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چکیده

نقش و جایگاه باالی صنعت بیمه در اقتصاد مدرن ،حیاتی و اجتنابناپذیر است ،از مسائل مهم در این حوزه ،کارآیی است .بهعالوه ،در

سالهای اخیر به مسئلۀ کارآیی در کشور توجه خاصی شده است .در سیاستهای پیشنهادی برنامۀ ششم نیز بر این موضوع تأکید شده است.
حق بيمۀ جهاني ،حاكي از آن است كه تاكنون اين
حق بيمۀ كشور از ِّ
كل ِّ
بررسي اجمالي شاخصهاي سطح نفوذ بيمه ،تراكم بيمهاي و درصد ِّ
صنعت نتوانسته است جايگاه واقعي خود را در اقتصاد كشور كسب کند.

اولین گام در توسعۀ بیمه ،این است که بررسي شود آيا بيمهها در ايران باتوجه به امكانات خود كارآ عمل ميكنند؟ به این منظور ،صنعت

بیمۀ ایران و سایر کشورهای حوزۀ منا مورد بررسی قرار گرفتند .در این پژوهش ،برای اندازهگیری کارآیی فنی ،از روش ناپارامتری تحلیل
پوششی دادهها و روش پارامتری برآورد تابع مرزی تصادفی(برای تشخیص عوامل مؤثر بر کارآیی شرکتهای بیمه) و تعدیل روش ناپارامتری

استفاده میشود .براساس نتایج حاصل ،رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و حجم ذخیرۀ فنی بر کارآیی صنعت بیمه ،دارای اثر مثبت و معنادار
است و صنعت بیمۀ ایران بیشترین کارآیی را در صنایع بیمۀ کشورهای حوزۀ منا دارد.

کلیدواژهها :صنعت بیمه ،کارآیی ،کشورهای منا ،ناکارآیی ،حداکثر راستنمایی ،تحلیل پوششی دادهها.

 .1مقدمه

در سالهای اخیر به مسئلۀ کارآیی در کشور توجه خاصی

مسئوالن است؛ بهعالوه ،در طرح تحول اقتصادی نیز مورد

منابعی که برای رشد اقتصادی درنظر گرفته شده ،عبارت است

تشکیل شده است و یکی از  10محور مطرحشده برای اصالح

شده است .در برنامههای چهارم و پنجم توسعه ،یکی از

از :بهبود نگرشها ،روشها ،سیستمها و نظامهای مدیریتی و

در یک کالم ،بهبود کارآیی (پورکاظمی و همکاران)1390 ،
که در سیاستهای پیشنهادی برنامۀ ششم نیز بر این موضوع

تأکید شده است .مسئلۀ کارآیی از مقوالت مهم و مورد توجه
 .1استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران جنوب گروه اقتصاد،
 .*2کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب گرایش اقتصاد،

توجه قرار گرفته است ،جایی که یک کارگروه مستقل برای آن

نظام بیمه ،افزایش کارآیی بیمهها است(رمضانی.)1388 ،

همچنین ،امروزه نقش و جایگاه باالی صنعت بیمه در اقتصاد
مدرن ،حیاتی و اجتنابناپذیر است(شی و ویو.)2001 ،3

درواقع هیچ فعالیت اقتصادی ،بدون متغیر بیمه ماهیت
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عملیاتی پیدا نمیکند .صنعت بیمۀ کشور ،بهعنوان یکی از

متغيرهايي مانند واردات و صادرات محصوالت و تأثير بر

بهطوری که عملکرد کارآیی این بخش ،محرک سایر بخشهای

زمینه دارای اهمیت هستند و صنعت بيمۀ كشور نيز مانند هر

تضمين سرمايهگذاري بزرگ
دارد و مؤسسات بيمه ،با تأمين و
ِ

و برقراری.)1392 ،

نهادهای مالی ،جایگاه ویژهای در رشد و توسعۀ اقتصادی دارد،

اقتصادی خواهد بود .بيمه در تقويت بنيۀ اقتصاد ،نقش زيادي

در جامعه و نيز با توسعۀ آنها ،جبران زيانهاي مالي در اقتصاد،
كل مجموعۀ اقتصاد كشور
يكي از عوامل رشد و توسعۀ ِّ

صنعت فعالیت در كشور ،از اين متغيرها تأثير ميپذيرد(پارتازیان

بررسي اجمالي شاخصهاي سطح نفوذ بيمه ،تراكم بيمهها
حق بيمۀ جهاني ،حاكي از آن
حق بيمۀ كشور از ِّ
كل ِّ
و درصد ِّ

است .اقتصاد كشور ،اگر متكي به بيمه و تأمين ناشي از آن

است كه تاكنون اين صنعت نتوانسته است جايگاه واقعي خود

و باقرزاده .)1386 ،ناكارآمدي مؤسسات بيمه ،از يكسو بر

بيمه در ايران ،بهرغم اينكه بيش از  7دهه قدمت دارد و

وارد میکند و از سوي ديگر ،اقتصاد را از سرمايهگذاريهاي
حق بيمههاي دريافتي ،محروم ميسازد.
قابل اجرا از
ِّ
محل ِّ

جايگاه مناسبي ندارد و عرضۀ گستردۀ بيمۀ عمر بهمنظور

ارتقا و بهبود سطح رفاه اجتماعي ،باتوجه به وجود ظرفيتها

كارآيي در تمامي سطوح فعاليتهاي اقتصادي آن كشور دارد،

است؛ مؤی ِد اين امر ،نسبت بيمۀ توليدي به توليد ناخالص

نباشد ،در معرض تهديد خطرهاي بيشمار قرار ميگيرد(عبادی

امنيت اقتصادي معامالت و سرمايهگذاريها تأثيرات سوء

همچنين ،گرچه توسعۀ اقتصادي ،رابطة تنگاتنگي با بهبود
ناكارآيي در صنعت بيمه ،تأثير مستقيم بر كيفيت سطح زندگي
جامعه خواهد داشت(صباحی و فالح.)1383 ،

را در اقتصاد كشور كسب کند(صباحی و فالح .)1383 ،صنعت

تالشهاي زيادي برای توسعۀ آن انجام گرفته است ،هنوز

و قابليتهاي گسترده در كشور ،با موانع بسياري روبهرو

داخلي(ضريب نفوذ بيمه) است(اسفیدانی و همکاران.)1390 ،

اندازهگیری کارآیی و تغییرات آن ،در طی زمان میتواند

حق بیمۀ حدود 5
اکنون
ِ
ضریب نفوذ  5/1درصدی و ِّ
میلیارد دالری در صنعت بیمه مشاهده میشود و از سند

سطح بازدهی فعالیتها و وضع موجود مؤثر باشد و ازسوی

بهکار گیری و تزریق این مبالغ برای توسعه و گسترش

مورد لزوم و اینکه کدام عامل تولید باید تقویت شود ،یا ترکیب

سرمایهگذاریهای اقتصادی فراهم شده است(ولینژاد ترکمانی

از یکسو در ارزیابی مواردی چون کیفیت بهکارگیری منابع،

دیگر ،در کشف روشهای بهبود کارآیی و بهرهوری ،اصالحات
Journal of Economic Business Research, Vol. 8, No. 15, Summer 2017

توليد ناخالص ملي( ،)GDPنرخ ارز و نرخ تورم داخلي در این

صحیح خود را بیابد و تخصیص منابع چگونه باید انجام گیرد،

بسیار مؤثر واقع شود( هوآنگ 1و الینگ.)2013 ،2

چشمانداز بیستساله بسیار عقب هستیم؛ پس فرصتی برای
صنعت بیمه و ایجاد اشتغال بیشتر در این صنعت و افزایش
و همکاران.)1392 ،

از طرفی ،بیمه بهعنوان یک بخش خدماتی بسیار مهم

در دنیا ،همواره مورد نظر محققان بوده است؛ چراکه بهبود

 .2اهمیت موضوع

عملکرد این صنعت ،تأثیر شگرفی بر سایر بخشهاي تولیدي

امروزه ،نقش و جایگاه باالی صنعت بیمه در اقتصاد

و خدماتی میگذارد .از این رو ،بحث ارزیابی و کارآیی صنعت

هیچ فعالیت اقتصادی بدون متغیر بیمه ماهیت عملیاتی پیدا

منظور است که بتوان از کیفیت و چگونگی عملکرد آنها آگاه

مدرن ،حیاتی و اجتنابناپذیر است(شی و ویو .)2001 ،درواقع

نمیکند .در نگاه دیگر ،نوع واکنش مؤسسات بیمه نسبت
به یک فعالیت یا حوزۀ اقتصادی و حتی تحوالت واحدهای

سیاسی و منطقهای ،شاخص قابل اعتمادی برای بررسی و

تحلیل شرایط حاکم بر آن فعالیت یا حوزۀ اقتصادی است.
2. Eling, M.

بیمه مورد توجه است .درواقع ،ارزیابی صنعت بیمه ،به این
شد و آنها را مورد مقایسه قرار داد(دانیالی دهحوض و کتابی،

 .)1392در حال حاضر ،نظریات و روشهاي گوناگونی در زمینۀ
سنجش کارآیی ازسوی استادان مختلف مدیریت در جهان
ارائه شده است که هرکدام در جاي خود ،مناسب و قابل اتکا
1. Huang, W.
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هستند؛ ولی مهم این است که بدانیم در چه جایی باید از چه

حق بیمۀ غیرزندگی رابطۀ مستقیم دارد؛ ولی
زندگی و نسبت ِّ

لحاظ کنیم.

معکوس دارد.

روشی استفاده کنیم و چه عواملی را در سنجش کارآیی خود

با بهکارگیری نیروی کار با مدرک حداقل کارشناسی رابطۀ

نوآوری تحقیق ،استفاده از متغیرهای غیرقابل کنترل،

هدف مقالۀ عبادی و باقرزاده( ،)1386اندازهگيري كارآيي

کارآیی ،با استفاده از تجزیه و تحلیل چند مرحلۀ پوششی

تحليل پوششي دادهها است .به اين منظور ،وضعيت كارآيي

ازجمله متغیرهای سیاسی و اقتصادی در تجزیه و تحلیل

دادهها 1است .نکتۀ مهم در صنعت بیمه ،مشکلبودن تعیین

متغیرهای ورودی و خروجی ،مانند تمام بخشهای خدماتی
دیگر است (هوآنگ و الینگ .)2013 ،بنابراین ،هدف این پژوهش،

بررسی کارآیی صنعت بیمۀ ایران و مقایسۀ آن با کشورهای
حوزۀ منا است.

فني و بازدهي نسبت به مقياس توليد ،بااستفاده از روش
فني و بازدهي نسبت به مقياس منتخبي از شركتهاي بيمة

خصوصي و دولتي در دورة زماني  1384و  1385بررسي
میشود .نتايج بهدستآمده نشان ميدهد كه با فرض وجود

بازدهي متغير نسبت به مقياس ،شركتهاي بيمة ايران ،توسعه

و رازي ،در مقايسه با ساير بيمهها داراي بيشترين ميانگين
كارآيي فني ،و بيمههاي كارآفرين ،دي و آسيا داراي كمترين

 .3مروری بر مبانی نظری پژوهش

در جدولهایی که در ادامه آورده شده ،پژوهشهای

انجامشدۀ داخلی و خارجی در این زمینه نشان داده شده است.

ميانگين كارآيي فني هستند .از بين شركتهاي منتخب ،بيمة

رازي دارای مطلوبترين عملكرد نسبت به بقية شركتها
است .به عبارتي ،اين شركت در سالهاي مورد بررسي ،كام ً
ال

پیرائی و کاظمی( ،)1383در مقالۀ خود ،عوامل مؤثر

از نظر فني كارآ است و نیز در مقياس بهينة اقتصادي(بازدهي

تابع مرزی تصادفی و در قالب دو الگوی خطای ترکیبی

نتايج پژوهش ،همچنين نشان ميدهد كه شركتهاي

بر کارآیی فنی شرکتهای بیمۀ ایران را بررسی کرده و از

مرزی بتیس و کولی )1992(2و اثر ناکارآیی فنی بتیس و

کولی( )1995استفاده کردهاند .پارامترهای هر دو الگو براساس

ثابت نسبت به مقياس) قرار دارد.

بيمة دولتي(ايران ،آسيا ،البرز و دانا) ،در اين دو سال ،همواره

در مرحلة بازدهي كاهشي نسبت به مقياس قرار دارند .از این

رو ،سياست كارآ براي اين شركتها ،ميتواند كوچكتركردن

مقياس اقتصادي ،همراه با كاهش نهادههاي توليد باشد.

شرکت بیمۀ ایران ،آسیا ،البرز و دانا ،طی دورۀ زمانی ده ساله

بر اشتغالزایی صنعت بیمه در ایران میپردازند .ابتدا بحثهایی

صنعت بیمه درنظر گرفته شدهاند .دادههای تلفیقی چهار

 1371-1380برای تخمین کارآیی فنی بهکار برده شده است.
نتایج بهدستآمده نشان میدهد که کارآیی فنی برآوردشده از

حق بیمه ،برابر  79/30درصد در الگوی خطای ترکیبی
منظر ِّ
مرزی و  81/71درصد در الگوی اثر ناکارآیی فنی و از دیدگاه
درآمد سرمایهگذاری ،برابر  58/51درصد در الگوی خطای

ترکیبی مرزی و  59/64درصد در الگوی اثر ناکارآیی فنی
حق بیمۀ دریافتی
است .افزون بر این ،کارآیی فنی از منظر ِّ
با نسبت شعب مستقر در تهران دارایی کل ،نسبت حق بیمۀ
2. Bits and cooley

میالدی و صامتی( )1387در پژوهششان ،به آثار آزادسازی

از آزادسازی در اشتغال و ارتباط صنعت بیمه با این موارد و نیز
مطالعاتی که در اینباره ،در داخل و خارج از کشور انجام شده

است ،ارائه میشود و سپس روشهای آزمون تجزیه و تحلیل
بهکاررفته در آنها شرح داده میشود .بهطور کلی ،این مقاله

بااستفاده از تحلیل رگرسیون و آزمون علیت و آزمون پایایی

و سری زمانی( )1343-1381در صنعت بیمۀ کشور ایران ،به
تخمین و برآورد مدل مناسب پرداخته است که نتایج حاصل،

عبارتاند از:

1. Data Envelopment Analysis

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هشتم ،شماره پانزدهم ،تابستان 1396

حق بیمۀ
روش حداکثر درستنمایی برآورد شدهاند .درآمد ِّ
دریافتی و درآمد سرمایهگذاری بهعنوان دو ستادۀ اصلی
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 .1آزادسازی در افزایش اشتغال صنعت بیمه مؤثر است؛

 .2حق بیمۀ سرانه ،اثر کاهشی بر اشتغال صنعت بیمه

بهدست آمده است ،کارآیی در شرکتهای بیمۀ ،8 ،6 ، 5 ،2

 .3حق بیمۀ دریافتی و ارزش افزودۀ بیمه ،اثر افزایشی بر

مورد بررسی ،این مقدار ،روند مشخصی نداشته ،یا کاهشی

حنیفهزاده( ،)1389در مقالۀ خود ،با هدف تعیین ساختار

آقاي همتي و همکاران( ،)1391پژوهشی با عنوان «بررسي

این نتیجه رسیده که خصوصیسازی و رسیدن به اقتصاد

دولتي ايران ،در سالهاي  ،»70-84بااستفاده از روش تحليل

دارد؛

اشتغال صنعت بیمه دارد.

مناسب مالکیتی برای افزایش کارآیی شرکتهای بیمه ،به
آزاد یکی از روشهای افزایش کارآیی است .با آگاهی از

ارتباط ساختار مالکیت و کارآیی شرکتهای بیمه ،میتوان

 15در دورۀ مورد نظر ،افزایشی بوده و برای سایر شرکتهای
بوده است.

كارآيي فني و صرفهجويي به مقياس توليد شركتهاي بيمۀ

پوششي دادهها انجام دادهاند كه در آن ،كارآيي فني چهار بيمۀ

ايران ،آسيا ،البرز و دانا براي سالهاي  ،70-84با نهادههاي

از کارآیی شرکتهای خصوصی اطمینان حاصل کرد و با

نيروي كار و دارايي ثابت و ستاندههاي درآمد حاصل از

و ثبات بازارهای پولی و مالی و صرفهجوییهای اقتصادی

پژوهش ،بيمۀ آسيا نسبت به بقيۀ بيمههای دولتي ،بيشترين

افزایش کارآیی شرکتهای بیمه ،در رشد و توسعۀ اقتصادی

مؤثر بود .برای آزمون فرضیات تحقیق ،اطالعات صورتهای
مالی شرکتهای بیمه ،طی دو سال  ،1386-1387بااستفاده

حق بيمۀ دريافتي بهدست آمده است .در اين
سرمايهگذاري و ِّ
ميانگين كارآيي فني را داشته است.

ابویی و همکاران( ،)1391پژوهشی با عنوان «ارزیابی

از دو روش تحلیل پوششی دادهها و روش نسبتهای مالی،

کارآیی شرکتهای بیمه در ایران» انجام دادهاند .در این

آن است که شرکتهای خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی

دوجملهای ،شاخصهای ورودی و خروجی مؤثر بر عملکرد

تجزیه و تحلیل و بررسی شدند .یافتههای این پژوهش ،بیانگر

در مقایسه با شرکتهای دولتی و سایر شرکتها ،باالترین

کارآیی را دارند و بهترین ساختار برای واگذاری شرکتهای

دولتی به بخش خصوصی و سرمایهگذاریها ،شرکتهای
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تغییرات کارآیی کل که بااستفاده از شاخص مالم کونیست

بیمۀ خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی است.

پژوهش ،با استفاده از روشهای تحلیل آماری و آزمون
شرکتهای بیمه ،شناسایی ،و در مرحلۀ بعد ،با استفاده از رویکرد

تحلیل پوششی دادهها ،کارآیی نسبی شرکتها مشخص شده
است .باتوجه به اینکه تعداد زیادی از شرکتهای بیمه در این

مرحله ،در مرز کارآیی قرار گرفتند ،بااستفاده از روش اندرسون

پورکاظمی و همکاران( )1390در پژوهششان درپی

پیترسون ،کارآترین شرکتها مشخص شدهاند .نتایج مؤید این

شرکتهای بیمۀ دولتی و خصوصی فعال در صنعت بیمۀ

 100درصد است و نیز  5شرکت از  6شرکت کارآ ،دارای رتبۀ

اندازهگیری کارآیی فنی ،تخصیصی و همچنین ،کارآیی

کشور ،بااستفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها هستند.
به این منظور ،وضعیت کارآیی فنی ،تخصیصی و کارآیی

طی دورۀ 1384-1387
شرکتهای بیمۀ دولتی و خصوصیِّ ،
بررسی شد .میانگین کارآیی فنی صنعت بیمه در مدل بازدهی

ثابت ،به مقیاس  0/944و در مدل بازدهی متغیر نسبت به
مقیاس  0/972بهدست آمد .براساس نتایج ،شرکتهای بیمۀ

دولتی ،طی دورۀ مورد بررسی ،در مرحلۀ بازدهی کاهشی
نسبت به مقیاس قرار داشت ه و تنها دو شرکت بیمه  6و ،11
در کلیۀ سالها ،در مقیاس بهینه ،فعالیت داشتهاند .براساس

است که از بین 19شرکت بیمه 6 ،شرکت بیمه دارای کارآیی
یکسان در کارآیی هستند.

دانیالی و کتابی( ،)1392در پژوهش خود ،بااستفاده از

روش تحلیل پوششی دادهها ،به بررسی و سنجش کارآیی

شعب شرکت بیمۀ ایران در استانهاي جنوبی کشور پرداخته

و پس از برشماري شعب کارآ و ناکارآ ،به کمک تکنیکهاي
مربوط ،با معرفی عوامل ناکارآیی و شعب ناکارآ ،به ارائۀ

پیشنهادها و راهکارهاي کاربردي براي بهبود عملکرد این

واحدها مبادرت کرده است .براي تجزیه و تحلیل دادهها از
نرمافزار  WINQSBاستفاده شده است.
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59

تاری و حنیفهزاده( ،)1392در مقالۀ خود ،درپی تعیین

یافتههای پژوهش ،حاکی از آن است که تغییر ساختار مالکیت

بیمه است و خصوصیسازی و رسیدن به اقتصاد آزاد ،یکی

راهبرد واگذاریها به بنگاههای حقوقی بهصورت بلوکی باشد؛

ساختار مناسب مالکیت برای افزایش کارآیی شرکتهای
از روشهای افزایش کارآیی است .با اگاهی از ارتباط ساختار
مالکیت و توانایی شرکتهای بیمه ،میتوان از کارآیی

میتواند موجب کارآیی بیشتر در بازار شود؛ مشروط بر آنکه
همچنین برای افزایش میزان کارآیی صنعت بیمه ،انجام
اقداماتی برای تغییر ساختار بنگاههایی که بهشکل دولتی باقی

شرکتهای خصوصی اطمینان حاصل کرد و نحوۀ اتخاذ

ماندهاند(ازطریق تغییر مقیاس آنها) ،ضروری است.

انتخاب کرد و در نهایت ،با افزایش کارآیی شرکتهای بیمه،

مرور سری ِع مفاهیم نهادگرایی ،با ابداع یک روش دومرحلهاي

راهبرد مناسب در واگذاریها را در سیاستگذاری کالن
زمینۀ رشد و توسعۀ اقتصادی و ثبات بازارهای پولی و مالی و

صرفهجوییهای اقتصادی را فراهم ساخت .بهمنظور ارزیابی
مقایسهای اجرای این سیاست و بهکارگیری نقاط قوت و

جاللی نائینی و همکاران( ،)1392در مقالهای ،ضمن

ازطریق ترکیب روش برنامهریزي ریاضی با روش آماري،

خصوصیسازي و کارآیی صنعت بیمۀ ایران را در طول
سالهاي  1389تا  1382مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند.

در مرحلۀ اول ،براي نخستینبار ،بااستفاده از تحلیل پوششی

کنارگذاشتن ناکارآییهای احتمالی ناشی از اجرای نامناسب
ِ
سیاستهای واگذاری ،جامعۀ آماری مورد مطالعۀ این پژوهش،

دادهها با خروجی غیرقطعی(بهینهسازي استوار) ،کارآیی

آذربایجان و ایران در سالهای )1386-1388(2008-2010

مرحلۀ دوم ،با تجزیه و تحلیل عملکرد ،براي بررسی سایر

شرکتهای بیمۀ بازرگانی فعال در بازار بیمۀ کشورهای
اطالعات جمعآوریشده ،بااستفاده از
تعیین شدند .سپس
ِ

روش تحلیل پوششی دادهها ارزیابی شد .نتایج راهبردی

شرکتهاي بیمه بهصورت واقعیتر محاسبه شده است .در
متغیرهاي همبسته که در مدل تحلیل پوششی دادهها استفاده

نشده ،از معادالت برآوردگر تعمیمیافته استفاده شده است.

جدول  .1مطالعات داخلی
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→

الینگ و النن ،)2010(1در مقالهای ،کارآیی 6462

شرکت بیمه را در  36کشور جهان ،طی دورۀ ،2002-2006

بااستفاده از روش تحلیل پوششی دادهها بررسی کردهاند .نتایج
بهدستآمده ،حاکی از آن است که هیچیک از شرکتهای
1. Luhnen, M.
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مورد بررسی ،کارآیی  100درصد نداشتند و میانگین کارآیی

و فني خالص و نیز صرفههاي مقياس پرداختهاند .نهادههاي

 0/71است .بهعالوه ،میانگین کارآیی هزینه ،کمتر از کارآیی

سرماية مالياند و ستادههاي بهكار گرفته شده ،درآمد خالص

 0/38و برای بیمۀ زندگی ،برابر  0/59است.

مطالعه نشان ميدهد كه منبع اص لي ناكارآيي هزينه ،در

فنی در بیمههای غیرزندگی  0/5و در بیمههای زندگی ،برابر

فنی بهدستآمده و مقدار آن برای بیمههای غیرزندگی ،برابر

مورد استفاده در اين پژوهش ،نيروي كار و سرماية فيزيكي و
دريافتي و درآمدهاي سرمايهگذاريشده هستند .نتايج اين

کائو و هوآنگ ،)2008(1در مقالۀ خود ،برای ارزیابی

ناكارآيي تخصيصي آشكار ميشود .اين در حالي است كه

ارتباطی  DEAدومرحلهای استفاده کردهاند .مدل ارتباطی

اندرسون ،)2001(4کارآیی صنعت بیمه را در چهار

کارآیی شرکتهای بیمۀ غیرعمر تایوان ،از مدل درواقع توسعۀ

سهم ناكارآيي فني كمتر از ناكارآيي تخصيصي است.

دومرحلهای  ، DEAمتداول رابطۀ فیزیکی بین فرایند کار و

کشور دانمارک ،فنالند ،نروژ و سوئد برای یک دورۀ پنج

فن و همکاران ،)2007(2در مقالهاي با عنوان «ساختار

پوششی دادهها ،برای بررسی و از شاخص مالم کوییست برای

تصادفي» ،به تخمين تابع هرينه و كارآيي بيمههاي  14كشور

حق بیمههای حوادث شخصی ،درآمد
در این پژوهش ،درآمد ِّ

کارآیی را اندازهگیری کرده است.

بازار و كارآيي بنگاههاي بيمة اروپايي :يك تحليل مرزي
اروپايي پرداختهاند .براي اين منظور ،مرزهاي جداگانة توليد را

براي بنگاههاي بيمة زندگي ،غيرزندگي و مختلط درنظر گرفته
و از روش حداكثر راستنمايي براي تخمين پارامترهاي الگو

و نیز اثرات ناكارآيي استفاده كردهاند .آنها اثرات ناهمساني

ساله( )1992-1997بررسی کرده است .او نیز از روش تحلیل
سنجش بهرهوری استفاده کرده است .ستاندههای صنعت بیمه

حق بیمههای وسایل نقلیه و بیمههای خصوصی ،و نهادههای
ِّ

صنعت بیمه خالص هزینههای عملیاتی کل و پرداختی
ناخالص خسارت است .آمارها مربوط به  18شرکت دانمارکی،

 10شرکت فنالندی 8 ،شرکت نروژی و  10شرکت سوئدی و

بنگاهها را روي تخمين مقياس اقتصادي و همچنين اندازة

درمجموع 46 ،شرکت برای دورۀ زمانی  1993-1997است.

پژوهش آنها نشان ميدهد كه در دورة مورد مطالعۀ -2001

پژوهش کامینز( )2006در اسپانیا ،بهروشنی حاکی از تأثیر

بنگاه و ساختار بازار را روي كارآيي اقتصادي محاسبه كردهاند.

 ،1995بيشتر بيمههاي اروپا در مرحلة هزينههاي كاهشي

کارآیی دانمارکیها بیشتر از سایر شرکتها بوده است.

مثبت مقرراتزدایی بر کارآیی شرکتهاي بیمه است و در این
ِ

كارآيي اقتصادي است .بنگاههاي بزرگتر و آنهايي كه سهم

در مقالۀ كامينز و ويس ،)1993(5كارآيي فني بيمههاي

بنگاه و سهم بازار داخلي ،عامل تعيينكنندة معناداري روي

بیمه رسیدهاند.

بيشتري از بازار را دراختيار دارند ،به پذيرش سطح بيشتري از

آمريكا بررسی شده است .آنها در دورۀ زماني ،1980-1988

ورتينگتن و همکاران ،)2007(3در استراليا ،بااستفاده از

كوچك ،متوسط و بزرگ بررسي کردند كه براي اين بنگاهها،

ناكارآيي هزينه تمايل دارند.

كارآيي بنگاهها را از تابع هزينهاي مرزي به تفكيك بيمههاي

«رهيافت ناپارامتري» ،به بررسي كارآيي هزينة تخصيصي

بهترتيب ،كارآيي فني ،برابر با  88درصد 50 ،درصد و 90

4. Anderson

1. Kao & Hwang

5. Kaminz & Veis

2. Fenn, et al.

درصد بهدست آمده است(پورکاظمی و همکاران.)1390 ،

3. Worthington, et al.
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عمل ميكردند(بازدۀ افزايشي نسبت به مقياس) و نیز اندازة

مثبت مقرراتزدایی بر کارآیی شرکتهاي
مطالعه ،به تأثیر
ِ
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جدول  .2مطالعات خارجی

 .4روش پژوهش و چارچوب اجرایی
الف -جمعآوری دادهها

براي محاسبۀ کارآیی وجود دارد.

در روش پارامتري ،ابتدا يك شكل خاص(مانند تابع

در این پژوهش ،دادهها از سایت رسمی بانک جهانی و

ضرايب
كابداگالس) براي تابع توليد درنظر گرفته ميشود و
ِ
مجهول اين تابع ،با يكي از روشهاي مرسوم در آمار و

غربی قارۀ آفریقا آغاز میشود و تا ایران ،شرقیترین کشور

تابع برآوردشده ،كارآيي محاسبه ميشود .برخي از روشهاي

کشورهای حوزۀ منا(شامل کشورهای واقع در منطقۀ خاورمیانه
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بهطور كلي ،دو روش اصلي پارامتري و غيرپارامتري

2

و شمال آفریقا است .ح ِّد این منطقه از کشور مراکش در شمال
منطقۀ خاورمیانه امتداد مییابد) ،طی سالهای 2007-2014
اخذ میشود.

ب -روش تجزیه و تحلیل دادهها

اقتصادسنجي ،برآورد ميشود(النن .)2009 ،سپس با استفاده از

پارامتري ،عبارتاند از :تابع توليد مرزي ،تابع توليد مرزي
معين ،3تابع توليد مرزي معين آماري ،4تابع توليد مرزي

تصادفي ،5تابع سود 6محدوديت روش پارامتري ،انتخاب فرم

تابع و محدوديت تعداد ستاندهها است.

روش تجزیه و تحلیل پژوهش ،تحلیل پوششی

روش غيرپارامتري ،مبتني بر يكسري بهينهسازي براي

تصادفی( ،)SFAبرای اصالح متغیرهای بهکاررفته در روش

رياضي انجام ميگيرد .روش تحليل پوششي دادهها(،7)DEA

5. stochastic Frontier Production Function

1. Brazil, Russia, India, China

6. Profit Function Method

2. Non Parametric Method

7. Data Envelopment Analysis

3. Deterministic Frontier Production Function.

دادهها( )DEAاست؛ ضمن اینکه از روش رگرسیون مرزی
تحلیل پوششی دادهها استفاده میشود.

محاسبۀ كارآيي نسبي است كه بااستفاده از برنامهريزي

يكي از روشهاي ناپارامتري است كه در آن ،براي توليد

4. Deterministic Stochastic Frontier Production Function

مقایسۀ کارآیی شرکتهای بیمه در ایران و کشورهای حوزۀ منا

ستاندۀ معيني ،باید نهادهها را حداقل كرد يا بااستفاده از دوگان

آن ستاندهها را باتوجه به نهادههاي مشخص حداكثر کرد .در

روش پارامتري ،اگر بنگاه توليدي بيش از يك ستانده داشته
باشد و اتفاق ًا اين ستاندهها نيز قابل جمع با هم نباشد ،نميتوان

63

ت
ي از ستاندهها و نهادهها قيم 
دسترس نيستند و اصو ًال برخ 
ندارند.

ي دادهها ،با تبديل مسئلۀ برنامهريزي
درواق ع تحليل پوشش 

ي خطي،
غيرخطي به خطي و استفاده از روش برنامهريز 

يك تابع توليد براي آنها تخمين زد؛ زيرا ستاندة واحدي برای

ش تحليل پوششي دادهها،
ضرايب را محاسبه ميکند .در رو 

صنعت بيمه ،ستاندهها برای مثال ،ميزان بيمه ،روابط بين

نهادهها است ،درنظر گرفته ميشود و براساس آن ،كارآيي هر

برآورد تابع توليد وجود ندارد .برای مثال ،در محاسبة کارآیی
صنعت بيمه با ساير سازمانها ،و متغیرهای غیرقابل کنترل،

و  ...است(بیکر و همکاران .)2011 ،در اين حالت ،چگونه ميتوان

تابع توليد مرزي را براي صنعت بيمه تخمين زد؛ در حالي كه

براي هر بنگاه يك كسر ك ه شامل مجموع وزني ستاندهها ب ه
بنگاه محاسبه ميشود.
بنابراين ،داريم:

ستاندههاي صنعت بيمه ،بيش از يكي باشد و اين ستاندهها

قابل تبديل به يك ستانده نيز نباشند ،در اينجا است كه تحليل

پوشش دادهها و روشهاي ناپارامتري به كمك ميآيد(امامی

میبدی.)1384 ،

ي را بااستفاده از
فارل ،اولين كسي بود كه روش غيرپارامتر 

ت نسبت
ي پيشنهاد كرد .او کارآیی را بهصور 
برنامهريزي خط 

ستانده به نهاده(

ي كه با
) تعريف كرد و براي بنگاههاي 

ن
ي را چنا 
يك ستانده و چند نهاده كار ميكنند ،تابع مرز 

ل
بر مجموعهاي از ستانده و نهادهها برازش داد كه حاص 

ت آمد .اما
برازش فوق ،يك تابع با خطوط شكسته بهدس 

ي حالتي كه يك واحد تصمیمگیری چند
مشكل همچنان برا 
مخر ج كسر از جم ع ستاندهها و نهادهها تشكيل ميشود ،اما

نهادهها و ستاندهها را چگونه ميتوان با هم جمع کرد؟ آيا
ش داشتهاند؟
همۀ نهادهها به يك اندازه در ايجاد ستاندهها نق 
ت ديگر ،آيا ضريب ِ اهميت آنها يكساناست؟ مسلم ًا
به عبار 

ت است و بايد ضرايب ِ متفاوتي
نقش نهادهها و ستاندهها متفاو 
ن متغيرها لحاظ كنيم .يعني:
براي اي 

()1

ل توليد و ' Uو ' Vترانسپوزه
ي عوام 
بردار  ،k x 1شامل وزنها 

ل توليد است
 Uو  Vماتريس  xيك ماتريس  k x nاز عوام 
كه در آن Yp ،يك ستون از ماتريس است .ماتريس  ،Yيك

ماتريس  m x nاز محصوالت است كه در آن Xq،يك ستون
از ماتريس است.

در اينجا مجهوالت ماتريسهاي  Uو  Vهستند.

پ -چهارچوب اجرای پژوهش

پژوهش با گامهای زیر انجام میشود:

مرحلۀ اول :انجام تحلیل پوششی داده ،بااستفاده از

متغیرهای ستاندهای صنعت بیمه ،شامل :حق بیمۀ خالص،
ی و متغیرهای مستقل قابل
مجموع داراییهای سرمایها 

کنترل صنعت بیمه ،شامل :تعداد کارکنان صنعت ،مجموع
سرمایههای شرکتهای صنعت و ذخایر فنی خالص.

اما اين ضرايب چگونه تعيين ميشوند؟

ضرايب اهميت
ي
ي از محققان پيشنهاد كردهاند ،بهجا 
بعض 
ِ

ت آنها استفاده شود .اما قيمتها هميشه در
متغيرها ،از قيم 

مرحلۀ دوم :انجام رگرسیون برای انتخاب متغیرهای مؤثر

بر ناکارآیی و کسری متغیرهای ورودی و خروجی ،بااستفاده
از تحلیل مرزی تصادفی ،بااستفاده متغیرهای غیرقابل

شامل رشد سرانۀ تولید ناخالص
کنترل اقتصادی و قانونی،
ِ
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ن حالت ،صورت و
ستاند ه داشته باشد ،وجود داشت .در اي 

ل وزنهاي محصوالت V
ك ه در آن U ،بردار  ،m x 1شام 
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داخلی ،مجموع وسایل نقلیه در هر  1000نفر ،شاخص قیمت
مصرفکننده ،نرخ بهرۀ سپرده نسبت بیمۀ اجباری ،شاخص
آزادی مالی هرتریج ،نسبت حقوق صاحبان سهام سهامداران
به دارایی انجام میشود و درنهایت ،محاسبۀ کارآیی ،بااستفاده
از دادههای اصالحشده ،به کمک متغیرهای کالن(هوآنگ و

الینگ.)2013 ،

مرحلۀ سوم :یکسانسازی دادههای ورودی صنایع بیمه

با شاخصهای بینالمللی و انجام تحلیل پوششی دادهها با

دادههای تعدیلشده و مورد قبول مرحلۀ دوم.
 .6معرفـی و بررسـی روند توصیفـی متغیرهای
پژوهش

در این بخش ،پس از معرفی متغیرها بهشرح جدول

 ،3روند متغیرهای پژوهش در طول دورۀ زمانی بررسی
شده است .همچنین ،دادههای پژوهش از بانک اطالعات،

سریهای زمانی بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار
تهران استخراج شده است.
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جدول  .3معرفی متغیرهای توضیحی پژوهش

←
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→

1. Consumer Price Index
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←
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→

6ـ .1بررسی توصیفی متغیرهای مستقل صنعت بیمه
حق بیمه

حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارند .که بهطور
حق بیمهِّ ،
بیمهشدگان ،یعنی کسانی که با پرداخت مبالغی بهعنوان ِّ

حق بیمه در نمونۀ مورد بررسی 16969.79میلیون دالر ،در طی سالهای  2007تا  2014است.
میانگینِّ ،
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جدول  .4ویژگیهای آماری متغیر ِّ
حق بیمۀ شرکتهای بیمه در هر کشور

منبع :محاسبات تحقیق.
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منبع :نتایج بررسی دادههای بانک جهانی.
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ِّ
متغیرحق بیمه(میلیون دالر)
نمودار  .1نمودار ستونی

باتوجه به نمودار ،میتوان دریافت ،در تونس ،عربستان و ترکیه حق بیمه بیش از سایر کشورها است .وجود بیمههای اجباری

حق بیمههای این کشورها نسبت به سایر کشورهای حوزۀ منا است.
و توسعۀ برخی از بحشها در این کشورها ،دلیل بر افزایش ِّ

همچنین ،عوامل مذهبی ـ فرهنگی و جمعیتشناختی و توسعۀ سرمایۀ انسانی نیز از عوامل تأثیرگذار بر بیمۀ کشورهای منا است.
دارایی

شامل دارایی کلیۀ شرکتهای بیمه در هر کشور میشود که بهطور میانگین ،دارایی در نمونۀ مورد بررسی  28382.03میلیون

جدول  .5ویژگیهای آماری متغیر دارایی شرکتهای بیمه در هر کشور

منبع :محاسبات تحقیق.
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دالر در طی سالهای  2007تا  2014است .سایر ویژگیهای آماری دربارۀ این متغیر ،بهشرح جدول  3-۴است.
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منبع :نتایج بررسی دادههای بانک جهانی.

نمودار  .2نمودار ستونی متغیردارایی(میلیون دالر)

باتوجه به نمودار ،میتوان دریافت ،در تونس ،ترکیه و

اغلب متغیرها ،لزوم بررسی این ویژگی از سریهای مورد

در کشورهای تونس ،کویت ،اردن و ایران ،نرخ بهرۀ سپرده

دادههاي سري زماني مرسوم است ،درمورد دادههاي تابلويي

عربستان ،دارایی بیش از سایر کشورها است .میتوان دریافت،
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بیش از سایر کشورها است.

 .7معرفی و برآورد مدل و تخمین ضرایب
الف ـ بررسی پایایی

قبل از برآورد مدلها ،الزم است ماهیت متغیرهای مورد

استفاده ،ازلحاظ ایستایی بررسی شوند .باتوجه به ایستا نبودن

 .1چون لگاریتم متغیرها وارد مدل میشود.

استفاده در ابتدا مطرح میشود .اما برخالف آنچه درمورد
نميتوان براي آزمون مانايي از آزمون ديكيفولر و ديكيفولر

تعميميافته( )ADFبهره جست؛ بلكه الزم است بهنحوي
مانايي جمعيت و غيره آزمون شود كه براي اين كار ميتوان

از آزمون لوين ،لين وجو ( ،)LLCاستفاده كرد .در اين آزمون،

فرضيۀ ،H0مبتني بر عدم مانايي و فرضيۀ  ،H1مبتني بر مانايي

متغيرها است .نتایج ایستایی لگاریتم متغیرها1ی مورد استفاده

در این پژوهش ،در جدول  6نشان داده شده است.
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جدول  . 6آزمون ریشۀ واحد لگاریتم

منبع :محاسبات تحقیق.

ب ـ تحلیل پوششی داده ،بااستفاده از متغیرهای

پ ـ برآورد حداکثر راستنمایی براساس مدل

ستاندهای صنعت بیمه

عمومی بیتس کوئلی()1992

براساس تحلیل پوششی دادهها که ازطریق نرمافزار

 win4deapانجام شده است ،نتایج کارآیی کشورها با

حال در برآورد تابع کاب داگالس به فرمت

) ln( y ) = b0 + b1 ln( x1 ) + b2 ln( x2 ) + b3 ln( x3 ) + b4 ln( x4 ) + b5 ln( x5 ) + b6 ln( x6 ) + b7 ln( x7

حق بیمۀ خالص ،مجموع داراییهای سرمایهای
درنظرگرفتن ِّ

تعداد کارکنان صنعت ،مجموع سرمایههای شرکتهای

صنعت و ذخایر فنی خالص بهعنوان ورودی صنعت بیمه،
بهشرح جدول زیر استخراج شد:

بااستفاده از آزمون باال ،به بررسی ثابت و متغیربودن

ناکارآیی در طی زمان میپردازیم که نتیجۀ آن بهشرح جدول

زیر است:

جدول  .7آزمون نسبت حداکثر راستنمایی برای بررسی ثابت و متغیربودن ناکارآیی

منبع :محاسبات تحقیق.
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بهعنوان خروجی و متغیرهای قابل کنترل صنعت بیمه ،شامل:

) ) + b2 ln( x2 ) + b3 ln( x3 ) + b4 ln( x4 ) + b5 ln( x5 ) + b6 ln( x6 ) + b7 ln( x7
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آمارۀ  λاز دوبرابر تفاضل مقدار تابع درستنمایی تحت فرض صفر ،با مقدار تابع درستنمایی تحت فرض مخالف حاصل میشود.

توزیع کای دوداشته و درجۀ آزادی آن تفاضل پارامترهای برآوردشده در دو فرض است .براساس این آزمون ،با تأیید فرض صفر،

در سطح اطمینان  95درصد ،جزء ناکارآیی در طی زمان ثابت است .نتایج برآورد الگوی عمومی بیتس کوئلی ،بهشرح فرمول و
جدول زیر است:

جدول  .8پارامترها

منبع :محاسبات تحقیق.
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جدول  .9برآورد پارامترهای مدل کاب داگالس

منبع :محاسبات تحقیق.

همانطور که مشاهده میشود ،تمامی ضرایب در سطح

اطمینان  95درصد به غیر از شاخص آزادی مالی هرتریج و

شاخص قیمت مصرفکننده معنادار هستند؛ چراکه در تمامی

آنها ،میزان امارۀ  tاز میزان بحرانی آن در سطح خطای 5

درصد بیشتر بوده ،از این رو ،فرض صفر مبنی بر صفربودن
ضریب رد میشود.

 .1شاخص آزادي اقتصادي هريتيج ،بااستفاده از حدود  50متغير مستقل اقتصادي که در  10شاخص دستهبندي شدهاند ،محاسبه و ارائه ميشود .برخي از اطالعات و دادههاي ک ّمي آماري در
دسترس هرتريج از منابع آماري داخل هر کشور و يا مؤسسات بينالمللي اخذ ميشود.
 .2از انجا که متغیرها لگاریتمیک است ،بهصورت درصدی تفسیر میشوند.
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ــ با یک درصد افزایش در میزان نسبت بیمۀ اجباری ،با

حق بیمه
با ثابتبودن سایر شرایط بهطور متوسط ،میزان ِّ
 0/40درصد کاهش مییابد.

ــ با یک درصد افزایش در میزان مجموع وسایل نقلیه ،در

باتوجه به ر ِد فرض صفر در آزمون معناداری جز ناکارآیی،

حق بیمه 0/15
ثابتبودن سایر شرایط بهطور متوسط ،میزان ِّ
درصد افزایش مییابد.

هر  1000نفر با ثابتبودن سایر شرایط بهطور متوسط ،میزان
حق بیمه  0/23درصد افزایش مییابد.
ِّ

ــ با یک درصد افزایش در میزان نسبت حقوق صاحبان

سهام سهامداران به دارایی با ثابتبودن سایر شرایط بهطور
حق بیمه  0/16درصد افزایش مییابد.
متوسط ،میزان ِّ

ــ با یک درصد افزایش در میزان درصد رشد سرانۀ تولید

ناخالص داخلی با ثابتبودن سایر شرایط بهطور متوسط ،میزان

حق بیمه  0/17درصد افزایش مییابد.
ِّ

ــ با یک درصد افزایش در میزان درصد نرخ بهرۀ سپرده،

تفسیر ضرایب مربوط بهجز ناکارآیی ،بهشرح زیر است:

برابر صفر نیست و همانطور که ذکر شد ،در طی زمان ،متغیر

است.

ج ـ برآورد کارآیی تحلیل پوششی داده ،بااستفاده از

متغیرهای مؤثر

براساس تحلیل پوششی دادهها که ازطریق نرمافزار

 win4deapورژن  1/4انجام شده است ،نتایج کارآیی

حق بیمۀ خالص ،مجموع داراییهای
کشورها با درنظرگرفتن ِّ
سرمایهای بهعنوان خروجی و متغیرهای قابل کنترل صنعت
بیمه بهشرح جدول زیر استخراج شد:

جدول  .10کارآیی صنعت بیمه در کشورها

برمبنای پژوهشهای انجامگرفته و فروض درنظر گرفته

ــ شاخص آزادی مالی هرتریج برکارآیی صنعت بیمه اثر

ــ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ،بر کارآیی صنعت بیمه

ــ حجم ذخیرۀ فنی بر کارآیی صنعت بیمه اثر مثبت دارد.

شده ،در ابتدای کار ،نتایج و پیشنهادهای زیر ارائه میشود:

مثبت دارد.
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 .8نتیجهگیری و پیشنهادها

دارای اثر مثبت معنادار است.
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پیشنهادهای این پژوهش براساس نتایج بهشرح زیر است:
ــ سیاستمدران در راستای افزایش تولید ناخالص داخلی

و رونق اقتصادی به سرمایهگذاری کنند تا بهطور غیرمستقیم،
موجب افزایش کارآیی شرکتهای بیمه شوند.

ــ درخصوص ذخایر فنی ،نرخ این ذخایر در شرکتهای

بیمه افزایش یابد ،منابع الزم برای افزایش سرمایهگذاری در

شرکتهای بیمه ،ایجاد و موجب افزایش کارآیی آنهاشود.

ــ عالوه بر بیمۀ شخص ثالث ،بیمههای اجباری دیگری

در صنعت بیمۀ کشور تعریف شود تا موجب افزایش بازدهی و
باال رفتن شرکتهای بیمه شود.

مرجعها

اسفیدانی ،محمدرحیم؛ دقیقی اصل ،علیرضا؛ اسماعیلی آهنگر
کالبی ،الهه« .1390 .اثر اینترنت بر عملکرد بازاریابی بیمۀ
عمر» ،پژوهشنامۀ بیمه .83-114 ،102

امامي ميبدي ،علي .1384 .اصول اندازهگيري كارآيي و بهرهوري.
چاپ دوم .تهران :مؤسسۀ مطالعات پژوهشهاي بازرگاني.

ابویی فاطمه ،میردهقان اشکذری سیدمحمد ،شفیعی رودپشتی
میثم  )1391( ،ارزیابی کارایی شرکتهای بیمه در ایران ،

ــ در سیاستهای پولی کشور تجدیدنظر شود و

فصلنامه اقتصاد وتجارت نوین ،شماره های  27و -201 ، 28

این مطلب ،با ارزانتر شدن منابع برای بنگاههای تولیدی

بیمۀ مرکزی جمهوری اسالمی ایران .1393 .برنامۀ استراتژیک

نرخ بهرۀ سپردههای بانکها کاهش داده شود .چراکه

موجب رونقبخشیدن به تولید و افزایش تقاضای بیمه بهطور
غیرمستقیم و باالرفتن کارآیی شرکتهای بیمه میشود و نیز
میتوان در این شرایط ،ابزارهای بیمهای جدید تعریف کرد و
منابع را از بانکها بهسمت بیمهها هدایت کرد.
پیشنهادهای آتی
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بیمۀ مرکزی جمهوری اسالمی ایران .تهران ،وزیری ،خرداد

93

بیمۀ مرکزیhttp://bimehmarkazi.ir .1395 .

پارتازیان ،کامبیز و برقراری ،سمیه ؛ ترجمه و تدوین کامبیز
پارتازیان؛ [برای] موسسه اندیشه و سالمت خانواده .مشخصات

نشر ,قم :انتشارات اعالیی.1392 ،

ــ کارآیی شرکت بیمه در ایران ،بااستفاده از روشهای

پورکاظمی ،محمدحسین؛ صمصامی ،حسین؛ ابراهیمی قوامآبادی،

ساختن
ــ از روشهای مدیریتی ،چون  ،ahpبرای مشخص
ِ
عوامل مؤثر بر کارآیی شرکت بیمه استفاده شود تا عوامل مؤثر

خصوصی بااستفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها و شاخص
مالمکونیست» ،پژوهشنامۀ بیمه(صعنت بیمه سابق) ،سال

ــ این پژوهش در سایر صنایع و خدمات تجاری

پوركاظمي ،محمدحسين و غضنفري ،سيدحسن« .1390 .ارزيابي

بخشهای مهم اقتصادی است که کشور ما در دورۀ کنونی

فصلنامۀ پژوهشهاي اقتصادي ايران ،سال هفتم ،شمارۀ ،22

این پژوهش بررسی شود.
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منا و همسایه ،استخراج شود.

بر کارآیی و بهرهوری دقیقتر معین شود.

در کشورهای حوزۀ منا انجام شود؛ چراکه این حوزهها از
و پسابرجام ،نیازمند توسعه و افزایش کارآیی برای افزایش
رقابتپذیری در آنها است.

ــ پیشنهاد میشود که این پژوهش ،با رویگردهای

مدلهای تصمیمگیری کاربردی ،ازقبیل تحلیل پوششی
دادهها نیز بررسی شود.

ــ پیشنهاد میشود که پژوهش به تفکیک نوع بیمه نیز

انجام و دالیل عدم موفقیت بیمه در ایران ،نسبت به کشورهای

خدیجه« .1390 .اندازهگیری کارآیی شرکتهای بیمۀ دولتی و

بیستوششم ،شمارۀ  ،4شمارۀ مسلسل  ،104ص .1-26

كارآيي كارخانجات قندكشور به روش تحليل پوششي دادهها»،

ص .69-84

پیرائی خسرو  ،کاظمی حسین  ،)1383( ،اندازه گیری کارایی
فنی شرکت های بیمه در ایران براساس برآورد تابع مرزی

تصادفی  ،فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران  ،شماره ،18
157-178

تاری فتح اله  ،حنیفه زاده لطیف  )1392( ،نقش خصوصی سازی و
تغییر ساختار مالکیت بر کارایی شرکت های بیمه  ،مجلس و

مقایسۀ کارآیی شرکتهای بیمه در ایران و کشورهای حوزۀ منا

راهبرد  ،سال  20شماره 75

جاللی نائینی ،سیدغالمرضا؛ ﻣﺰده ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪوي ؛ نورعلیزاده،
حمیدرضا« .1392 .تجزیه و تحلیل اثر لغو انحصار ورود بر
کارآیی شرکتهاي بیمۀ ایرانی» ،پژوهشنامۀ بیمه ،سال

بیستوهشتم ،شمارۀ  ،2شمارۀ مسلسل  ،110ص .25-51

حنیفهزاده ،لطیف« .1389 .ساختار مالکیت وکارآیی شرکتهای
بیمه در ایران» ،فصلنامۀ صنعت بیمه ،سال بیستوپنجم،
شمارۀ  ،2شمارۀ مسلسل  ،98ص .139-160

دانیالی دهحوض ،محمود و کتابی ،سعیده« .1392 .ارزیابی و
سنجش کارآیی شعب بیمه ،بااستفاده از روش تحلیل پوششی

دادهها ،مطالعۀ موردي :شعب شرکت بیمۀ ایران در استانهاي
جنوبی کشور» ،مدیریت بهرهوري ،سال ششم ،شمارۀ  ،24ص
.71 - 94

رمضانی ،رسول .1388 .بررسی کارآیی عملکرد بانک سپه،
بااستفاده از روش تحلیل پوششی دادهها ،به کمک شاخص

تورنوکویست ،طی دورۀ زمانی (1380- 1386پایاننامۀ

کارشناسی ارشد اقتصاد نظری) ،دانشگاه شهید بهشتی،

دانشکدۀ علوم سیاسی و اقتصادی.4-5 ،

صباحی ،احمد و فالح ،محمد« .1383 .تحليل پوششي دادهها،
روشي براي تخمين ظرفيت توليد(مورد مطالعاتي :صنعت

73

مهرگان ،نادر و پاداش ،حمید .1388 .اصول و مبانی علم اقتصاد.
نشر نور علم.

میالدی الری نسیم ،صامتی مجید )1387( ،بررسی آثار آزاد سازی
بر اشتغال زایی صعنت بیمه ایران  ،مجله دانش و توسعه (علمی
– پژوهشی ) سال پانزدهم  ،شماره 22

ولی نژاد ترکمانی؛ رضا ،زارعی ،حامد ،موسی کاظمی ،سید جمال،
( )1392ارزیابی اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد استان تهران،
پژوهشنامه بیمه  ،دوره  ،111پاییز  ،1392پاییز  ،1392صفحه
196-171

همتي ،عبدالناصر؛ باقرزاده ،حجتا...؛ سليمي ،احسان.1391 .
«بررسي كارآيي فني و صرفهجويي به مقياس توليد

شركتهاي بيمۀ دولتي ايران در سالهاي  ،70-84با استفاده
از روش تحليل پوششي دادهها» ،فصلنامۀ صنعت بيمه ،سال

بيستودوم ،شمارۀ  ،2شمارۀ مسلسل  .86ﺷﻤﺎره ص .37.
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