها و عبارت   ROAنشاندهنده تغییرات استاندارد نرخ بازده دارايیها هستند (اين

شاخصسازیها را میتوان در مطالعات پاسیورار و گاگانیس 8493( 9و شاک و سیهاک
( 8493نیز مشاهده کرد
نمره  ، Zمعیاری از ثبات مالی برای نهادهای مالی مثل بانکها (پاسیورار و گاگانیس8493 ،؛
دمیرگوکونت و دتراجیاچ 8442 ،و بیمهها (شیم 8499 ،و پاسیورار و گاگانیس8493 ،
محسوب میشود
در نهادهای مالی و مخصوصا در بانکها و بیمهها ،حقو صاحبان سهاا به عنوان حائلی در مقابل
هررهای پیشبینی نشده انجاا وظیفه میکنند و مبنايی بحرانی و ويژه برای توانايی آن بنگاه جهت
برآوردهکردن تعهداتش است
شاخص نمره  ، Zمسئولی برای مشخصکردن بهبود مرحلهای (مناس

بودن است (شیم8499 ،8

و پاسیورار و گاگانیس 8493 ،که به طور معاور مرتب با احتمال ناول يا عجز در پرداخت
ديون 3میباشد در اينجا ،از لگاريتم شاخص نمره برای کنترلکردن اثرات غیر خطی و مشاهدات
1.

Pasiouras and Gaganis
Shim
3. Probability of Insolvency
2.
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دورافتاده استفاده میشود (دمیرگوکونت و دتراجیاچ 8442 ،9و پاسیورار و گاگانیس 8493 ،در
معادله ( ، 2عالمت منفی هري
منفی ،شاهدی از بهبود و مناس

شاخص بون ،میتواند به اين صورت تفسیر شود که اين هري
بودن اثر بازتخصیص سودها ،از بنگاههای ناکارا به سمت

بنگاههای کارا است
با توجه به ويژگیهای خاص بنگاهها ،در اينجا از لگاريتم دارايیهای کل برای کنترل اندازه (اثر
مقیار در رگرسیون برآوردی استفاده میشود عالوه بر اين ،از نسبت دارايیهای
سرمايهگذاریشده به دارايیهای کل برای کنترل کردن کارايی در مديريت حسابهای دريافتنی
بهره گرفته میشود از نسبت اهرمی بنگاهها (نسبت حآ بیمهها به سرمايه حقو صاحبان سهاا نیز
جهت بیان ارتباط بین عملارد بنگاهها استفاده میشود (کومینس 8440 ،8بنابراين ،معادله پايانی
به صورت زير تبديل میشود:

ln Z it     Boon  TAssets   INV / Assets   Leveg   it

(94

که در آن ،نمادهای  INV / Assetsو  L e v e gبه ترتی

نشاندهنده نسبت دارايیهای

سرمايهگذاریشده به دارايیهای کل و نسبت حآ بیمهها به سرمايه حقو صاحبان سهاا است
 -3نتایج تجربی
قبل از برآورد رگرسیون ،بايد از مانايی متغیرهای مورد استفاده در اين رگرسیون آگاه بود تا به
نتايق کاذب دست نیافت بررسی مانايی اين متغیرها در جدول زير گزارش شده است:
جدول  :1ارزیابی سطح مانایی متغیرها با استفاده از آزمون لوین -لین و چو
سطح مانایی

با وجود

لگاريتم هزينههای متوس

)I(0

عرض از مبدا و روند

متغیر
شاخص بون

)I(0

عرض از مبدا و روند
با وجود عرض از مبدا

شاخص مقیار

)I(0

نسبت دارايیهای سرمايهگذاریشده به دارايیهای کل

)I(0

عرض از مبدا و روند

نسبت حآ بیمهها به سرمايه حقو صاحبان سهاا

)I(0

با وجود عرض از مبدا
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Demirgüc-Kunt and Detragiache
Cummins

1.
2.
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در ابتدای اين قسمت از پژوهش ،به دنبال بررسی شاخص رقابت بون با استفاده از روش دادههای
ترکیبی هستیم در روششناسی اقتصادسنجی ،يافتن نوع اثرات فردی و زمانی در مدل رگرسیونی
اولین گاا در برآورد دادهها به شمار میآيد بر اسار نتايق جدول  8يعنی جدول مربوط به
آزمونهای لیمر ،هاسمن و آزمونهای مختل دادههای پنل برای دادههای موجود ،به اين نتیجه
رسیديم که اين مجموعه از دادههای بازار بیمه ،از اثرات فردی ثابت و اثرات تصادفی زمانی
(اثرات دو طرفه تبعیت میکنند
جدول  :2نتایج آزمونهای تشخیصی مدل
آزمون

احتمال

نوع مدل

لیمر

4044

وجود مدل پنل دو طرفه

4046

وجود اثرات تصادفی زمانی و ثابت فردی دو طرفه

آزمون هاسمن
منبع :پژوهش جاری (9311

حال به برآورد رگرسیونی با وجود يک مدل پنل با اثرات فردی ثابت و تصادفی زمانی در سطح 1
درصد معناداری میپردازيم نتايق حاصل از اين برآورد را میتوان در جدول  3مشاهده نمود
جدول  :3برآورد شاخص رقابت بون
متغیر

ضریب

احتمال

عرض از مبدا

98012

40494

-40299

4028

لگاريتم هزينههای متوس
هري

تعیین

4071
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نتايق حاصل از برآورد رگرسیون فو تأيید میکند که رابطه نظری منفی بین شاخص سودآوری
شرکتها و هزينههای متوس تأيید میشود اين در حالی است که معناداری اين رابطه به لحاظ
آماری تأيید نمیشود علت عدا معناداری آماری شاخص بون برای صنعت بیمه کشور ايران را می
توان در عوامل متعددی مانند عدا پیگیری سیاستهای مديريت هزينه ،دولتی بودن و شبه دولتی
بودن شرکتها جستجو کرد
حال در ادامه به بررسی نتايق اخذ شده از برآورد پیوند رقابت ،کارايی و بهبود مرحلهای پرداخته
میشود شاخص رقابت بون ،شاخصی درونزا محسوب میشود که برای هر بنگاه با توجه به
شراي

مالی آن ،متفاوت است برای مخاط

قرار دادن چنین شاخص درونزايی ،در ادامه از

متغیرهای ابزاری و رويارد حداقل مربعات معمولی دومرحلهای برای برآورد مدل رگرسیونی بهره
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گرفته میشود گر چه شاخص رقابت بون به لحاظ نظری درونزا قلمداد میشود ،ولی بايد اين
رابطه را بر حس

تجربی و آزمون فرهیه مورد نظر نیز تأيید کرد بر اين اسار ،در اين پژوهش

برای هر يک از رگرسیون های فردی (برای هر شرکت  ،به صورت جداگانه آزمون درونزايی
شاخص بون با استفاده از آزمون کرک -دونالد 9بررسی و تقريبا در اکثر موارد ،اين درونزايی
تأيید شد
نتايق جدول  0نشان میدهد که هري

شاخص بون ،منفی و معنادار به دست آمده است که

حاکی از تأيید فرهیه ماانیزا انتقالی میباشد به عبارتی ديگر ،کارايی میتواند به عنوان کانالی
عمل کند که از طريآ آن رقابت به بهبود مرحلهای تبديل میشود عالوه بر اين ،بايد توجه شود
که اندازه هري

اين پیوند بین رقابت و بهبود مرحلهای ،بسیار کوچک ( 4044479به دست آمده

است نتايق حاصل از برآورد اين رگرسیون برای ساير متغیرهای توهیحی را میتوان در خروجی
زير مشاهده کرد:
جدول  :4برآورد رگرسیون پیونددهنده ارتباط رقابت ،بهبود مرحلهای
ضریب

آماره تی -استیودنت

احتمال

عرض از مبدا

-16041

-4012

40303

متغیر
شاخص مقیار

40444401

30992

40447

-4044479

-00331

4447

نسبت دارايیهای سرمايهگذاریشده به دارايیهای کل

0014

401186

403372

نسبت حآ بیمهها به سرمايه حقو صاحبان سرمايه

40414

8040

40464

شاخص بون

هري

تعیین

دوربین  -واتسون

4036
2.04
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عالوه بر مثبت بودن رابطه بین رقابت و شاخص بهبود مرحلهای ،اين خروجی نشان میدهد که
متغیرهای نسبت دارايیهای سرمايهگذاریشده به دارايیهای کل (به طور آماری بیمعنا  ،نسبت
حآ بیمهها به سرمايه حقو صاحبان سرمايه (به طور آماری معنادار در سطح  407درصد و
شاخص مقیار (به طور آماری در سطح  4049معنادار نیز دارای رابطه مثبت با متغیر بهبود
مرحلهای مالی هستند

Cragg-Donald Statistic

1.
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 -4نتیجهگیری
بون ( 8442از رويارد جديدی برای اندازهگیری رقابت بهره گرفته است که اين رويارد توانايی
غلبه بر محدوديتهای اين شاخصهای جايگزين را دارد روششناسی بون (يا رويارد کشش
سودها  ،ريشه در فرهیه ساختار کارا 9و اين ايده که رقابت ،منتق به کارايی میشود ،دارد يک
بنگاه کارا ،سهم بیشتری از بازار را کس

میکند و سودهای باالتری را نسبت به بنگاههای کمتر

کارا تحقآ میبخشد بنگاهها ،برای ناکارا بودن ،بیشتر مجازات میبینند (متحمل صدمه اقتصادی
شدن از اين رو ،در بازارهای رقابتیتر ،بنگاههای کارا ،عملارد بهتری از حیث سهم بازاری و
سود در مقايسه با بنگاههای ناکارا خواهند داشت در نتیجه ،شاخص بون اين ايده را در نظر دارد
که بنگاههای کاراتر ،نسبت به درجه رقابت ،به طور يانوا فزاينده هستند (البته وقتی که بنگاهها
شديدا با ياديگر تعامل دارند و وقتی که موانع ورود کاهش میيابد
اين پژوهش سعی داشت نشان دهد که آيا افزايش رقابت ،موج

ارتقاء سطح بهبود مرحلهای ،در

شرکتهای موجود در صنعت بیمه ايران میشود يا خیر يافتهها نشان داد که رابطه بین رقابت و
بهبود مرحلهای مالی ،مثبت است؛ يعنی سطوح باالی رقابت ،به طور معناداری موج

ارتقاء سطح

بهبود مرحلهای صنعت بیمه میشود
سهم دولت در شرکتهای بیمه جزء گروه دو الزاما نبايد از  %84ارزش فعالیتهای بازار بیشتر
باشد و  %24از ارزش مجموع سهاا در هر فعالیت به بخش خصوصی ،تعاونی و عمومی غیر دولتی
واگذار شود .بر اين اسار ،بیمه مرکزی به عنوان تنظیم کننده کلیه امور و رواب  8بر همه بیمههای
موجود و بیمههای آتی بايد نظارت دقیآ داشته باشد و به شرکتهای بیمه دولتی اجازه ندهد که
سهمشان از ارزش فعالیتهای بازار بیشتر از  84درصد باشد (بر اسار اصل  00قانون اساسی
اين شايد يای از بهترين راه حلهايی است که بتوان شراي فعلی را با افزايش کارايی (کاهش
هزينهها به سمت شراي رقابتیتر شدن صنعت ادامه داد

Efficient Structure Hypothesis
Regulator

1.
2.
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