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چکیده تحقیق

در این تحقیق سعی شده است از طریق ابزار هاي در دسترس و با توجه به نظریه هـاي علـم اقتصـاد بیمـه بـرآورد      
مناسبی از تعداد بهینه شرکتهاي بیمه با مقیاس بهینه بدسـت آیـد تـا دیـدگاه واقعبینانـه اي از وضـعیت کـارکرد       

اران بدست آید تـا تصـمیم گیـري در مـورد بهبـود کـارایی بـازار و        ذمکانیسم بازار در صنعت بیمه در نظر سیاستگ
در این تحقیـق ابتـدا بـا بهـره گیـري از      . چگونگی ورود شرکتهاي بیمه جدید مطابق با واقعیتهاي بازار صورت گیرد

تعـداد شـرکتهاي بیمـه در نمونـه خوشـه اي از      مطالعات تطبیقی میان تولید ناخالص داخلی ، تولیـد حـق بیمـه ،   
نتیجه بدست آمده نشان دهنده ایـن اسـت کـه    . کشورهاي جهان، وضعیت ایران با کشور هاي دیگر مقایسه گردید 

در . اوال تعداد شرکتهاي بیمه در ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کشور هاي دیگر بسیار کم است
سنجی ، تولید بالقوه حق بیمه در ایران با در نظر گـرفتن  ق روش تحلیل مرزي داده ها در اقتصادمرحله بعد از طری

اینکه کارایی شرکتهاي بیمه حداقل به سطح میانگین کشورهاي مورد بررسی برسد بدست آمـد و از تقسـیم آن بـه    
شـرکت  73ینه در ایران بـه میـزان   مقیاس بهینه تولید حق بیمه در ایران تعداد بهینه شرکتهاي بیمه با مقیاس به

43به میـزان  ) شرکت30(بهینه در ایران بدست آمد که این تعداد از تعداد موجود شرکتهاي بیمه با مقیاس برابر و
همچنین از طریق شاخص هرفیندال تعداد مناسب شرکتهاي بیمه با فـرض تولیـد جـاري حـق     . شرکت کمتر است

نده این است که تعداد شرکتهاي بیمه در ایران با مقیاس بهینه بـراي ایجـاد   بیمه در ایران بدست آمد که نشان ده
با توسـل  . شرکت بیشتر از تعداد شرکتهاي موجود در صنعت است20شرایط رقابتی در صنعت دست کم به میزان 

می توان ) مطالعه تطبیقی ، مدل تحلیل مرزي داده ها و شاخص هرفیندال( به نتایج بدست آمده از روش هاي فوق 
بـا توجـه بـه    (با دقت باال این نتیجه را گرفت که تعداد شرکتهاي بیمه موجود در ایران بسیار کمتر از تعداد مناسب 

است که شرایط رقابتی را در صنعت ایجاد کند و بسیار کمتر از آن تعـدادي اسـت کـه باعـث     ) ظرفیت اقتصاد ایران
.شرکتها شودکاهش صرفه هاي ناشی از مقیاس تولید حق بیمه در
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کلیات تحقیق: فصل اول

بیان مسئله) 1-1

ها در نتیجه رقابت با یکدیگر کاالها و خدمات مزیت بازار رقابتی در هر صنعتی این است که در آن صنعت بنگاه
هاي بازاراز ویژگی. کنندتولیدي را در ارزانترین سطح و باالترین کیفیت براي بیشترین سطح مشتریان عرضه می

ها به صنعت آزاد و آسان است و همچنین ماندگاري در بازار مستلزم حفظ رقابتی این است که ورود و خروج بنگاه
در این نوع بازار برخالف . سلیقه و رضایت مشتریان بازار و همچنین تطبیق تولید با دانش و فناوري روز است

کنندگان براي شود که تولیدهمین امر باعث می. هابازارهاي انحصاري، قدرت در دست مشتریان است و نه بنگاه
ماندن در بازار با یکدیگر رقابت داشته باشند و ابزار این رقابت نیز جذب مشتریان بیشتر در بازار از طریق ارائه کاالها 

برخالف آن، در بازارهاي انحصاري بدون نظارت، وضع به گونه . و خدمات با حداکثر کیفیت و حداقل قیمت است
تواند نوع کننده داراي قدرت است ، میکننده در مقابل مصرفدر این بازارها، از آنجایی که تولید. دیگري است

کیفیت و قیمت کاالهاي خود را با توجه به حداکثرسازي سود اقتصادي تعیین و به مشتري دیکته نماید زیرا 
. ها می شوندقیمتمحدود هستند و مجبور به پذیرش این سطح ازمشتریان در انتخاب

به عبارت دیگر در . دستیابی به بازار رقابتی امري است که منافع حاصل از رفاه گمشده را به جامعه بر می گرداند
بازار انحصار کامل که نقطه مقابل بازار رقابت کامل می باشد، عالوه بر آنکه قسمتی از رفاه مصرف کنندگان به تولید 

گیرد، مقداري از منابع موجود درجامعه صرف حفظ وضع موجود می شود و در چنین تعلق می ) انحصارگر( کننده
شرایطی این قسمت از منابع به هیچ گروه خاصی نه انحصارگر نه مصرف کنندگان تعلق نمی گیرد و این همان 

چیزي است که به اصطالح به آن رفاه گمشده در بازار انحصار کامل گفته می شود
هاي تر و بهتر و همچنین حق بیمهاي کاملتوان شاهد خدمات بیمهوجود بازار رقابتی، میدرصنعت بیمه نیز با

اي در کشور شود و در حقیقت با گسترش هر چه بیشتر تواند باعث حداکثر شدن پوشش بیمهاین امر می. کمتر بود
بیمه و در نتیجه کارایی بیشتر صنعت تر شدن بازارتوان شاهد رقابتیدر صنعت می) هاي بیمهشرکت(ها تعداد بنگاه

که ماندگاري آنها در صنعت فقط به (captive)اي اي زیرمجموعههاي بیمهاما در این صنعت، وجود شرکت. باشیم
) هاي مادر برخوردار هستندهاي مادر در جهت اهداف شرکتاز حمایت شرکت(وابسته نیست رقابت در بازار بیمه
اما ساخت بستر مناسب جهت ورود آزادانه . این رقابت را محدود کرده است) بسته به شرایط ( مقدار کمی یا زیاد 

داراي رانت تا حد هاي بیمهرغم وجود شرکتتواند بازار بیمه را علیمیهاي جدید بیمهسرمایه و تشکیل شرکت
. زیادي رقابتی سازد

ابتی بودن بازار ، نیاز به تأمین الزامات ویژه بیمه در صـنعت  اما از طرف دیگر ، براي کارایی صنعت بیمه عالوه بر رق
اي به منظور فعالیت کارا در صنعت هاي بیمهشرکت. گري وجود ریسک استمهمترین ویژگی بیمه. بیمه نیز هست

ورد نامه ها، نیازمند شناسایی و برآریزي مناسب پوشش ریسک و تعیین قیمت مناسب براي بیمهبیمه از جمله برنامه
استفاده از  مزیت قـانون اعـداد بـزرگ در    یکی از الزامات این امر، . ها هستندنامههاي مختلف در بیمهصحیح ریسک

ریسک هـایی کـه بـا    (هاي فاجعه آمیز گري است و دیگري داشتن میزان نقدینگی مناسب براي پوشش ریسکبیمه
شـدن صـنعت   به صنعت و رقـابتی هاي بیمهنه شرکتورود آزادا. است) دهنداحتمال کم اما خسارت هنگفت رخ می
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با فـرض اینکـه   (چنان کاهش یابد ) به طور متوسط(هاي در دست هر شرکت بیمهنامهشود که تعداد بیمهباعث می
که دیگر استفاده از مزیت قانون اعداد بزرگ از دست برود و همچنـین کـوچکتر   ) بازار بیمه در وضعیت بالقوه باشد 

پـذیري ایـن   هـا و در نتیجـه آسـیب   باعث کـاهش  قـدرت نقـدینگی شـرکت    نامه در هر شرکتبیمهشدن مقیاس
که این وضعیت باعـث کـاهش کـارایی صـنعت بیمـه      . بینی نشده شوددر مقابل ریسک هاي پیشهاي بیمهشرکت

. شودمی
اي ارائه هرچه بیشتر خدمات بیمهحال مسئله اینجاست که با تأیید و پذیرش بازار رقابتی در صنعت بیمه به منظور 

اي هستیم تا دچـار  هاي بیمههایی براي ورود شرکتو با کیفیت و پوشش ریسک هاي بیشتر ، آیا نیاز به محدودیت
از این جهت در این تحقیق سـعی شـده اسـت در مـورد شـرایط و      . اي موجود نباشیمهاي بیمهپذیري شرکتآسیب

ها و ابزارهاي موجـود در  اي در صنعت بیمه ایران، با استفاده از تئوريي بیمههامحدودیت هاي مناسب براي شرکت
.هاي کمی و کیفی صورت گیردعلم بیمه، اقتصاد و آمار بررسی

سوال یا سواالت اصلی و فرعی ) 2-1
ت؟در ایران چقدر اس) با فرض مقیاس بهینه براي شرکتهاي بیمه ( برآورد تعداد بهینه شرکت هاي بیمه - 1
برآورد ظرفیت بالقوه حق بیمه در ایران چقدر است؟- 2
هدف از اجراي طرح ) 3-1

و بـا  "اقتصـاد بیمـه  "و کاربردهـاي آن در  "اقتصاد صنعتی"در این تحقیق سعی شده است، با توجه به نظریه هاي 
سپس بـا  . برآورد و بررسی شوداستفاده از ابزارهایی مانند اقتصاد سنجی ابتدا ظرفیت بازار جذب بیمه نامه در ایران 

هاي ناشی از مقیـاس و قـانون اعـداد بـزرگ و     اي با توجه به مزیتتوجه به حداقل مقیاس مناسب یک شرکت بیمه
هـاي  همچنین با توجه به حفظ فضاي رقابتی در بازار بیمه شرایط و محـدودیت هـاي مناسـب بـراي ورود شـرکت     

تحلیـل کمـی گـردد تـا سیاسـتگزاران و سـرمایه گـذاران  بـا بیـنش          اي جدید به صنعت بیمه ایران بررسی وبیمه
.اقدام نمایندهاي جدید بیمهگیري در مورد ثبت شرکتروشنتري به تصمیم

کلیات روش تحقیق) 4-1
اگر دو وضعیت رقابت کامل و رقابت انحصاري را شرایط رقابتی و دو وضعیت انحصار کامل و انحصار چند جانبه را 

دلیل آن این است که . مطلوب است) از لحاظ ساختاري (اري بنامیم ، شرایط رقابتی براي صنعت بیمه شرایط انحص
از طرف دیگر مشتریان بیشتر در بازار بیمه . صنعت بیمه از یک طرف داراي منابع محدود انحصار طبیعی نیست 

.امر در  بازار رقابتی امکانپذیر استکارکرد بهتر بازار و پوشش بیمه اي بیشتر را به دنبال خواهد داشت و این 
موجود در صنعت در بلند مدت از لحاظ هاي شرایط رقابتی در یک بازار این است که سود بنگاهیکی از ویژگی

ها چنان در رقابت باشند تا قیمت به حداقل برسد و تر می بایست بنگاهبه بیان ساده. آماري به سمت صفر میل کند
با کیفیت در صنعت بیمه براي آنکه در یک بازار رقابتی خدمات بیمه. به حداکثر برسدکیفیت کاال و خدمات

: بایست قید زیر در یک دوره یکساله در صنعت بیمه لحاظ شودحداکثري و قیمت حداقلی ارائه شوند ، می

H

RC
Cnp    یا

H

RC
cpn  )(

)1رابطه (
هزینه cنامه، شاخص قیمت بیمهp، بیمههاي یک شرکتنامهشاخص تعداد متوسط بیمهnرابطه باال که در

اي هاي بیمهتعداد شرکتHهاي تقریبی یک کشور و میزان خسارتRC، نامهمتوسط اداري به ازاي هر بیمه
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هاي یمه در یک کشور میزان حق بیمهمشخص است ، در بازار رقابتی و کاراي ب1همانطور که از رابطه . باشدمی
هاي پرداختی برابر است و در نتیجه سود اقصادي هاي ثابت و اداري با خسارتدریافتی یک شرکت منهاي هزینه

:ضرب کنیم داریمHچنانچه دو طرف رابطه را در . شودشرکت برابر صفر می
هاي ثابت و اداري زینههاي دریافتی آنها منهاي هحق بیمه= هاي بالقوه پرداختیخسارت

. هاي بیمه اي پوشش خواهد داشتکه این نشان دهنده آن است که در بازار رقابتی تمامی خسارت
هاي یک اقتصاد ها و سرمایهزا وابسته به سطح فعالیتهاي بیمه یک کشور متغیري برون، میزان خسارت1در رابطه 

نیز قابل برآورد هاي اداري یک شرکت متوسط بیمههزینه. گیردمیاست و در نتیجه در رابطه به صورت پارامتر قرار
تعداد Hو هاي دریافتی یک شرکت بیمهیا حق بیمهnpدر نتیجه تنها متغیرهاي درونزاي رابطه،. و معلوم است

. ستکوچکتر اnpدر رابطه بزرگتر باشد Hدر صورت ثبات متغیرهاي برونزا هرچه . هستندهاي بیمهشرکت
ها در بازار دلیل این امر این است که هر چه تعداد بنگاه. ها در بازار استویژگی دیگر بازار رقابتی، تعداد زیاد بنگاه

ها براي کاهش بندي بازار کمتر و رقابت بنگاهها براي حفظ قیمت و سهمیهبیشتر باشد احتمال وجود تبانی بنگاه
شود و کوچکی بنگاه ها موانع ورود به منظور جذب مشتریان بیشتر میها و افزایش کیفیت کاال و خدماتقیمت

به nبایست به منظور لحاظ ویژگی دوم بازار رقابتی می1در نتیجه در رابطه . بنگاه هاي جدید را برطرف می سازد
ثر شود و اي حداکهاي بیمهبایست تعداد شرکتدر عمل می. به سمت صفر میل کندnpنهایت میل کند و سمت بی

. هاي هر شرکت به حداقل برسد تا بازار در رقابت انحصاري باشدنامهتعداد بیمه
هاي تر باشد کارایی فعالیت شرکتها از یک سطح مشخصی پاییننامهبیمه) p(و قیمت) n(اما از آن جهت که تعداد

فه جویی به مقیاس تولید، پایین اي به علت عدم استفاده از مزیت قانون اعداد بزرگ و عدم دسترسی به صربیمه
توان در صنعت بیمه از افزایش بیش از حد تعداد آید و در نتیجه شرکت ها آسیب پذیر می شوند ، نمیمی

. حمایت کردو کاهش بیش از حد درآمدهاي حق بیمه یک شرکت بیمههاي بیمهشرکت
گري که در باال ذکر شد، را هاي بیمهکه ویژگی(np-C)بایست از طریق محاسبه مقیاس مناسب براي در نتیجه می

بدون شرکت (  این قید در بازارهاي آزاد و سالم . قرار گیرد 1تأمین می کند، بدست آید و به عنوان قید در رابطه 
به این بیان که  ، چنانچه حق بیمه دریافتی یک شرکت از . توسط مکانیسم بازار انجام می گیرد) هاي  داراي  رانت

د بهینه براي کارایی شرکت بیمه پایین تر بیاید ، خطر ریسک باالتر از حد و بازده انتظاري کمتر از حد نسبت به ح
اما در کشور هایی نظیر ایران که ورود . سایر فعالیت ها سرمایه گذاران را به سمت فعالیت هاي دیگر می کشاند

است )ت شرکت هاي مادر دولتی و شبه دولتی از جمله حمای( شرکت هاي جدید بر اساس رانت هاي موجود 
وعمدتا با اهدافی غیر از حداکثرسازي سود تاسیس می شوند ، شاید دخالت دولت براي تنظیم بازار همچون موارد 

.دیگر در اقتصاد ، قابل توجیه باشد 
وري و همچنین با مطالعات در این تحقیق با بهره گیري از تئوریهاي اقتصاد ، بیمه ، آمار و  ادبیات کارایی و بهره

تطبیقی و استفاده از ابزارهاي اقتصاد سنجی ، ابتدا وضعیت متغیر هاي کالن اقتصاد و صنعت بیمه کشور با 
کشورهاي منتخب در جهان مقایسه تحلیلی قرار گرفت و سپس با محاسبه مقیاس بهینه تولید و همچنین محاسبه 

رکتهاي بیمه براي تامین الزامات رقابتی بودن بازار بیمه با در نظر شاخصهاي رقابت پذیري ، حد مطلوب تعداد ش
.گرفتن مقیاس بهینه تولید به صورت تقریبی بدست آمد
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رقابت پذیري در صنعت بیمه: فصل دوم

مقدمه )1-5
. سـت بازار یکی از اساسی ترین مفاهیم اقتصادي است که به جرات می توان  آن رااصـلی تـرین نهـاد اقتصـادي دان    

در گذشته نـه چنـدان دور بـازار بـه     . تعریف بازار و تعیین حدود وآن همواره با بحث و جدل هایی همراه بوده است
ولی در دنیاي امروز بازار تنهـا  . مکانی اطالق می شد که در آن خریداران و فروشندگان با یکدیگر مبادله می کردند

نیز باشد، به طوري که گروهی از خریداران و فروشندگان بدون تواند مجازي یک موقعیت مکانی فیزیکی نبوده و می
. آنکه در مکان خاصی جمع شوند، اقدام به مبادله کاال می کنند

در تعریف بازار از بعـد  . تعریف و تعیین کرد» بعد جغرافیایی«و یا بر حسب » بعد کاالیی«بازار را می توان بر اساس 
براي مثال براي تعریف . که در آن خرید و فروش می شوند، تعیین حدود می شوندکاالیی،  بازار به اعتبار کاالهایی 

در تعریـف بـازار از بعـد    . بازار اتومبیل باید مشخص کنیم چه محصوالتی در این بـازار خریـد و فـرو ش مـی شـوند     
بین المللی جغرافیایی، هدف آن است که مشخص کنیم آیا براي یک محصول واحد، بازار محلی، منطقه اي، ملی یا

.وجود دارد
بازارها از نقطه نظر . ي رقابت معطوف استبیش از هر موضوع دیگري توجه اقتصاددانان در خصوص بازارها به مسئله

در ادامه این فصل رقابـت و آثـار آن را مـورد    . شوندرقابتی به دو دسته کلی بازار رقابتی و بازار انحصاري تقسیم می
. دهیمبررسی قرار می

انواع بازار ها) 2-2
. همانطور که اشاره شد، بازارها از نقطه نظر رقابت به دو دسته  کلی بازار رقابتی و بازار انحصاري تقسیم مـی شـوند  

به همین دلیل تقسیم بندي دوتـایی  . شودالبته در دنیاي واقعی، بازار رقابت کامل و انحصار کامل به ندرت یافت می
در این تقسیم بندي بازارهـا از نظـر میـزان رقـابتی     . شودم بندي چهارتایی ارائه میفوق عموماً به صورت یک تقسی
:شوندبودن به چهار دسته تقسیم می

بازار رقابت کامل - 1
بازار رقابت انحصاري- 2
بازار انحصار چند جانبه- 3
بازار انحصار کامل- 4

شـود،  جانبه به رقابت ناقص نیر تعبیر مـی هر چند در متون اقتصاد خرد از بازار رقابت انحصاري و بازار انحصار چند 
ولی عموماً دو بازار رقابت کامل و رقابت انحصاري را حالت رقابتی و دو بازار انحصار چند جانبـه و انحصـار کامـل را    

دراین تحقیق نیز با تبعیت از سنت اقتصاددانان، منظور از حالت رقابتی و بازار رقـابتی بـه   . دانندحالت انحصاري می
. وع بازار رقابت کامل و رقابت انحصاري اشاره دارددو ن

بازار رقابت کامل 
شود که در آن تعداد زیادي خریدار و فروشـنده مسـتقل بـراي    در متون اقتصادي رقابت به حالتی از بازار اطالق می

است که بنگاه به  عقیده آدام اسمیت اساس رقابت اعمالی. بدست آوردن و یا فروش کاالهاي مشابه تالش می کنند
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استیگلر رقابت را شرایطی تعبیر می کند که در آن قـدرت انحصـاري مـوثر وجـود     . ها علیه یکدیگر انجام می دهند
.نداشته باشد و عالوه بر این هیچ یک از خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند

. ه است که مهمترین آنها نظریه رقابت نئوکالسیکی استدر نظریه هاي اقتصادي تعاریف مختلفی از رقابت ارائه شد
:بر اساس این نظریه بازار رقابت کامل داراي شرایط زیر است

تعداد فروشندگان و خریداران یک کاال در بازار رقابت کامل بسیار زیاد هستند و هـر فروشـنده یـا    -قیمت پذیري- 1
بـه تنهـایی   ) خریـد و فـروش کـاال   (ند با فعالیت خـود  خریدار نسبت به کل بازار به قدري کوچک است که نمی توا

به عبارت دیگر هر تغییر در سطح تولید یک بنگاه چندان اثري بر قیمت و کاال در . تاثیري بر قیمت کاال داشته باشد
به طور مشابه هر خریدار کاال نیز نسبت به کل تقاضاي بازار به قدري کوچـک اسـت کـه نمـی توانـد از      . بازار ندارد

.وشنده تخفیف خرید یا امتیازي خاص دریافت کندفر
نتیجـه  در . ها در بازار رقابت کامل همگن یا کامال یکسـان و اسـتاندارد اسـت   محصول تمام بنگاه-همگنی کاالها- 2

خریدار نمی تواند بین محصول  یک بنگاه با سایر بنگاه ها تفاوتی مشاهده کند و در نتیجه نسبت به خرید محصول 
این مسئله نه تنها به ویژگی هاي فیزیکی یک کاال مربـوط مـی شـود بلکـه بـه      . خاص بی تفاوت استاز یک بنگاه

. نیز ارتباط دارد...) مانند مکان فروشگاه، رفتار فروشنده و (محیطی که خریدار کاال را خریداري می کند
فعلـی و آینـده، هزینـه هـا،     همه خریدران و فروشندگان از اطالعات متقارن راجع به قیمت هاي-اطالع متقارن- 3

بنابراین  هیچ مصرف کننده اي مبلعی بیش . کیفت محصوالت و به طور کلی فرصت هاي اقتصادي برخوردار هستند
تفاوت در قیمت کاال به سرعت حـذف مـی شـود و یـک     . از آنچه  براي خرید یک کاالي ضروري  است نمی پردازد

. منابع تولید به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته می شوند. خواهد شدقیمت واحد براي کاال در سرتاسر بازار حاکم
دانند که دقیقـاً چـه   ها، تولید کنندگان نیز میبا وجود اطالعات متقارن نسبت به قسمت هاي حال و آینده و هزینه

. مقدار کاال تولید کنند
در بلنـد مـدت   . شـوند اي را متحمـل نمـی  ها براي ورود و خروج از بازار هیچ هزینـه بنگاه-آزادي ورود و خروج- 4

به عبارت دیگـر هـیچ نـوع حـق     . توانند بدون هیچ مشکل و محدودیتی وارد صنعت یا از آن خارج شوندها میبنگاه
هـاي موجـود در   انحصاري یا حق امتیاز تولید وجود ندارد و براي ورود به صنعت به سرمایه زیاد نیاز نداریم و بنگـاه 

شـوند،  هایی جدیدي کـه وارد صـنعت مـی   تر و یا بزرگ بودن در مقایسه با بنگاهتن تجربه بیشصنعت به دلیل داش
. اي همیشگی نخواهند داشتمزیت هزینه

خریداران و فرشندگان براي آنکه از حق مبادله در بازار برخوردار شـوند هـیچ گونـه    -هاي معامالتیفقدان هزینه- 5
. شونداي را متحمل نمیهزینه

تمامی هزینه هاي ناشی از تولید به بنگاه تحمیل می شود و بنگاه هیچ هزینه اي را بـه  -د آثار خارجیعدم وجو- 6
.منظور این است که فعالیت تولیدي سایر افراد خارج از بازار را متاثر نخواهد کرد. جامعه تحمیل نخواهد کرد

تولید کند و مصرف کنندگان می توانند بنگاه ها می توانند هر میزانی که بخواهد-تفکیک پذیري کامل محصول- 7
. هر میزانی را که تقاضا دارند خریداري کنند

کارگران می توانند براي تغییر شغل از یک ناحیه جغرافیایی به ناحیه جغرافیایی دیگر -تحرك کامل عوامل تولید- 8
مورد تقاضا  در تولید یک کاال هیچ یک از نهاده هاي. بروند یا در واکنش به درآمد هاي پولی به سرعت جابجا شوند

. در انحصار صاحبان نهاده ها یا تولیدکنندگان نیست
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بازار رقابت انحصاري
بازار رقابت انحصاري به ساختاري از بازار گفته می شود که در آن تعداد بسیار زیادي بنگاه، کاالهاي مشابه و مرتبط 

در این نوع بازار با وجود اینکه تعداد تولید کنندگان بسیار زیاد . را به فروش می رسانند) ولی نه کامال یکسان(به هم 
است  از این نظر عمل تولید کنند نمی تواند بر بازار و قیمت کاال  اثر بگذارد؛ ولی از آنجایی که کاالي تولیـد شـده   

ا حـدودي بـر قیمـت    توسط هر تولید کنننده با دیگر تفاوت اندکی دارد، به دلیل تمایز در محصوالت، فروشندگان ت
وجود جانشین هاي بسیار زیاد براي کاال به طور جدي قدرت انحصاري فروشندگان . کاالها و تعیین آن کنترل دارند

.این بازار را محدود کرده و تقاضا در این بازار داراي کشش قیمتی بسیار زیادي است
:سه ویژگی اصلی و مهم این نوع بازار عبارت است از

اولین و مهمترین ویژگی بازار رقابت انحصاري تنوع و تمایز کاالهایی است کـه فروشـندگان   -کاالهامتمایز بودن - 1
در اینجـا  . می فروشند؛ یعنی کاالهایی که در این نوع بازار به فروش می رسد با وجود شباهت یکسـان نمـی باشـند   

ز طبیعی بین کاالها در واقع، همان مقصود از تمای. توجه به تفاوت هاي طبیعی و تفاوت هاي مصنوعی مناسب است
اما مقصود از تفاوت و متمایز نمودن مصـنوعی  . تفاوت کاالها از نظر کیفیت و ماهیت فیزیکی و شیمیایی کاالهاست

.کاال، این است که مثال یک کاال را در بسته بندي هاي مختلف عرضه کنیم
انحصاري به واسطه متمایز بودن کاالها دارنـد،  ویژگی دیگري که بازارهاي رقابت-تبلیغات و مشوق هاي فروش- 2

در بازارهاي رقابت انحصاري فروشندگان مجبـور هسـتند کـه بـراي فـروش      . اثر تبلیغات و مشوق هاي فروش است
در حالی که در یک بازار رقابت کامل یک تولیـد  . محصول خود تبلیغات کنند و مشوق هایی براي فروش قائل شوند

چرا که به دلیل شباهت کامل کاالها استفاده از هرگونه تبلیغی از . به تبلیغ براي فروش نداردکننده هیچ گاه نیازي
بنابراین هیچ تولید کننده اي مایـل بـه تبلیـغ بـراي     . جانب هر تولید کننده به نفع تمام تولید کنندگان خواهد بود

.دیگران نخواهد بود
در تبلیغ رقابتی هدف ایـن اسـت   . تبلیغ رقابتی و تبلیغ اطالعاتی:در اینجا نیز تمیز بین دو نوع تبلیغ مناسب است

که محصول جدیدي معرفی شود و یا اینکه سعی در افزایش میزان فروش کل بازار گردد، بلکه هدف عمـده عبـارت   
ه در تبلیغ اطالعاتی هدف این است که فروش افـزود . است از اشغال سهم تولید کنندگان رقیب  از تمام فروش بازار

. شود که از این طریق تولید افزایش می یابد
با توجه به اینکه در هر صنعت یک نوع محصول متجانس و همگن به فروش مـی رسـد، و در بـازار    -گروه کاالها- 3

رقابت انحصاري کاالهاي مشابه و متمایز به فروش می رسند، در نتیجه در چارچوب بـازار رقابـت انحصـاري تعـداد     
چمبرلین براي حل ایـن مسـئله   . م داشت که سازگاري چندانی با تعریف اولیه صنعت نداردبیشماري صنعت خواهی

به این ترتیب یکی از ویژگی هاي هر بازار رقابت انحصاري این است که در هر بازار یک . گروه کاالها را پیشنهاد کرد
.گروه کاال به فروش می رسد مثل گروه کاالي شوینده و مواد پاك کننده

وجه داشت که وجه تمایز بازار رقابت انحصاري و رقابت کامل ممکن است در تئوري بسیار مشخص باشد، ولی باید ت
چون در عمل نمی توان دقیقا . در عمل امکان دارد نسبت یک بازار به رقابت کامل و یا رقابت انحصاري مشکل باشد
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ارهایی نزدیک به رقابت کامل پیدا کرد و ویژگی هاي ویژگی هاي بازار رقابت کامل را مشاهده کرد و بنابراین باید باز
. بازار رقابت کامل را براي آنها صادق دانست

بازار انحصار چند جانبه
بازار انحصار چند جانبه نوعی ساختار بازار است که در آن تعداد اندکی فروشنده یـک کـاالي همگـن یـا متمـایز را      

اگـر محصـول   . وجود داشته باشـد، انحصـار دو جانبـه فـروش داریـم     اگر فقط دو فروشنده در بازار. عرضه می کنند
اگـر  . انحصار چندجانبه خالص داریـم ) مثل فوالد و سیمان(تولیدي بنگاه ها در بازار انحصار چند جانبه همگن باشد

. ، انحصار چندجانبه متمایز داریم)مثل خودرو و سیگار(محصول متمایز باشد
صنعت، مهمترین ویژگی منحصر به فرد بازار انحصار چند جانبه است که در آن را از وابستگی متقابل بین بنگاه هاي

به عبارت دیگر از آنجا که . وابستگی متقابل نتیجه طبیعی کم بودن تعداد بنگاه هاست. سایر بازار هاي جدا می کند
را کاهش می دهد، تبلیغـات  تعداد بسیار کمی بنگاه در صنعت انحصار چند جانبه وجود داردوقتی یک بنگاه قسمت 

موفقیت آمیزي انجام می دهد یا یک نسخه و نمونه جدید و بهتر کاال را به بازار عرضه مـی کنـد، منحنـی تقاضـاي     
به همین دلیل سایر بنگـاه هـا نیـز عکـس     . سایر بنگاه ها در بازار انحصار چند جانبه به سمت پایین انتقال می یابد

با توجه به اینکه واکنش هاي بنگـاه هـا در بـازار انحصـار چنـد      . له به مثل می کنندالعمل نشان می دهند و یا مقاب
جانبه می تواند بسیار متفاوت باشد بنابراین با یک حالت نامعین روبه رو هستیم و اگر الگوي واکـنش خاصـی را در   

ا آن روبه رو هستند را معرفـی  نظر نگیریم نمی توانیم منحنی تقاضایی که سایر بنگاه هاي بازار انحصار چند جانبه ب
بنابراین داشتن اطالعات در مورد توابع عکس العملی هر بنگاه و یا در واقـع دانـش اینکـه در مقابـل تغییـر      . نماییم

درجـه  (بسته به میزان وابستگی متقابل. قیمت توسط دیگران بنگاه مورد نظر چگونه عمل خواهد کرد، ضروري است
بنگاه هاي تولیدي در بازار انحصار . مختلفی را براي بازار انحصار چند جانبه تدوین کردمی توان الگو هاي) و نوع آن

چندجانبه به اندازه کافی بزرگ هستند که بتوانند وابستگی متقابل به بنگاه هاي دیگر را تشخیص بدهند و همچنین 
امـا  . یدي را تحت تاثیر خود قرار دهدمیزان فروش آنها فروش کل بازار و در نتیجه فروش هر کدام از بنگاه هاي تول

نکته اي که همواره پیش روي بنگاه هاست عدم اطمینان آنان از رفتار واحدهاي تولیدي رقیـب اسـت و بـه همـین     
دلیل هر بنگاه باید مفروضاتی راجع به این رفتارها داشته باشد و در نتیجه هر فرض به صورت الگوي خاصی تدوین 

نوع اول بنگاه هـایی کـه   : ی توان  رفتار بنگاه هاي اقتصادي را به دو نوع طبقه بندي کردبه طور کلی م. خواهد شد
نوع دوم بنگاه هایی که رفتار اقتصـادي  . رفتار اقتصادي آنها با یکدیگر هماهنگ است و با یکدیگر همکاري می کنند

اول اینکـه   : نیز دو امکـان وجـود دارد  در مورد هر گروه . آنها با یکدیگر هماهنگ نیست و با یکدیگر رقابت می کنند
بنـابراین  . کاالي تولید شده توسط بنگاه هاي تولیدي همگن باشد و دوم اینکه کاالي تولید شده غیـر همگـن باشـد   

:چهار گروه رفتار در بازاز انحصار چندجانبه می توان مشاهده کرد که عبارتند از
.کدیگر همکاري دارند و کاالي همگن تولید می کنندرفتار اقتصادي بنگاه ها هماهنگ باشد و با ی) الف
.رفتار اقتصادي بنگاه ها هماهنگ نباشد و با یکدیگر همکاري ندارند و کاالي همگن تولید می کنند) ب
.رفتار اقتصادي بنگاه ها هماهنگ باشد و با یکدیگر همکاري دارند و کاالي غیرهمگن تولید می کنند) ج
.ها هماهنگ نباشد و با یکدیگر همکاري ندارند و کاالي غیر همگن تولید می کنندرفتار اقتصادي بنگاه) د

الگوهاي مختلفی براي مدل سازي این رفتار ها در بازار انحصار چند جانبه ارائه شده است که مهمترین ایـن الگوهـا   
:عبارتنداز
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الگوي شبه رقابتی- 1
الگوي کورنو- 2
الگوي برتراند- 3
الگوي اجورث- 4
الگوي کارتل- 5
الگوي چمبرلین- 6
الگوي منحنی تقاضاي شکسته یا الگوي سوئیزي- 7
الگوي رهبري قیمت- 8

بازار انحصار کامل
انحصار کامل به نوعی از سازمان بازار گفته می شود که در آن فقط یک بنگاه کاالیی را تولید و به فروش می رساند 

:نحصار کامل عبارت است ازاز این رو سه ویژگی اصلی بازار ا. که هیچ جانشین مناسبی ندارد
یک بنگاه منحصر به فرد در بازار وجود ندارد- 1
.کاال هیچ نوع جانشین مناسبی ندارد- 2
. ورود به صنعت بسیار مشکل و یا غیر ممکن است- 3

از جمله علل بروز انحصار می . در بازار انحصار کامل به دلیل وجود یک بنگاه منحصر به فرد بنگاه همان صنعت است
، نـوآوري و اختـراع،   )همچون انحصـار طبیعـی  (کارایی بنگاه برتر یا بنگاه هاي انحصاري، صرفه هاي مقیاستوان به

.اشاره کرد... تفاوت کاال، موانع ورود، حمایت هاي قانونی، همکاري، ائتالف و 
مقایسه رقابت و انحصار) 3-2

واقع عملکرد هر بازار از چند جنبـه قابـل بررسـی    باشند و در بازارهاي مختلف ازچند نظر قابل مقایسه و ارزیابی می
:است

)دورنی و تخصیصی(کارآیی- 1
پیشرفت فنی- 2
برابري و انصاف- 3
1آزادي انتخاب- 4

هاي فوق براي ارزیابی بازارها، اقتصاددانان بیشتر به معیار کارایی توجه دارند و نظریه هـاي اقتصـادي   از میان مالك
هـا بـا توجـه بـه     کارایی به مفهوم حـداکثر سـاختن نتیجـه یـا ازرش سـتاده     .کنندبر کارآیی نظام رقابتی تاکید می

هـاي معـین حـداکثر سـتاده ممکـن      باشد، به عبارت دیگر کارایی به مفهوم آن است که با نهادههاي معین مینهاده
:کارآیی به دونوع قابل تفکیک است. بدست آید

یابد که در وهله اول برایتولید یک واحـد محصـول تـا    این کارایی هنگامی تحقق می-)Xکارایی (کارآیی درونی- 1
هاي موجود در فرآیند و سپس از منابع و نهاده) هانهادهوريبهره(کمتري استفاده شودآنجا که ممکن است از نهاده

).هااشتغال کامل نهاده(تولید حداکثر استفاده و بهره برداري به عمل آید

توان معیارهاي دیگري را نیز براي ارزیابی و مقایسه بازارهاي مختلف به کار بردعالوه براینها می. ١
Bain(1968) .(1
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ها به میزان بیش از نیاز و دوم عدم توانایی اول خرید و استفاده از نهاده. یر استپذبه دو شکل امکانXعدم کارآیی 
ماحصل هردوي این . هاي مربوطمدیریت در بکارگیري حداکثر توان و ظرفیت موجود از نیروي انسانی و سایر نهاده

.موارد، افزایش هزینه نسبت به حداقل هزینه ممکن خواهد بود
هـا و بازارهـا رفـاه    شـود کـه درآن عملکـرد بنگـاه    تخصیصی به وضعیتی اطـالق مـی  کارآیی-کارآیی تخصیصی- 2

یعنـی امکـان دسترسـی بـه کاالهـا و خـدمات       . را حداکثر نمایـد ) مجموع رفاه تولید کننده و مصرف کننده(جامعه
گـر کـارآیی   بـه عبـارت دی  . هـا بیکـار نماننـد   متناسب با تقاضاي مصرف کنندگان وجود داشته باشد و منابع و نهاده

تخصیصی به مفهوم آن است که کاالها و خدمات به میزانی تولید شوند که فایده و رفاهی که آخرین واحد محصول 
اي باشـد کـه جامعـه بـراي تولیـد آخـرین واحـد محصـول         برابر بـا هزینـه  کند،براي مصرف کننده نهایی ایجاد می

. پردازدمی
کنند، باید براي رسیدن به کارآیی درونی تالش کنند ازار رقابتی فعالیت میهایی که در بها و بنگاههر یک از شرکت

هـا در موقعیـت   ها را به عمل آورند، زیرا در غیر این صورت نسبت به سایر بنگاهو حداکثر بهره برداي ممکن از نهاده
اما در بازارهاي انحصاري . شوندمیپس ناگزیر به خروج از بازر گیرند و قادر به رقابت نخواهند بود،نامناسبی قرار می

توان انتظار داشت که انحصارگر نسبت به بهره برداري صحیح باشد، میهاي رقیب مصون میکه بنگاه از تهدید بنگاه
البته این پدیده همیشه در بازارهاي انحصاري غالب نیسـت  . ظاهر شودXها سخت گیر نباشد و عدم کارایی از نهاده

به هر حـال در مقایسـه   . کندگیرانه عمل میها بسیار سختوارد، انحصارگر در کاربرد منابع و نهادهو در بسیاري از م
.در بازار انحصاري رخ دهدXتوان انتظار داشت که عدم کارایی دو بازار رقابتی و انحصاري می

باشـد و هـیچ بـار    حداکثر مـی اقتصادي در بازارهاي رقابتی، کارآیی تخصیصی برقرار بوده و رفاه جامعه طبق نظریه
در بازارهاي انحصاري تولید محدودتر از سطح تولید رقابتی و قیمت بـاالتر  . شوداضافی رفاهی به جامعه تحمیل نمی

زیرا در سـطح تولیـد انحصـاري، ارزش آخـرین     شود،درچنین حالتی رفاه جامعه حداکثر نمی. از قیمت رقابتی است
اما بنگاه . پردازداي است که جامعه براي تولید آخرین واحد میان بیشتر از هزینهواحد محصول از نظر مصرف کنندگ

هـاي  شـوند و یـا در بخـش   بدین ترتیب بخشی از منابع بیکار می. کندبراي حداکثر کردن سود، تولید را متوقف می
.باشدها کمتر میشوند که کارایی آنها در آن بخشدیگري از اقتصاد به کارگرفته می

در بازارهاي انحصاري شرط برابري قیمت و هزینه نهایی برقرار نبوده و این بدان معنـی اسـت کـه در سـطح تولیـد      
انحصاري،  برخالف حالت رقابتی، آنچه که مصرف کنندگان حاضرند براي یک واحد از کاال بپردازند، بیش از هزینـه 

مقایسـه بازارهـاي   افـزون بـر ایـن،   . بهینه منابع اسـت نهایی تولی آن واحد بوده که این امر به معناي تخصیص غیر 
دهد که با انتقال از شرایط رقابتی به سوي شرایط انحصـاري بخشـی از درآمـد مصـرف     رقابتی و انحصاري نشان می

کنندگان به انحصارگر منتقل شده و در واقع، درآمد و قدرت خرید به نفع انحصـارگر و بـه ضـرر مصـرف کننـدگان      
در مجموع در بازارهاي انحصاري به دلیل آنکه تولید کمتر از سطح رقابتی و قیمت بـاالتر از  1.شودتوزیع مجدد می

) 1(در شکل. شودقیمت رقابتی است، بر جامعه بار  اضافی به صورت کاهش رفاه نسبت به حالت رقابتی تحمیل می
.این واقعیت را نشان داده شده است

ها به معنی اخالل در تخصیص منابع و کاهش رفاه جامعه بوده و انتقال درآمد ازمصرف کننده به  انحصار گر به سود یا رانت شکاف بین قیمت و هزینه. 1
.استبازار رقابتی  به عنوان بهترین  ساختار بازار معرفی شدهانحصاري مرسوم است و شاید بدین دلیل در نظریه اقتصاد خرد،
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1- 1شکل 

اي است نادر و اگر در بازاري اقتصاددانان و به ویژه اقتصاددانان مکتب شیکاگو معتقدند، انحصار پدیدههرچند برخی
هاي اجتماعی انحصار باشد و در واقع هزینهانحصار رخ دهد این انحصار ناشی از کارآیی برتر بنگاه مسلط بر بازار می

شـود؛ ولـی الزم بـه ذکـر اسـت کـه برخـی        ت، خنثـی مـی  ها که به شکل کاهش هزینه اسبا کارآیی برتر این بنگاه
شود و در ایـن صـورت منـافع ایـن انحصـارات بیشـتر از       انحصارات بنا به دالیل  خوب هچون کارآیی برتر ایجاد می

لذا نحوه برخورد با این انحصارات در مقایسه با انحصارهایی که به دالیلی همچون ائـتالف و  . باشدهاي آنها میهزینه
به هـر حـال پرسـش محـوري ایـن اسـت کـه        . متفاوت استاند،هاي غیر رقابتی و غیر منصفانه به وجود آمدهرفتار

هاي اجتماعی در ادامه دو روش براي محاسبه هزینه. توان اندازه گیري کردهاي اجتماعی انحصار را چگونه میهزینه
.استانحصار ارائه شده

روش مثلث رفاه
هاي اجتماعی انحصار جمع مثلث رفاه از دست رفته براي تمایم بازارها به محاسبه هزینهاین روش با محاسبه حاصل 

هـاي اجتمـاعی انحصـار برآمـد و در     اولین فردي بود که درصدد محاسـبه هزینـه  1در این رابطه هاربرگر. پردازدمی
را بـر حسـب مثلـث رفـاه     هاي اجتماعی انحصار هزینه1954وي در سال . محاسبات خود از این روش استفاده کرد

هاي انحصاري تنها موجـب کـاهش رفـاه    محاسبه کرد و نتیجه گرفت فعالیت20براي بخش صنعت آمریکا در دهه 

1. Harberger
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درصد تولید ناخـالص  25اند و از آنجا که بخش صنعت آمریکا درصد ستاده بخش صنعت شده1/0جامعه به میزان 
4/0هـاي انحصـاري معـادل    هاي اجتمـاعی فعالیـت  کل هزینهملی را به خود اختصاص داده بود، ولی نتیجه گرفت

.باشددرصد تولید ناخالص ملی آمریکا می
:شوداجتماعی انحصار در هر بازار با استفاده از رابطه زیر محاسبه میهزینه
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که در آن

W:ي شدن بازارکاهش رفاه جامعه بدلیل انحصار
P:تفاوت قیمت رقابتی و انحصاري(تغییر قیمت(
P:قیمت
Q: سطح تولید
:کشش قیمتی تقاضا
P

P
: دلیل انحصاري شدن بازار استمیزان اخالل نسبی در قیمت به

در این ارتباط پوزنر معتقد اسـت  . هاي رفاهی انحصار فراتر از مثلث رفاه استاي از اقتصاددانان، هزینهبنابر نظر عده
بـر  . باشـد هاي رفاهی انحصار میدهند در زمره هزینهها براي کسب موقعیت انحصاري انجام میهایی که بنگاههزینه

هاي مختلف براي توان به مثابه یک فعالیت رقابتی در نظر گرفت  که بنگاهقعیت انحصاري را میاین اساس کسب مو
هـایی کـه درصـدد کسـب     هبنگـا . کنند و در این راه حاضرند مخارجی را بپردازندرسیدن به آن با یکدیگر رقابت می

تر از سود متعارف کسب کنند و ایـن سـود   سودي فراانتظار دارند به دلیل تسلط بر بازار،موقعیت انحصاري هستند،
ها تا جایی حاضرند براي کسب این موقعیت تالش کرده و منابع خود بنگاه. باشدمی» رانت انحصاري«در واقع همان 

در واقع ایـن رقابـت کـه نتیجـه آن معمـوالً کـاهش رفـاه        . را خرج کنند که رانت انتظاري باالتر از این مخارج باشد
. برابر باشد) سود غیر متعارف(هاي کسب انحصار و ارزش انتظاري آنیابد که هزینهجایی ادامه میاجتماعی است تا 

هـا  ها موفق نمی شوند و تنها یک یا تعداد محـدودي از بنگـاه  نکته قابل توجه این است که در این رقابت همه بنگاه
انحصار عبارت اسـت از حاصـل جمـع مثلـث     هاي اجتماعی لذا در این دیدگاه هزینه. کنندموقعیت مسلط کسب می

.اندها براي کسب موقعیت انحصاري انجام دادههرفاه به عالوه مخارجی که تمامی بنگا
مولر-روش کالین

هاي اجتماعی انحصـار چنـد ایـراد وارد کردنـد کـه از      براي محاسبه هزینه) مثلث رفاه(اقتصاددانان به روش هاربرگر
تقاضاي مارشالی، در نظر گرفتن کشش قیمتی تقاضا معادل کاربرد منحنیعادل جزئی،توان کاربرد روش تجمله می

با برطرف کردن هریک از مشـکالت فـوق، سـایر اقتصـاددانان متوجـه      .  واحد و نحوه تخمین سود اضافی اشاره کرد
اقتصاددانان کالین و مولر از جمله این. دهدهاي اجتماعی را ارائه میشدند که روش هاربرگر تخمین پایینی از هزینه

اي داراي قدرت بازار است  و اخاللی که توسط هریک از آنها در رفاه جامعه آنها معتقد بودند هر بنگاه تا اندازه. بودند
شود، باید جداگانه محاسبه شود، زیرا در صورتی که سود متوسط صنعت به طور یکجا در نظر گرفته شـود  ایجاد می

شـود و  هاي دیگر همان صنعت خنثی میهایی که داراي قدرت بازاري زیاد هستند با ضرر بنگاههآنگاه نرخ سود بنگا
هاي اجتماعی انحصار و قـدرت  سرانجام هزینه. شوددر مجموع متوسط نرخ سود صنعت در سطح پایینی ارزیابی می
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هاي اجتماعی براي ارزیابی هزینهمولر -براین اساس کالین. شودبازاري اعمال شده در صنعت کمتر ازحد ارزیابی می
هایی را در نظـر گرفتنـد   انحصار به تفاوت سود متوسط صنعت از نرخ بازده رقابتی توجه نکردند، بلکه آنها تنها بنگاه

در . هاي اجتمـاعی لحـاظ کردنـد   ها را در هزینهکه نرخ سود آنها باالتر از نرخ رقابتی بود و تنها مازاد سود این بنگاه
ایـن در  . هاي انحصاري صنعت پایـه محاسـبه قـرار گرفتنـد    ه محاسبات آنها متوسط صنعت نبود، بلکه بنگاهواقع پای

شود که  به طور متوسط نرخ بازده صنعت چه میزان بیش از نرخ بـازدهی  حالی بود که در روش هاربرگر بررسی می
.شودکل صنعت محاسبه میرقابتی است و به عبارت دیگر سود و یا رانت انحصاري به طور متوسط در 

هاي اجتمـاعی انحصـار محسـوب    هاي کسب و حفظ قدرت انحصاري را در زمره هزینههمچنین کالین و مولر هزینه
بـر  . شود اثرات رفاهی انحصار کمتر از واقع محاسبه شودها موجب میکردند و معتقد بودند عدم توجه به این هزینه

بنابراین بـه هنگـام محاسـبه    . باشدهاي اجتماعی انحصار فراتر از مثل رفاه میهاین اساس آنها نیز معتقد بودند هزین
شـود و در عـین حـال هـیچ     اي که صرف کسب و حفظ موقعیت انحصاري میآثار رفاهی انحصار باید هرگونه هزینه

. آورد، به مثلث رفاه اضافه کردارزش اجتماعی را به بار نمی
اثرات رفاهی منفی نشان دهیم،Aرا با) مثل تبلیغات(و مخارج کسب موقعیت انحصاريiاگر سود انحصاري را با 

. انحصار به صورت زیر بیان خواهد شد
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ی از سود انحصاري مورد توجه قـرار  هاي کسب قدرت انحصاري به عنوان بخشدر واقع مخارج تبلیغات و سایر هزینه
.اندگرفته

هاي اجتماعی انحصار، به سمت راست رابطه باید مخارج تبلیغات اي از اقتصاددانان معتقدند براي محاسبه هزینهعده
دوباره اضافه شود، زیرا آنها معتقدند مخارج کسب موقعیـت انحصـاري، مثـل تبلیغـات هـیچ ارزش اجتمـاعی ببـار        

.شوندنها موجب اتالف بخشی از منافع میآورد و تنمی
:هاي اجتماعی انحصار برابر است بابنابر نظر آنها هزینه
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اداره نهادها و موسسات نظارت کننده بر بازار باید به عنوان عالوه بر موارد فوق بعضی از اقتصاددانان معتقدند هزینه
.انحصار مورد توجه قرار گیرندهاي اجتماعیبخشی از هزینه

قدرت و تمرکز بازار ) 4-2
هایی هستند که در دنیـاي واقعـی کمتـر بـا آنهـا      همانطور که اشاره شد، بازار رقابت کامل و بازار انحصار کامل بازار

ازارهـا،  در بسـیار از ب . در دنیاي واقعی بازارها ممکن است به رقابت و یـا بـه انحصـار نزدیـک باشـند     . مواجه هستیم
باشد و در بعضی از بازارها نیروهاي غیـر رقـابتی   غالب می) رقابت عملی(نیروهاي رقابتی برتري دارند و رقابت موثر 

. شوداداره می) انحصار موثر(باشند و بازار به صورت انحصاري غالب می
که قدرت مجموع این پنج عامل داند به نحوي ، رقابت در هر صنعت را به پنج عامل رقابتی وابسته می)1998(پورتر

پنج عامل تشکیل دهنده نیروهاي . باشدتعیین کننده شدت رقابت در هر صنعت و به تبع آن سود بالقوه صنعت می
:رقابتی عبارتند از

ورود به صنعت - 1
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هاي موجودشدت رقابت بین بنگاه- 2
تهدید از جانب کاالهاي جانشین- 3
قدرت چانه زنی خریداران - 4
عرضه کنندگانقدرت چانه زنی - 5

هاي واقعی اسـت کـه بـه نـوعی     ترین مفاهیم بازاردو مفهوم قدرت بازار یا قدرت انحصار و تمرکز بازار نیز از اساسی
.کنندساختار بازار و به عبارت دیگر درجه انحصاري و رقابت بازار را مشخص می
دگان در بازار در تعیـین قیمـت، مقـدار و    قدرت بازاري یا انحصاري عبارت از توانایی یک یا گروهی از مشارکت کنن

به عبارت دیگر، قدرت بازار نشان دهنده میزان انحصار هر فرشنده و حدود کنتـرل بنگـاه در   . ماهیت محصول است
اعمال قدرت بازاري یا انحصـاري بـراي بنگـاه انحصـاري ثمـره      .  زمینه قیمت، محصول و نوع کاالهاي تولیدي است

. و بدون خطر و همچنین مزایاي اجتماعی و سیاسی وسیع را بـه همـراه خواهـد داشـت    شیرینی به صورت سود باال
.آیدهاي مختلف بدست میشود و به روشهاي مختلف ظاهر میقدرت بازاري به شیوه

آید و در بعضی موارد قـدرت بـازاري بـه    در مواردي قدرت بازاري به دلیل خواست بنگاه براي سود باالتر بدست می
هـاي غیـر قـانونی حاصـل     هاي قانونی و یا رفتاریک نیتجه فرعی از نوآوري، اختراع، تحقیق و توسعه، حمایتعنوان 

ها به قدرت بازاري حتی ممکن است از طریق رفتارها و اقدامات مختلف مثل ابداع و یا کنترل منابع و نهاده. شودمی
. دست آید

جود دارد که در ادامه به دیدگاه دو مکتب سـاختارگرایی و  هاي مختلفی ودر خصوص کسب قدرت انحصاري دیدگاه
.شودشیکاگو اشاره می

از نظر مکتب ساختار گرایی ساختار بعضی از بازارها به نحوي است که امکان بروز انحصـار  -مکتب ساختارگرایی- 1
است که امکـان همکـاري   در واقع طرفداران این نظریه معتقدند ساختار بعضی از بازارها به نحوي. آوردرا فراهم می

زیـرا ورود بـه برخـی    . پذیري استهاي بالقوه به سختی امکانها را فراهم ساخته و ورود به بازار براي بنگاههبین بنگا
انحصـار  «این تلقی از انحصار به نظریه . اي و تبلیغات فراوان استهاي تجهیزات سرمایهصنایع نیازمند تحمل هزینه

طرفداران این نظریه براي جلوگیري از انحصار و ارتقاي رقابت، دخالت دولت را توجیه . ستنیز مرسوم ا» خود جوش
آنها معتقدند راه حل مناسب این استکه میان توانایی کسب سود و میزان تمرکز بازار رابطه منطقی برقـرار  . کنندمی

کاهش میزان تمرکـز در بـازار   جهت» ضد تراست«هاي بدین منظور وضع قوانین ضد انحصار و تشکیل آژانس. شود
. ضروري است

اي نادر و گذرا است و بـروز انحصـار بـه عوامـل     طرفداران مکتب شیکاگو معتقدند انحصار پدیده-مکتب شیکاگو- 2
. هـا در بـازار اسـت   بلکه عملکرد و کارآیی برتر و تغییرات تکنولوژیکی عامـل تسـلط بنگـاه   ساختاري مربوط نیست،

گو معتقدند در صورت بروز انحصار، نیاز به دخالت دولـت نیسـت و منـافع انحصـار بیشـتر از      طرفداران مکتب شیکا
از نظـر ایـن مکتـب    . دهـد افزون بر این هر انحصاري طی زمـان جـاي خـود را بـه رقابـت مـی      . هاي آن استهزینه

ایی که به دلیـل دخالـت   چندان تداوم نخواهند داشت و تنها انحصارهانحصارهایی که ناشی از کارآیی بیشتر باشند،
انحصـار  » مداخلـه جویانـه  «این نظریه به نظریـه  . شوند تدام دارندهاي دولتی ایجاد میدولت و مقررات و آیین نامه

.مرسوم است
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دالیـل  . براي بروز انحصار قایـل هسـتند  ) و بدخوب(دو دسته دالیلاي از محققین،عالوه بر تقسیم بندي فوق عده
ها و افزایش کارایی داشته ابداع و نوآوري تالش براي کاهش هزینهماتی همچون تحقیق و توسعه،خوب اشاره به اقدا

تـوان بـراي انحصـار دالیـل     در تقسیم بندي دیگر مـی . و دالیل بد اشاره به رفتارهاي ضد رقابتی و انحصارگري دارد
تمرکز بازار، وجود موانع ورود به : تند ازدالیل ساختاري بروز قدرت انحصاري عبار. ساختاري و رفتاري در نظر گرفت

انحصـاري  دالیل رفتاري نیز اشاره به اقداماتی دارد که بنگاه. هاي مقیاس و برخی موارد دیگربازار، تمایز کاال، صرفه
:برخی از این اقدامات عبارتند از.  زندهاي رقیب به آن دست میبراي ممانعت از  ورود بنگاه

 و غیر قیمتیایجاد موانع قیمتی
دریافت حق ثبت اختراع
ها ازیک محصولابداع و معرفی انواع نشانه
گذاري حدي و قیمت گذاري تهاجمیقیمت

تواند موجب کاهش تولید، افزایش قیمت، نابرابري در توزیع درآمد و به هرحال قدرت بازاري با توجه به ریشه آن می
که قدرت بازاري اثرات نامطلوبی در تخصیص منابع و رفاه جامعـه  است اگرچه پذیرفته شده. تاخیر در پیشرفت شود

هاي داراي قدرت بازاري عملکرد مثبت و خوبی را هزیرا بسیاري از بنگا. آورد ولی این موضوع مطلق نیستبه بار می
، ادغـام و غیـره   قدرت بازاري به اشکال مختلف همچون تمرکز باال، موانع ورود علیه رقباي بالقوه. اندبر جاي گذارده

منشا ایجاد قدرت بازاري ممکن است در داخل بازار یا خارج از آن باشد، ولی اثرات آن در داخل بازار . شودظاهر می
توان به وجود نکته دیگر اینکه تنها به اتکاي برخورداري از منابع قدرت بازاري در یک بازار، نمی. مشاهده خواهد شد

هـاي  ها انـدك، موانـع ورود بلنـد، صـرفه    است در یک بازار تمرکز باال، تعداد بنگاهممکن. قدرت بازاري مطمئن بود
در واقع بروز قـدرت بـازاري   . اما به هر دلیل، اثري از قدرت بازاري مشاهده نشودوجود داشته باشد،... مقیاس باال و 

طعی براي ظهـور قـدرت انحصـاري    توان  گفت هیچ عامل و منبع قبه این ترتیب می. در بازار رفتاري تصادفی است
لذا در هر مورد باید با . کننده بر بازارها باید به این نکته توجه خاص داشته باشدو نهاد تنظیم یا نظارت. وجود ندارد

بهره جویی از نظر کارشناسان اقتصادي، واقعیت بازار مربوطه تحلیل شود و سپس نسبت به وجود قدرت انحصاري و 
.ضاوت انجام شودهاي بروز آن قعلت

که هریک میزان یکـی  شوند،هاي متفاوتی براي نسبت دادن یک عدد به مفهوم کیفی قدرت بازار تعریف میشاخص
بازارساختار. گیرندنظیر تمرکز تولید، میزان نیاز به فروشنده و غیره را در نظر میاز عوامل ایجاد کننده قدرت بازار،

محصـوالت و تمـایز تمرکـز، يدرجهتوان بهمیآنهاترینبرجستهازکهاستونیخصوصیات گوناگوهاجنبهمعرف
هـاي صـرفه وورودموانـع گیرياز موارد اندازهبسیاريدرچون. کرداشارهبازاربهمقیاسهايصرفهوورودشرایط
اسـتفاده تمرکـز هـاي شـاخص ازبـازار شناسـایی سـاختار  بـراي محققان معموالًاست،ممکنغیرومشکلمقیاس

هاي متداول شده است و هر ساله میزان تمرکز بازارها هاي تمرکز بازار در بسیاري از کشورکاربرد شاخص. نمایندمی
هاي صنعتی واقتصادي، بقاي رقابت و رعایـت  گذرايشود و نتایج آن براي سیاستگیري میدر صنایع مختلف اندازه

هـاي تمرکـز در عمـل بسـیار اسـتفاده      هرچند شاخص. گیردها قرار میتحقوق مصرف کنندگان مورد استفاده دول
.شوند ولی فاقد پشتوانه نظري براي ارزیابی قدرت انحصاري هستندمی

به عبارت دیگر، تمرکز بازار داللـت بـر آن   . هاي مختلف استتمرکز در بازار عبارت از چگونگی توزیع بازار بین بنگاه
بـه لحـاظ   . باشدهاي بزرگ میلیدات بازار یک محصول معین در اختیار تعدادي از بنگاهدارد که چه میزان از کل تو
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اول اینکه بـا افـزایش تمرکـز در سـطح صـنایع انفـرادي       : توان در تغییر تمرکز دخیل دانستنظري سه عامل را می
ایش ارزش تولید در صنایعی توان انتظار داشت تمرکز کلی در سطح کل اقتصاد نیز افزایش یابد و دوم آنکه با افزمی

هاي بزرگ که یابد و سوم ادغام بنگاهتمرکز کلی نیز افزایش میباشد،که تمرکز آنها باالتر از حد متوسط اقتصاد می
ها و افزایش سهم آنهـا و در نهایـت بـه افـزایش تمرکـز منجـر       این امر منجر به افزایش و تنوع محصوالت این بنگاه

.شودمی
گیري قدرت بازاراندازههايشاخص) 5-2

گیري و روچیلد نیز براي اندازه) مثلث رفاه(هاي تمرکز بازار سه  شاخص لرنر، نصیب از دست رفته عالوه بر شاخص
.رودبه کار می) انحصار(قدرت بازار

شاخص لرنر
هرچـه  .  کنـد ري میگینهایی اندازهشاخص لرنر، قدرت انحصاري بنگاه را بر اساس شکاف نسبی بین قیمت و هزینه

عملیات انحصاري اخالل بیشتري در رفاه اجتماعی و تخصیص منـابع  شکاف بین قیمت و هزینه نهایی بیشتر باشد،
) (طرف دیگر در بازار انحصاري میزان اخالل در عملکرد بازار را بـه کمـک کشـش قیمتـی تقاضـا      . کندایجاد می

. اثرات اخاللی رفتارهاي انحصـاري بیشـتر خواهـد بـود    هرچه کشش قیمتی تقاضا کمتر باشد،. کردتوان ارزیابی می
نسبت به تغییـر قیمـت   کوچک بودن اندازه کشش قیمتی تقاضا داللت بر آن دارد که متقاضیان محصول انحصارگر،

.باشندحساس نمی
با استفاده از ایـن شـاخص هـم    . شوداستخراج میهاي نظري قوي است و از مدل بهینه یابیشاخص لرنر داراي پایه

در ساختمان ایـن شـاخص   . قدرت انحصاري بنگاه و هم قدرت انحصاري اعمال شده در کل بازار قابل محاسبه است
محاسبه شاخص لرنر با توجـه بـه عناصـر سـاختاري و رفتـاري کـار       . عناصر ساختاري و رفتاري قابل مشاهده است

عالوه بـر  . ها از ضروریات آن استهاي رفتاري بازار، انحصار چند جانبه و نظریه بازيمدلاي نیست و تسلط برساده
. ها مورد نیاز استتک بنگاهاین براي محاسبه این شاخص در حالت کلی اطالعات بازار به تفکیک تک

)مثلث رفاه(شاخص نصیب از دست رفته 
گیـري قـدرت   این شاخص براي اندازه. عی انحصار به ارائه شدهاي اجتماپیشتر این شاخص براي اندازه گیري هزینه

تـوان درك نظـري   هاي قدرت بازاري استکه بـه کمـک آن مـی   مثلث رفاه یکی از شاخص. شودبازار نیز استفاده می
مثلـث  (شایان ذکر است که دو شاخص لرنر و نصیب از دست رفتـه . مناسبی راجع به اثرات اخاللی انحصار پیدا کرد

یعنی هرچه کشش قیمتـی  شاخص لرنر رابطه معکوس با کشش قیمتی تقاضا دارد،. با یکدیگر سازگار هستند) رفاه
در مثلث رفاه نیز هرچـه کشـش قیمتـی    . تقاضا کمتر باشد قدرت انحصاري برحسب شاخص لرنر بیشتر خواهد بود

ي هم برحسب شاخص لرنر و هـم  تقاضا کمتر باشد، سطح نصیب از دست رفته بیشتر خواهد بود، لذا قدرت انحصار
. بر حسب شاخص نصیب از دست رفته بیشتر است

شاخص روچیلد
گیري قدرت انحصاري استفاده کـرد کـه تـابع تقاضـاي بـازار و تـابع       توان از شاخص روچیلد براي اندازههنگامی می

هـا بـاهم همکـاري و    دي از بنگـاه براي مثال هنگامی که تعـدا . قابل تمیز باشند) هایا گروهی از بنگاه(تقاضاي بنگاه 
. توان استفاده کردگیري قدرت انحصاري گروه ائتالف کننده  میائتالف کنند، از شاخص روچیلد براي اندازه
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تـوان بـه محاسـبه شـاخص روچیلـد      با مشخص شدن تقاضاي بنگاه و تقاضاي بازار و تعیین نسبت شـیب آنهـا مـی   
:زبور را به صورت رابطه زیر نوشتتوان شاخص مبه عبارت دیگر می. پرداخت

R 

. قدرت انحصاري آن بیشتر خواهد بودبا توجه به رابطه فوق هرچه منحنی تقاضاي بنگاه داراي شیب بیشتري باشد،
بـر  باشد و قدرت انحصاري بنگاه بر حسـب شـاخص روچیلـد برا   در بازار رقابتی شیب منحنی تقاضاي بنگاه صفر می

همچنین اگر در بازار تنها یک بنگاه فعال باشد منحنی تقاضاي بنگـاه بـر منحنـی تقاضـاي بـازار      .  صفر خواهد بود
بنابراین شاخص روچیلد بین صفر و یک تغییر . شود و در این صورت شاخص روچلید برابر یک خواهد بودمنطبق می

.کندمی

0 1R 
توانند محصول خود را بـه طـور متمـایز از سـایر رقبـا      ها با انجام اقداماتی میهایی که بنگاهزارشاخص روچیلد در با

از منحنی تقاضاي بازار ها،هباشد، منحنی تقاضاي بنگادر بازارهایی که تفاوت کاال مطرح می. عرضه کنند کاربرد دارد
. گیري قدرت انحصاري هر بنگاه به کار بردتوان شاخص روچیلد را براي اندازهباشد و میقابل تشخیص می

هاي تمرکز بازارشاخص
توان به تمرکز فروشندگان و تمرکز خریداران اشاره کرد که هاي سازمانی بازار میهاي و ویژگیترین جنبهاز برجسته

تمرکـز  مفهـوم صـنعتی اقتصـاد در. شـود در مطالعات کاربردي براي ارزیابی ساختاري بازارها و صنایع استفاده مـی 
در . اسـت فعالیـت ازشـاخه یـک دربنگـاه چنديغلبهقدرتگیريبراي اندازهمقیاسیتمرکز. داردايویژهجایگاه
تمرکز در. نمایدمیگیرياندازهراهابنگاهبینبازارتقسیمينحوهوچگونگی» تمرکز« گفت توانمیاین واژهتعریف

تولید کننـدگان ازکمیتعداديوسیلهبهتنهابازاریاآن صنعتکهشودمیصلحاوقتیبازاریکدریاصنعتیک
ماننـد اشـتغال،  (صـنعت  درتوجـه مـورد متغیرابتدابایدبازارتمرکزارزیابیبرايبنابراین،. اداره شودمقیاسبزرگ

در واقـع بـراي قضـاوت در    . مشخص کردرادر صنعتبنگاهنسبیسهمسپسو) داراییتولید،افزوده،ارزشفروش،
هاي فعال در صنعت و ثانیاً توجه بـه نحـوه توزیـع    مورد میزان رقابت و انحصار در یک بازار اوالً توجه به تعداد بنگاه

ها کمتر و هرچه بخش وسیعی از بازار در اختیار تعداد رود که هرچه تعداد بنگاهانتظار می. بازار بین آنها الزامی است
گیري تمرکـز ایـن   هاي اندازهتمرکز بازار و شاخص. تر باشدباشد، ساختار بازار به انحصار نزدیکها همحدودي از بنگا

ها و نحوه توزیع بازار بین آنها در یک عدد معـین خالصـه   ساند که اطالعات مربوط به تعداد بنگاهامکان را فراهم می
منحنی تمرکز 2در نمودار . توان مشاهده کردتمرکز میاطالعات مربوط به ساختار هر بازار را به کمک منحنی . شود

ها از بزرگ به کوچک و به صورت تجمعی در نظـر  بر روي محور افقی، بنگاه. استبراي یک بازار فرضی ترسیم شده 
بزرگتـرین  شـود، گونه که مالحظه میهمان. شودشوند و بر روي محور عمودي سهم تراکمی آنها ثبت میگرفته می

درصد بازار حـاکم  90درصد از بازار را در اختیار دارد و چهار بنگاه بزرگتر بر روي هم بر 40) بازار(این صنعتبنگاه
باید اطالعات موجود در منحنی تمرکز را با عدد شود،گیري تمرکز انتخاب میهر شاخصی که براي اندازه. باشندمی

کنند و بعضی فقـط نـاظر بـه    در منحنی تمرکز را منتقل میها تمامی اطالعات موجودبعضی از شاخص. بیان نماید
.بخشی از این اطالعات هستند
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منحنی تمرکز: 1-1نمودار

: توان دو نوع معیار تمرکز را شناسایی نموددر یک تقسیم بندي کلی می
معیارهاي مطلق - 1
)نسبی(هاي نابرابريمعیار- 2

ها هاي مطلق هم به تعداد بنگاهها توجه دارند؛ در حالیکه معیارهزه بنگاهاي نابرابري تمرکز فقط به نابرابري اندامعیار
توان به صورت کلی و در سطح اقتصاد یا صـنعت یـا در سـطح    تمرکز را می. و هم به  نابرابري اندازه آنها توجه دارند

:گیري تمرکز عبارتند ازهاي مطلق اندازهشاخص. هاي انفرادي نیز محاسبه نمودبازار
)CR(اخص نسبت تمرکزش- 1
) HHI(هیرشمن-شاخص هرفیندال- 2
شاخص هانا و کاي - 3
شاخص آنتروپی- 4

:گیري تمرکز عبارتند ازاندازه) نسبی(هاي نابرابريشاخص
هاواریانس لگاریتم اندازه بنگاه- 1
ضریب جینی- 2
)سودآوري(شاخص بین- 3
شاخص پاپاندرو- 4
هاي صنعتشاخص معکوس تعداد بنگاه- 5

تر و تر و قويها مستدلهاي نظري از سایر شاخصهیرشمن به لحاظ پایه-هرفیندالشاخص،هاشاخصاز میان این
هـاي  در ادامه به تشـریح شـاخص  . گیردهاي دیگر بیشتر مورد استفاده قرار میدر محاسبه تمرکز نسبت به شاخص

.تمرکز بازار خواهیم پرداخت
)بنگاه برترnسهم )(CR(شاخص نسبت تمرکز

این شاخص به دلیل نیاز اطالعاتی . گیري تمرکز استترین شاخص اندازهترین و سادهت تمرکز متداولشاخص نسب
این شاخص به دو صورت قابـل  . شودباشد و در مطالعات تجربی از این شاخص استفاده میمحدود بیشتر متداول می
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هـایی  شود و در حالت دوم، تعدا بنگـاه بنگاه بزرگ محاسبه میnدر حالت اول سهم بازاري . تعریف و محاسبه است
معوال از نوع اول این شاخص در کارهـاي تحربـی بـه طـور     . که درصدي از بازار را در اخبتار دارند، مورد توجه است

میـزان  (شود پنج و هشت بنگاه در عمل به گارگرفته میشود و بیشتر اوقات نسبت تمرکز چهار، گستره استفاده می
nشودشاخص نسبت تمرکز از رابطه زیر محاسبه می) . اختیاري است:

1 1

n n
i

n i
i i

XC S
X 

  
:که در آن

nC : شاخص تمرکزnبنگاه.
iS : سهم بنگاهiام.
iX :بنگاه ) ی و اشتغالارزش افزوده، دارایتولید، فروش،(متغیر مورد نظرiام.

X :اندازه کل متغیر مورد نظر در صنعت.
همچنین این شاخص فقط به اطالعات چند بنگاه اول توجه . استnاز جمله نقاط ضعف این شاخص اختیاري بودن 

رگتر را تحت تاثیر قرار ندهد، هاي بزدارد، به عبارت دیگر اگر تغییري در صنعت صورت گیرد به طوري که بنگاه
بازار وسیع نسبت . همچنین نسبت تمرکز تا حد زیادي به تعریف بازار بستگی دارد. کنداندازه شاخص تغییر نمی

. دهد در حالیکه بازار کوچک معموال اثر معکوس داردمیتمرکز را کاهش
)HHI(هیرشمن-شاخص هرفیندال

ایـن شـاخص از   . باشـد هیرشمن می-بیان مفهوم تمرکز شاخص هرفیندالهاي مهم و کاربردي برايیکی از شاخص
هاي صنعت این شاخص از مجموع توان دوم سهم بازار تمامی بنگاه. کندهاي صنعت استفاده میاطالعات  تمام بنگاه

:شودبه صورت زیر تعریف می) HHI(هیرشمن -شاخص هرفیندال. آیدبه دست می
2

2
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2که در آن 

iS مربع سهم بازار بنگاهi ام وNهاي موجود در صنعت یا بازار استتعداد بنگاه.
این مطلب در واقع به معنـی آن اسـت   . سهم هر بنگاه از بازار به توان دو رسیده استشود،همانطور که مالحظه می

بـدین  . اي معادل هسم بازار همان بنگاه تعلـق گرفتـه اسـت   بنگاه وزنهکه در ساختن این شاخص  به سهم بازار هر
هاي بزرگتر از وزنه اهمیتی بیشتري در ساختن شاخص فوق و انـدازه گیـري تمرکـز    ترتیب مشخص است که بنگاه

انچـه  چن. ضد انحصار وایجاد بسـتر رقابـت دارد  گذارياین شاخص کاربرد فراوانی در سیاست. بازار برخوردار هستند
مقـدار صـفر ایـن    . کنـد تغییـر مـی  10000مقدار عددي این شاخص بین صفر و ضرب شود،100ها در سهم بنگاه

نحوه تعیین رقابتی و غیر رقـابتی  . دهدحالت انحصار کامل را نشان می10000شاخص  حالت رقابت کامل و مقدار 
باشـد، بـازار   100آن کمتـر از  HHIشـاخص  بودن صنایع بر اساس این شاخص به این ترتیب است که بازاري کـه 

انحصـار چندجانبـه اسـت و بـاالخره     باشـد، 1000و 100شود و بازارهایی که تمرکز آنها بـین  رقابتی محسوب می
.آیندانحصار چندجانبه سخت و انحصاري به حساب میاست،1000آنها بیشتر از هاییکه تمرکزبازار

براي طبقه بندي ) TFC(میالدي توسط کمیسیون فدرال تجارت آمریکا 1980هیرشمن در سال -شاخص هرفیندال
هاي بـا  بر اساس این شاخص کمیسیون فدرال تجارت آمریکا درخواست ادغام شرکت. بازار مورد استفاده قرار گرفت

اخص  هـا، در بـازاري بـا شـ    دهد و در مقابل ادغـام شـرکت  را مورد بررسی قرار می1000شاخص هرفیندال بیش از 
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HHI هـا  جدول زیر نحوه برخورداري دایره ضد تراست آمریکا با پیشنهاد ادغام بنگاه. کردمقاومت می1800بیش از
.کندرا مشخص می

نحوه برخورد با ادغام با توجه به شاخص تمرکز
HHIاندازه وضعیت تمرکزنحوه برخورد با ادغام

1000کمتر از رقابتیادغام بالمانع است
واحد افزایش دهد، با ادغام 100را بیشتر از HHIادغام، شاخص اگر 

.شودبرخورد می
1800تا 1000بین تمرکز مالیم

واحد افزایش دهد با ادغام 50را بیشتر از HHIاگر ادغام، شاخص 
.شودبرخورد می

1800باالي تمرکز

شاخص هانا و کاي 
در اسـت، ها توان دو داده شـده  به سهم بازار بنگاهHHIشاخص در . باشدمیHHIاین شاخص تعمیم یافته شاخص 

شود و مقدار آن بنابر نظر محقق حالیکه در شاخص هانا و کاي توان سهم بازار به صورت کلی و با نماد  مشخص می
.شودتعیین می
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باشـد کـه توسـط    یک پـارامتر کشـش مـی   هاي صنعت وتعداد بنگاهNام و iسهم بازاري بنگاه iSکه در آن (
تر در اندازه این شاخص بیشـتر خواهـد بـود و    هاي بزرگبزرگتر باشد وزن بنگاهiSهرچه . شودپژوهشگر تعیین می

در کنـد، هـاي صـنعت میـل مـی    یعنی تعداد بنگاهNکند مقدار شاخص به صفر گرایش پیدا میبه سمت iSهرچه 
2اگر. ها حساس نخواهد بودچنین حالتی شاخص هانا وکاي به تفاوت در اندازه بنگاه  ،شـاخص هانـا و   باشـد

.)هیرشمن خواهد بود-کاي معادل شاخص هرفیندال
شاخص آنتروپی

آنتروپـی   . هایی از فیزیک و مکانیـک مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت     شاخص آنتروپی در ابتدا به عنوان ابزاري در شاخه
معیار آنتروپی بـه عنـوان جـایگزینی بـراي     . کندگیري میکمیتی است که بی نظمی و اختالل را در یک نظام اندازه

یابـد، هنگامی کـه آنتروپـی افـزایش مـی    . کوس تمرکز استدر واقع آنتروپی معیار مع. شودواریانس به کار برده می
. شودتمرکز کاسته می

:تواند به عنوان یک معیار نابرابري به شکل زیر بیان شوددر شکل عمومی، آنتروپی می
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.باشدهاي صنعت مینگاهتعداد بnام و iسهم بازاري بنگاه iSکه در آن که در آن
هـایی اسـت   لگاریتم تعداد بنگاهحداکثر مقدار این شاخص،. ارزش مقداري این  شاخص به سختی قابل تفسیر است

. هـا داراي سـهم مسـاوي باشـند    آید که همـه بنگـاه  کنند و هنگامی این حالت پیش میمیکه در یک بازار فعالیت
مزیـت  . که شرایط انحصاري بوده و تنها یک بنگاه در بازار فعال باشـد همچنین مقدار این شاخص زمانی صفر است

هاي راهبردي براي ایجـاد تمرکـز در بـازار،  بـه یکـدیگر      چگونه زیر گروهکند،این شاخص آن است که مشخص می
.کمک کنند
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شاخص واریانس لگاریتم
تجزیـه و سـپس از طریـق  رابطـه زیـر      تواند نظر شاخص آنتروپی به چند زیرگـروه اسـتراتژیک   این شاخص هم می

:محاسبه شود
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.هاي صنعت استتعداد بنگاهNام و iسهم بازاري بنگاه iSکه در آن
تشـابه  فرض اساسی آن است که . ها داراي اندازه یکسان باشندمقدار این شاخص نیز زمانی صفر است که تمام بنگاه

مشکل این شاخص آن است که مـثالً دو بنگـاه هـم انـدازه و     . کندها، رقابت بیشتر را ایجاد میبیشتر در اندازه بنگاه
. آیدبنگاه هم اندازه علی رغم داشتن دو وضعیت جداگانه، مقدار یکسان بدست می200

ضریب جینی
نابرابري در توزیع درآمد ال براي سنجش میزانضریب جینی یک واحد اندازه گیري پراکندگی آماري است که معمو

نسبتی تعریف می شود که ارزشـی بـین صـفر و یـک     این ضریب با. یا ثروت در یک جامعه آماري استفاده می شود
در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می دهد در حالیکه ضریب جینی باالتر یک ضریب جینی پایین برابري بیشتر: دارد

.ا مشخص می کندرتوزیع نابرابر

این منحنی که مبین شدت نـابرابري در سـهم   . شوددر رابطه به توضیح گرافیکی تمرکز از منحنی لورنز استفاده می
.قابل نمایش است3باشد به صورت نمودار ها با توجه به تعداد آنها میبازاري بنگاه

منحنی لورنز: 1-2نمودار

ها از کوچکتر به بزرگتر و محور عمودي برحسب سهم بازاري هریـک  ب تعداد بنگاهدر این نمودار محور افقی بر حس
. دهدهاي مختلف را نشان میهضریب جینی نیز پراکندگی سهم بازار بین بنگا. استها ترسیم شدهاز بنگاه

ها مسلط بـر  یکی از بنگاهمنحنی لورنز منطبق بر قطر است و اگر فقط ها داراي سهم مشابه از بازار باشند،اگر بنگاه
:شوداز رابطه زیر استفاده می) G(براي محاسبه ضریب جینی.  بازار شود منحنی لورنز منطبق بر محورها است

 
1

0
1 2G f d   

که در آن  f یک تابع غیر خطی است.
هـا  ضریب جینی صفر به این معناست که همه بنگاه. باشدارزش مقداري ضریب جینی بین صفر و یک در نوسان می

نشان دهنـده آن اسـت کـه پراکنـدگی انـدازه بنگـاه بسـیار        داراي سهم یکسان هستند و مقدار ضریب جینی یک،
. نامتعادل و بازار انحصاري است

ها هسهم بازاري بنگا

ه بنگاتعداد
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هـا در  تعـداد بنگـاه  نظـر از  تواند ارزش و مقدار یکسـانی را صـرف  آن است که این شاخص میاز معایب این شاخص
به طور مثال، یک بازار را با دو بنگاه در نظر بگیرید که داراي سهم مساوي از بازار هستند در این . صنعت قبول کند

بنگاه با سـهم یکسـان داشـته    200تواند زمانی رخ دهد که میاین حالت حتی. حالت ضریب جینی برابر صفر است
.ي بازار انحصار چند قطبی و در حالت دوم داراي یک بازار رقابتی هستیمدر حالی که در حالت اول دار. باشیم

)سودآوري(شاخص بین
بنگاهی کـه در مقایسـه بـا    . تعدادي از اقتصاددانان معتقدند نرخ سودآوري باال داللت بر وجود قدرت انحصاري دارد

در واقع اگر چنانچه یـک بنگـاه   . دارددر موقعیت انحصاري قرارها توانسته است سود بیشتري کسب کند،سایر بنگاه
لـذا مـالك تعیـین    . در زمان طوالنی و به طور مستمر سود فوق العاده کسب کند، از قدرت انحصاري برخوردار است

درجه تمرکز در این شاخص سطح سودآوري بنگاه است و محاسبات درجه تمرکز از طریق رتبه بندي سود هریک از 
اخص بین اگرچه داراي توضیحات نظري است ولی کاربرد آن ممکن است موجب اشـتباه  ش. پذیردها انجام میبنگاه

. در قضاوت شود
شاخص پاپاندرو

توان برحسب توانایی بنگاه در نفوذ بـه بـازار رقبـا و قـدرت مقاومـت آن در مقابـل       قدرت انحصاري یک بنگاه را می
بنگاه در مقابل تهدیدات سایر رقبا مقاومـت بیشـتري   هرچه یک . گیري کردتحرکات، تهدیدات و حمالت رقبا اندازه

از طرف دیگر هرچه یـک بنگـاه در   . اش بیشتر خواهد بودقدرت انحصارينشان دهد و هسم بازار خود را حفظ کند،
. اش بیشتر استجذب سهم بازار و نفوذ به بازار سایر رقبا توانایی بیشتري داشته باشد قدرت انحصاري

هاي جدیـد قیمتـی و   سیاستXشرکت . را در یک بازار معین در نظر بگیریدYو Xر دو شرکتبراي توضیح بیشت
خدمات Xشرکت . را به خود اختصاص دهدYگیرد تا تمام یا بخشی از سهم بازار بنگاه  غیر قمیتی را در پیش می

ه بر این بـه کمـک تحقیـق و    بخشد و عالوکیفیت محصول خود را بهبود میدهد،پس از فروش  خود را افزایش می
هایش شده و قیمت کمتـري از مشـتریان   کند که این نیز موجب کاهش هزینهآوري جدید استفاده میتوسعه از فن
است که ممکن است موجب از دست رفتن تمـام  Yتمامی اقدامات فوق مانند تهدیدي علیه بنگاه . کنددریافت می

از اه در مقابل حمالت فوق مقاومت کند و سـهم بـازارش را حفـظ کنـد،    بنگYاگر .  یا بخشی از سهم بازارش شود
.قدرت انحصاري  برخوردار است

هاي قیمتـی و  نسبت به اقدامات و سیاستYچنانجه تقاضا براي محصوالت شرکت توان اظهار داشت،در محموع می
قدرت انحصـاري ایـن شـرکت    شد،کمتري داشته باو سایر رقبا حساس نباشد و یا حساسیتXغیر قمیتی شرکت  

بـراي انـدازه گیـري میـزان حساسـیت      . قدرت انحصاري کمتر اسـت باالست و هرچه میزان حساسیت بیشتر باشد،
. توان از کشش قیمتی متقاطع تقاضا استفاده کردتقاضاي  یک شرکت نسبت به اقدامات قمیتی رقیب می

قاطع تقاضا و کشش متقاطع عرضه ر است، زیرا باید کشش متپذیمحاسبه شاخص پاپاندرو در عمل به سختی امکان
. برا ي تعداد نامحدوي زوج کاال محاسبه کردرا

هاي صنعتشاخص معکوس تعداد بنگاه
هاي بازار را معکوس باشد و کافی است که تعداد بنگاهترین شاخص تمرکز میسادههاي صنعت،معکوس تعداد بنگاه

بنگاه فعالیـت نمایـد، انـدازه    20براي مثال اگر در صنعت . حسب این شاخص محاسبه شودنمود تا اندازه تمرکز بر
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ها توجه دارد و به مسئله نحوه این شاخص صرفاً به تعداد بنگاه. خواهد بود0,05تمرکز برحسب این شاخص معادل 
.توجه استتوزیع بازار بین آنها بی

مطالعات انجام شده در مورد رقابت پذیري) 6-2
باتوجه به اهمیت نظري و . اي در ادبیات اقتصادي به آن شده استرقابت و انحصار از موضوعاتی است که توجه ویژه

برخی تحقیقات بـه صـورت کلـی و در    . استبردي رقابت و انحصار تحقیقات مختلفی در این خصوص انجام شدهرکا
1)1388(صنوبر و فرزانه کجاباد براي نمونه بهشتی،. دانمورد صنایع مختلف رقابت و انحصار را مورد توجه قرار داده

نیروهاي رقابتی در مفهوم گسترده خود بـه پـنج نـوع    . اندنوین پرداختهدر اقتصاد به بررسی مفهومی و کمی رقابت
روج ورود و خ. هاي بالقوه براي ورود به صنعت استنیروي رقابتی تقسیم شده، که یکی از این پنج نیرو، رقابت بنگاه

در این پژوهش به . شودهر دو از عوامل اساسی فرایند انتخاب بازار بوده که به بازسازي و تحول در صنعت منجر می
1382-1374چهار رقمـی صـنعت ایـران در دوره    ISICتجزیه و تحلیل عوامل موثر بر ورودي خالص براي کدهاي

ر اقتصاد صنعتی، عوامل مـوثر بـر ورودي خـالص در    با توجه به مطالعات تجربی صورت گرفته د. استپرداخته شده
و بـا اسـتفاده از   شـده عملکرد به عالوه عوامل کالن تاثیرگذار بر ورودي خالص تقسیم -رفتار –قالب مدل ساختار 

نتایج برآورد مدل نشان دهنده اهمیت موانع در جلوگیري . شده استهاي تلفیقی به برآورد مدل پرداختهروش داده
موانع . هاي جدید استگیري بنگاهها به صنعت و همچنین اهمیت فضاي کالن اقتصادي کشور در شکلبنگاهاز ورود

هـاي  هاي موجود و نیاز به سرمایه و هم شامل موانعی مانند داراییورود به صنعت هم شامل اندازه بهینه باالي بنگاه
هـاي جدیـد در بخـش    ل جـذب کننـده بنگـاه   همچنین، رشد و سودآوري صنعت به عنوان یک عام. ناملموس است

.کندصنعت ایران عمل می

پتروشـیمی، خـودرو، فـوالد،    (در تحقیق خود تمرکز در پنج صنعت مهـم ایـران   2)1386(جالل آبادي و میرجلیلی 
. انـد را با استفاده از شاخص هرفینـدال ـ هیرشـمن بررسـی نمـوده     1384-1379طی سالهاي ) شیشه و قند و شکر

. دهد بخش زیادي از تولید این صنایع در تمرکز و سلطه تعـداد انـدکی بنگـاه قـرار دارد    ن تحقیق نشان مینتایج ای
یابـد و از ایـن رو تمرکـز در    ها در هر صنعت، این شاخص کاهش میهمچنین با گذشت زمان و افزایش تعداد بنگاه

ر اساسی در تمرکز و انحصار این دسته از ها موجب تغییشود؛ اما کاهش تمرکز در این سالصنعت مربوطه کمتر می
.فعالیتها نشده است

اند نیز تنوع و وسعت زیادي دارند که مهمترین آنها تحقیقات حوزه رقابت و انحصار که در صنعت بیمه صورت گرفته
. در ادامه به طور خالصه مرور خواهند شد

پـذیري و  ورها از طریق محاسبه شـاخص رقابـت  هاي بیمه در کش، به بررسی ساختار رقابتی شرکت3)2008(توربون
پـذیري وجـود دارد کـه    دهد که یک نرخ طبیعی براي شاخص رقابتنتیجه تحقق نشان می. پردازدگرایی میتمرکز

دهنـده  باشـد کـه ایـن نـرخ، نشـان     می250/2هاي غیر زندگی و براي بیمه525/1هاي زندگی میزان آن براي بیمه

پژوهشـهاي  ، بررسي عوامل موثر بـر ورود و خـروج خـالص بنگـاه هـا در بخـش صـنعت ايـران        ، )۱۳۸۸(فرزانه كجاباد ،حسنو ناصر،صنوبر، محمدباقر،بهشتي. ۱
.۱۷۹-۱۵۷، صص ۳۸، شماره اقتصادي ايران

، جستارهاي اقتصـادي، شـماره   ۱۳۸۴-۱۳۷۹يع ايران؛ مطالعه موردي برخي از صنايع انحصار و تمركز در صنا، )۱۳۸۶(فاطمه،ميرجليليو اسداله،جالل آبادي. ۲
.۲۳۲-۱۹۷، صص ۷

3. Thornburn, Crairg, (2008), Insurers: Too Many, Too Few, of Just Right, Policy Research Working Paper, 4578 , world
bank
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هاي باال تر از حد یا کمتر از حدي باشد شاخصهاي بیمه بیشاست حال اگر تعداد شرکتکارایی حداکثر در صنعت 
براي زمانی که شاخص به دست آمده از میـزان طبیعـی بیشـتر اسـت     . آیدبیشتر یا کمتر از این مقدار به دست می

ده از میـزان طبیعـی   ها و یا بالعکس براي زمانی که شاخص به دست آمـ کشش بازار از طریق حذف یا ادغام شرکت
. گرددها دوباره میزان شاخص به سمت مقدار طبیعی آن برمیکمتر است، با اضافه شدن به تعداد شرکت

پذیري در بیمه اتومبیل در کشـور  ، میزان شاخص رقابت1)2007(در مطالعه صورت گرفته توسط با چیز و همکاران 
ان این شاخص و کارایی صنعت این نتیجه بـه دسـت آمـد کـه     انگلستان محاسبه شده از نتایج به دست آمده از میز

هاي بیمه کوچکتر بـه  کمتر شده و دلیل آن این بوده است که بسیاري از شرکت1990میزان رقابت پذیري از سال 
اند و این امر باعث کارایی بیشـتر صـنعت شـده    ها ناشی از مقیاس با یکدیگر ادغام شدهعلت عدم دستیابی به صرفه

نتجیه نهایی این تحقیق نشان دهنده این است که لزوماً رقابتی بودن در صنعت بیه مطلوب نیست زیرا ممکن . است
.است کارایی صنعت را کاهش دهد

هـاي ارائـه دهنـده بیمـه زنـدگی در آلمـان       پذیري در مورد شرکتنوع شاخص رقابت5، 2)2006(در مطالعه بیکر 
اي پذیري بیشتر باشـد قیمـت خـدمات بیمـه    گر این است که هرچه رقابتننتایج به دست آمده نشا. محاسبه شدند

پـذیري بیشـتر باشـد در بلنـد مـدت تـوان       ولی از طرف دیگر هرچه رقابت. کمتر و کیفیت این خدمات بیشتر است
گـري صـنعت   شود و در نتیجه سودآوري صـنعت و توانـایی بیمـه   هاي بیمه کمتر میها در شرکتبازپرداخت بدهی

.گذاردگزاران صنعت بیمه میمقابله انتخاب بین دو وضعیت ذکر شده در باال را به عهده سیاست. یابدش میکاه
بـه اخـالل در   بیمه که حاکم بودن ساختار انحصاري در بخش به بررسی3)1388(فیوضی اختیاريو شهیکی تاش

.شود پرداخته استمیهاي اجتماعی منجر نهایجاد هزیو در نتیجههاي اقتصاديتخصیص بهینه منابع و ایجاد رانت
نتایج مطالعـه  است وهدف این مقاله برآورد هزینه رفاهی ناشی از ساختار انحصار موثر در بازار بیمه در کشور ایران 

نتیجـه بـرآورد شـاخص    . دهد که ساختار بازار بیمه در ایران بـه صـورت انحصـار مـوثر اسـت     این پژوهش نشان می
دهد که هزینه رفاهی اجتماعی باالیی بر دریافت کننـدگان  نشان می1383و کالینگ و مولر در سال هاربرگر، پوزنر
.اي، به دلیل ساختار انحصار موثر تحمیل شده استخدمات بیمه

گیريبندي و نتیجهجمع) 7-2
نحصـار چندجانبـه و انحصـار    اها از حیث رقابت چهار نوع بازار رقابت کامل، رقابـت انحصـاري،  در تقسیم بندي بازار

در ادبیات اقتصادي حالت رقابتی به دو بازار رقابت کامل و رقابت انحصاري و حالت انحصـاري بـه   . کامل وجود دارد
اغلب اقتصاددانان معتقدند این ،با توجه به شرایط بازار رقابت کامل. شودانحصار چندجانبه و انحصار کامل اطالق می

ها بین رقابت انحصـاري وانحصـار چنـد جانبـه     به عبارت دیگر در عمل طیفی از بازار. شودمیبازار در عمل محقق ن

1 Bachis. Enrico, (2007), Fenn, Pavl, Measuring Competition in the UK Motor Insurance Markets, CRIS. Discussion
Paper Series- 2007. Iv
2
Paper

، ۳۸شـماره ،پژوهشهاي اقتصـادي ايـران  ، برآورد هزينه رفاهي ناشي از انحصار موثر در صنعت بيمه ايران، )۱۳۸۸(نسيم،فيوضي اختياريو محمدنبي،تاششهيكي. ۴
.۱۵۵-۱۳۳صص
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با دور شدن از بازار رقابت کامل سازوکار بازار قادر به تخصیص بهینه منابع و در نیتجـه حـداکثر سـازي    . وجود دارد
هرچـه قـدرت   . هاسـت صاري شـدن بـازار  و این در واقع بیانگر هزینه براي اجتماع از ناحیه انح. منافع جامعه نیست

هاي یاد شده براي جامعه نیـز  هزینهانحصاري بیشتر باشد و به عبارت دیگر بازار بیشتر از رقابت فاصله گرفته باشد،
هاي اجتماعی ناشی از انحصار دو روش مثلـث رفـاه و روش کـولین مـولر     گیري هزینهبراي اندازه. بیشتر خواهد شد

:هاي اجتماعی انحصار توجه به نکات زیر ضروري استر هنگام محاسبه هزینهد. شوداستفاده می
کنـد، تحـت شـرایطی خـاص     هایی به شکل کاهش رفاه اجتماعی بـر جامعـه تحمیـل مـی    هرچند انحصار هزینه- 1

طرفـداران  . آیـد، خنثـی شـود   هاي اجتماعی انحصار ممکن است با منافعی که به همراه انحصار به دسـت مـی  هزینه
نـادري اسـت و در بازارهـایی کـه انحصـار ظـاهر       شیکاگو در زمره افرادي هستند که معتقدند انحصار پدیدهمکتب

بـراي  . شـود ها با منافع ناشی از انحصار خنثی میهاي اجتماعی انحصار بسیار ناچیز است و این هزینهشود هزینهمی
انگیـزه الزم  کننـد، ود انحصاري رقابت و تالش مـی ها براي کسب موقعیت انحصاري و سمثال در بازارهایی که بنگاه

بسـیار از تحـوالت و   . تـر بسـیار باالسـت   هـاي تولیـد کـم هزینـه    براي نوآوري، بهبود کیفیـت و پیـدا کـردن روش   
. استآوري نتیجه انگیزه کسب سود انحصاري بودههاي فنپیشترفت

هـاي  بهبود کیفیـت محصـوالت یکـی از دسـتاورد    هاي جدیدتر تولید و یا تحقیق و توسعه براي پیدا کردن روش- 2
در چنین مواردي الزم اسـت از نـوآوران حمایـت    . کنندهایی است که براي کسب موقعیت انحصاري تالش میبنگاه

.قانونی به شکل اعطاي حق تولید انحصاري براي چند سال به عمل آید
. شـود ها میهمنجر به افزایش کارآیی بنگاگیرد،هایی که براي کسب قدرت انحصاري صورت میبعضی از فعالیت- 3

هاي کمتري داشته باشـد و در  هزینهاست،رود انحصارگري که به دلیل افزایش کارایی بر بازار مسلط شدهانتظار می
عملکرد چنین انحصارگري فوایدي به شـکل  . ها از قدرت رقابت قیمتی بیشتري برخوردار باشدمقایسه با سایر بنگاه

ها در بازار اگر چـه بـه مثابـه    همچین باید توجه داشت که ادغام بنگاه. مت براي جامعه به بار خواهد آوردکاهش قی
شود،  ولی به همراه ادغام فوایدي به شکل کاهش هزینه و کـاهش قیمـت نصـیب    یک فعالیت غیر رقابتی تلقی می

شـود و بـا افـزایش مقیـاس، بنگـاه از      د مـی ادغام دو یا چند بنگاه موجب افزایش مقیاس بنگاه جدی. شودجامعه می
در چنـین  . شـود شود که سرانجام نتیجه آن به شکل کاهش قیمت نصیب جامعه میهاي مقیاس برخوردار میصرفه

لذا نهاد نظارت کننده بر بازار و مسوول حفظ رقابت باید بـه  . گیري کردهاي ادغام شده سختمواردي نباید بر بنگاه
.ار به چنین مواردي توجه ویژه داشته باشدهنگام ارزیابی انحص

انحصار گـري  . باشدمیXنکته دیگري که در ارزیابی اثرات رفاهی انحصار باید مورد توجه قرار گیرد عدم کارآیی - 4
هایی کـه بـه   براي مثال بنگاه. گیر نباشدها چندان سختکه از تهدید رقبا مصون است، ممکن است نسبت به هزینه

ممکن است شوند،مند میاز حمایت قانونی برخوردار هستند و یا  از بعضی مزایا به طور انحصار بهرهدالیل مختلف  
ها برخوردار هاي دولتی که از انواع حمایتشرکت. ها نگران نباشندبا توجه به شرایط امن خود چندان راجع به هزینه

. باشندنمونه بارز چنین موقعیتی میهستند،
هـایی بـراي کسـب موقعیـت انحصـاري      وجود فرصت کسب سود انحصاري موجب بروز فعالیتنکه،اینکته دیگر- 5

گیـري از  در راه رقابت ناچار بـه بهـره  باشند،هایی که در صدد کسب سود انحصاري باال میشود و در نتیجه بنگاهمی
بخشـی از  فرصت ایـن منـافع،  هزینهبسیاري از اقتصاددانان معتقدند. شوندهاي غیر رقابتی میمنافعی براي فعالیت

. باشدهاي اجتماعی انحصار میهزینه
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عالوه . مثلث رفاه، روچیلد وجود داردهاي لرنر ،براي سنجش قدرت انحصاري معیارهاي مختلفی مشتمل بر شاخص
باشـد  درجه تمرکز مـی گیرد،گیري درجه انحصار مورد استفاده قرار میها، معیار دیگري که براي اندازهبر این معیار

هـایی کـه  بـراي محاسـبه آن مـورد نیـاز       باشد و ثانیاً با توجه بـه نـوع داده  که اوال مربوط به کل بازار یا صنعت می
گیري تمرکز بازار ارائه شده است کـه در  هاي مختلفی نیز براي اندازهشاخص. به راحتی قابل محاسبه استباشد،می

، هانا و کاي، آنتروپی، واریانس لگاریتم اندازه )HHI(هیرشمن-، هرفیندال)CR(رکزهاي نسبت تماین تحقیق شاخص
.هاي صنعت ارائه شده اند، پاپاندرو و معکوس تعداد بنگاه)سودآوري(ها، ضریب جینی، بینبنگاه

نحصـاري و  گزاري هاي ضد اقدرت انحصاري و به ویژه تمرکز بازار در سیاستهاي اجتماعی انحصار،محاسبه هزینه
هـاي تمرکـز بـراي بازارهـا و     از این رو در بسیاري از کشورها شـاخص . هاي مختلف اهمیت بسیاري داردتنظیم بازار

رها و صنایع مورد استفاده قرار هاي نظارتی و دولت بر این بازاهاي نهادگزاريصنایع مختلف محاسبه شده و سیاست
عت بیمه در ایران الزم باشـد تـا تصـویر بهتـري از وضـعیت رقابـت در       شاید محاسبه این معیارها براي صن. گیردمی

.گذشته و حال براي صنعت بیمه در ایران نشان داده شود 
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مقدمه)3- 1
ها در این بخش مقایسه تطبیقی میان تولید ناخاص ، تولید حق بیمه ها و سایر شاخص هاي کالن اقتصادي کشور

انجام می شود و سپس با بهره گیري از سوابق تحقیقاتی و تئوریکی و نتایج بدست آمده از مقایسه تطبیقی کشورها 
.عوامل احتمالی موثر بر تولید حق بیمه ها در کشورها بدست می آید

مروري اجمالی بر حق بیمه تولیدي در جهان و مقایسه آن با ایران) 2-3
دارد که بیمه بهایی است که براي رهایی از عدم اطمینان ل علم اقتصاد خود بیان میآلفرد مارشال در کتاب اصو

از , خطر که پیشینه اي به قدمت تاریخ بشر دارد و حاصل کارش جز ویرانی و ضرر و زیان نیست . شود پرداخته می
گستره چندان , خطر, آغازپیوسته همراه او بوده است و موجب دلمشغولی انسان شده است ؛ در , بدو خلقت انسان 

ثروت و دارایی , رفته رفته و با توسعه جوامع بشري و با پیشرفت تمدن . پهناوري نداشت ؛  چون سرمایه اندك بود 
با رخ . انسان افزونتر شد و میزان درگیري انسان با خطر یا ریسک افزایش یافت و دزدي دریایی هم به آن اضافه شد 

به طوري که امروزه با پیشرفت . روز به روز گسترش یافت , تواتر و شدت ریسک , ع تنو, نمودن انقالب صنعتی 
به رغم تسهیالت فراوانی که براي رفاه انسان در پی داشته , تکنولوژي و ورود انواع فراورده ها صنعتی به زندگی بشر 

می , با توجه به ماهیتشان , با ریسک به روشهاي متعددي. ریسکهاي جدیدي را با خود وارد اجتماع کرده است , 
مهمترین و موثرترین شیوه انتقال ریسک به بیمه گر است نقش بیمه گر تشکیل اجتماع بزرگی . توان برخورد کرد 

بیمه گر با استفاده از آمار و حساب احتماالت و . از بیمه گذاران است که در معرض ریسک یگانه اي قرار دارند 
یا حق بیمه فنی را محاسبه و مبلغی را به عنوان هزینه عملیاتی و سود معوق خود هزینه ریسک , تجربات گذشته 

حق بیمه اي است که بیمه گذار بابت انتقال ریسک , این رقم . به آن اضافه می کند تا حق بیمه تجاري بدست آید 
پیش بینی هاي بیمه , زرگ هرچه اجتمااع بیمه گزاران زیادتر باشد براساس قانون اعداد ب. به بیمه گر می پردازد 

در نتیجه حق بیمه اي که بیمه گر براساس حساب احتماالت و تجربیات گذشته , گر به واقعیت نزدیکتر می شود 
.محاسبه کرده پاسخگوي تعهدات او خواهد بود

ید لذا در این راستا و در جهت احاطه بیشتر بر صنعت بیمه ، بررسی صنعت فوق در جهان و ایران ضرورري می نما
تالش گردیده است تا در ابتدا صنعت بیمه براساس متغیر حق بیمه تولیدي در جهان مورد بررسی قرار گرفته سپس 
صنعت فوق در کشورهاي آسیاي جنوب غربی و ایران تحلیل و در انتها با مقایسه اي از ایران و جهان در دو بخش 

اقع گردیده استزندگی و غیر زندگی ، حق بیمه تولیدي مورد ارزیابی و
حق بیمه مربوط به بیمه نامه هاي صادره شده در سال مورد بررسی اعم از آنکه اعتبار آنها به : حق بیمه تولیدي(

هاي زندگی بر پایان رسیده یا نرسیده باشد، این مبالغ در بیمه هاي غیر زندگی بر مبناي حق بیمه صادره و در بیمه
.)ی گرددمبناي حق بیمه هاي دریافتی لحاظ م

مقایسه حق بیمه تولیدي در کشور هاي جهان) 3- 3
.حق بیمه تولیدي در کشورهاي جهان ابتدا سهم حق بیمه تولیدي قاره ها را مقایسه می کنیمبراي مقایسه
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سهم حق بیمه تولیدي قاره ها/3-1شکل

; آمریکای شمالی
٣٠.۴۶

آمریکای التین و 
;  حوزه کاراییب

٢.٧٣
;  اروپای غربی

٣٧.۵٣

اروپای مرکزی و 
٢.٠٨; شرقی 

خاورمیانھ  
و آسیای 
; مرکزی
٠.٧

آسیای جنوب  
٢٣.۶٣; شزقی

١.٢١; آفریقا
; اقیانوسیھ
١.۶۵

1388منبع سالنامه آماري بیمه 

شکل فوق استناد می گردد بخش عمده حق بیمه در قاره آمریکا و اروپا اخذ می گردد بدین صورت که همانگونه که از
همچنین . درصد قرار دارد 46/33در صد بیشترین سهم و پس از آن آمریکاي شمالی با 53/37اروپاي غربی با 

درصد می باشد که بخش 21/1یقا با درصد و پس از آن آفر70/0کمترین سهم متعلق به خاورمیانه و آسیاي مرکزي با
توان توجیه نمود که در مراحل آتی به تفسیر بیان می عمده آن را احتماال با رتبه توسعه یافتگی کشورهاي مذکور می

.گردد
2009حق بیمه تولیدي در سال / 3- 2کل

457
494
627
768
773
1045
1193
1565
3896
4680
5113
7853
9777

82775
91963
98840
108144

163047
169360

238366
283070
309241

505956
1139746

کویت
عمان
قطر

پاکستان  
عربستان 

امارات
فلسطین 

کره جنوبی
ھلند

ایتالیا
فرانسھ

ژاپن

)میلیون دالر(حق بیمھ تولیدی 

1388منبع سالنامه آماري بیمه 

ر فوق ایفاد میگردد ، حق بیمه تولیدي در کشورهاي توسعه یافته بیشتر از کشورهاي در حال همانگونه که از نمودا
باشد که بخش اعظم آن را میتوان به دلیل رشد اقتصادي باال و پذیرش فرهنگ بیمه از سوي مردم توسعه می
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6/3به میزان 2008ت به نسب2009عنوان نمود البته الزم به ذکر است که نرخ رشد حق بیمه تولید جهان در سال 
درصد کاهش داشته است که می توان علت اساسی آن را در بحران اقتصادي غرب و عدم پوشش تمامی عواقب 

.بحران از سوي شرکت هاي بیمه عنوان نمود 
در کشورهاي در حال توسعه2009حق بیمه تولیدي سال / 3- 3شکل

1139746

505956
309241283070238366169360163047108144 98840 91963 82775

امریکا ژاپن انگلستان فرانسھ آلمان ایتالیا چین ھلند کانادا کره 
جنوبی

اسپانیا

)میلیون دالر(حق بیمھ تولیدی 

1388ري بیمه منبع سالنامه آما

حفظ نموده 2001آمریکا داراي رتبه اول می باشد که این جایگاه را از سال 2009با توجه به نمودار فوق در سال 
می باشد و سایر کشورها جایگاه سوم 2001میلیون دالر داراي رتبه دوم از سال 505956است پس از آن ژاپن با 

مطابق با 2009سال گذشته جابجا شده و در سال 9تبه هاي آنها از تا یازدهم را به خود اختصاص داده اند که ر
باشد در از سویی رتبه کشورهاي فوق از نظر حق بیمه سرانه مطابق با نمودار فوق نمی. نمودار فوق گردیده است

ي حقیقت میزان حق بیمه سرانه کشورها مالکی براي حق بیمه تولیدي آنها محسوب نمی شود  و چه بسا کشورها
همچنین ضریب نفوذ بیمه در کشورهاي فوق . با جایگاه باالتر خود را در سایر شاخه هاي بیمه اي تقویت نموده اند

مالکی براي رتبه حق تولیدي آنها نیست زیرا بسیاري از کشورها به دلیل رشد اقتصادي باال و سرمایه گذاري در 
هستند ... گذاري فوق ، ملزم به بیمه نمودن تجهیزات و امور زیر بنایی و به دلیل کاهش ریسک ناشی از سرمایه 

. پذیرش بیمه در فرهنگ عمومی آنها داراي رتبه باالیی نمی باشد 
2009مقایسه کشورهاي آسیاي جنوب غربی بر اساس حق بیمه تولیدي در سال / 3-4شکل

1388منبع سالنامه آماري بیمه 

امارات , د در منطقه آسیاي جنوب غربی کشور ترکیه داراي رتبه اول همانگونه که از نمودار فوق برداشت می گرد
توان با زیرساخت هاي هر کشور متناسب میلیون دالر درجایگاه سوم قرار دارد این امر را می4680دوم و ایران با 
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انرژي و دانست الزم به یادآوري است که بسیاري از کشورهاي نفت خیز ، بخش اعظم اقتصاد خود را وابسته به 
فروش آن می دانند و همین عامل سبب عدم برنامه ریزي صحیح در سایر جنبه ها گردیده است لذا نفوذ بیمه در 
کشورهاي مذکور کمتر و به همین نسبت حق بیمه کمتري جذب می گردد مثال کشور ترکیه  هزینه فراوانی بابت 

ام داده که شاید همین عامل اصلی ارتقا رتبه سرمایه گذاري در بخش صنعت و همچنین توریسم و گردشگري انج
همچنین سایر .در جایگاه اول  منطقه قرار گیرد 7853آن در بین کشورهاي منطقه بوده و موجب شده که با رقم

شاخص هاي اقتصادي در کشورهاي فوق به دلیل فراهم بودن سرمایه گذاري در حد مطلوب قرار دارد مثال امارات با 
باشد همین عوامل برابر با پول رایج می7/3درصد و توان برابري نرخ ارز6/1نفر جمعیت داراي تورم میلیون 3حدود 

.گردد تا در بازارهاي جهانی بتوانند با رقبا رقابت نموده و جایگاه باالتري را کسب نمایندسبب می
رشد حق بیمه در ایران/ 3-5شکل

507 725
1144

1539
1985

2384
2896

3644
4302

4680

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Column1

1388ماري بیمه منبع سالنامه آ

فزاینده بوده است اما براساس رتبه بندي از 2009الی 2000براساس نمودار فوق حق بیمه تولیدي در ایران از سال 
عدم پیشرفت ایران در مقایسه با ام قرار دارد این امر حاکی از 46همچنان در رتبه 2009الی 2002سال

وق ، رتبه ایران ثابت مانده در حالی که میزان آن افزایش یافته کشورهاي مورد بررسی است در واقع طی سالهاي ف
با توجه به افزایش رشد اقتصادي در سالهاي مورد بررسی ، ثابت بودن رتبه ایران را با افزایش وابستگی به . است 

ثبیت در واقع پیشرفت کم صنایع غیر نفتی نسبت به صنایع نفتی موجب ت. درآمدهاي نفتی می توان توجیه نمود
.رتبه حق بیمه تولید ایران شده است 

حق بیمه تولیدي- 3-1جدول
)میلیون دالر(جهان )میلیون دالر( ایرانسال

کلغیر زندگیزندگیکلغیرزندگیزندگی
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

74/9
71/8

110/9
125/4
121/9
157/2
177/6
203/9
224/4
322/9

431/6
652/8

1033/3
1413/4
1863/0
2226/3
2718/6
3440/5
4077/5
4356/6

506/5
724/6

1144/2
1538/8
1984/9
2383/6
2896/2
3644/4
4301/9
4679/6

1518/4
1445/8
1534/1
1682/7
1866/6
2003/6
2125/8
2441/8
2439/3
2331/6

926/5
969/9

1098/4
1275/6
1397/5
1442/3
1549/1
1685/8
1780/8
1734/5

2444/9
2415/7
2632/5
2958/4
3264/2
3445/8
3674/9
4127/6
4220/1
4066/1

1388منبع سالنامه آماري بیمه 
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. است2009الی پرداخته 2000در ادامه در جدول فوق به مقایسه حق بیمه تولیدي در ایران و جهان طی سالهاي 
کل حق بیمه تولیدي ایران معادل یک هزارم حق بیمه جهان است که اگر به دو بخش زندگی و غیر 2009در سال 

0025/0جهان و در زمینه غیر زندگی معادل 38/1بیمه تولیدي زندگی معادل زندگی تفکیک گردد ، در ایران حق 
در شکل ذیل به صورت .در داخل کشور بیمه غیر زندگی شرایط بهتري نسبت به بیمه زندگی دارد . جهان است 

.مجزا سهم حق بیمه غیر زندگی از کل حق بیمه هاي تولیدي در ایران و جهان مورد مقایسه قرار گرفته است
سهم حق بیمه هاي غیر زندگی از کل حق بیمه هاي تولیدي در ایران و جهان/ 3- 6شکل
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1388منبع سالنامه آماري بیمه 

انواع قراردادهاي بیمه) 3- 4
یه موارد ماهیت حقوقی بیمه نامه ها در کل. قراردادهاي بیمه نیز انواع متعددي دارد , با توجه به انواع ریسک 

براي تقسیم بندي انواع بیمه روشهاي مختلفی . یکسان نیست و گهگاه می توان تفاوتهایی بین آنها تشخیص داد 
طبقه بندي زیر بر مبناي کاربرد بیمه در زمینه هاي مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین . ارائه شده است 

ی بیمه در دو زمینه کلی زیر مورد استفاده قرار می گیرد به طور کل. وجود تفاوتهاي حقوقی بین آنها نیز هست 
بیمه هاي زندگی-1
بیمه هاي غیر زندگی-2

)زندگی(بیمه اشخاص 
وسیاسی، اجتماعی، اقتصاديجسمیتأمینهايدنبالبهغریزي، در جستجويانسانیجوامعاز آغاز پیدایشانسان
با متناسبو ابتکاريمتفاوتطرحهايبا ارائهبیمهشرکتهايکهاز بودهنیهمینبهباتوجه. استبوده

ناگوار، بروز حادثهبرآمدند تا در زمانو اقتصاديمالیثباتغریزهاینو تسهیلتأمیندرپیانسانیجوامعنیازهاي
تأمیناینبتوانند از مزایايدیدهو یا حادثهمتوفیصشخبهنپاشد و افراد وابستهها از هماقتصاد خانوادهشیرازه

.مندبهرهاقتصادي
بیمه عمر یکی از رشته هاي بسیار مهم بیمه اشخاص است از نظر حقوقی بیمه عمر  قرار دادي است که به موجب 

ماندن او در زمان آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده یا زنده 
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بیمه , از نظر فنی . به بیمه گذار یا شخص ثالث تعیین شده از طرف او بپردازد ) سرمایه یا مستمري(معین مبلغی 
.عمر نوعی عملیات بیمه اي است که تعهدات مربوط به آن تابع طول عمر انسان است 

مردمو رفاهتأمینمیزانسنجشبرايشدهتهشناخاز شاخصهايیکی) ، درمانیعمر، حادثه(اشخاصهايبیمه
در و اعتماد بیشتريبرخوردارند، با اطمینانتأمینفراخور نیاز خود از اینبهافراد آنکهکشورهاییوکشورهاست

اصولخود برپایهبدويعمر در مراحلهايبیمه. نمایندمیمشارکتخویشجامعهو گسترشتوسعهریزيبرنامه
جدولپیدایشبود و در واقعنشدهگذاريپایهمخاطراتانتخاب و نحوهبیمهحقبا جدولهايدر رابطهو فنیعلمی
گزینشدر زمانگرانبیمهامروزهدلیلهمینشود و بهمیعمر محسوببیمهدر تاریخچهعطفینقطهو میرمرگ
را برايشغل و حرفه , سالمت بیمه گذار تاریخچه سالمت خانوادگی , جنسیت , ی چون سن عواملارانگذبیمه
.گیرندگذار در نظر میبیمهو سالمتسنیوضعیتمناسببیمهحقپیشنهاد وتعیینیا رد یکقبول

)اشیاء یا غیر زندگی(بیمه اموال 
بیمه . در واقع آن چیزي که قابل تقویم به وجه نقد باشد. گر اموال و اشیاء استدر این نوع بیمه، موضوع تعهد بیمه

نتیجه این می شود که . باشداشیاء قراردادي براي جبران زیان وارده  به اموال موضوع بیمه و پرداخت غرامت می
یعنی وضعی بهتر و , د بیمه گذاري که متحمل زیانی شده است نمی تواند غرامتی بیشتر از  مرز واقعی دریافت کن

:بیمه اموال انواع گوناگونی دارد که مهمترین آنها عبارت است از. مساعد تر از زمان قبل از بروز حادثه داشته باشد
بیمه صداقت و امانت، - 4بیمه مرگ و میر دام، - 3بیمه کشتی، - 2بیمه آتش سوزي به همراه خطرات اضافی، - 1
بیمه -9بیمه اعتبارات بازرگانی، -8هاي فضایی، بیمه سفینه-7بیمه اتومبیل، -6بیمه محصوالت کشاورزي، - 5

بیمه کامپیوتر و غیره  -12بیمه حمل و نقل کاال، -11بیمه مهندسی، -10هواپیما، 
متغییرهاي اصلی موثر بر حق بیمه ) 3- 5

بیمهصنعتکنترلتحتآنهابعضی ازهکدارندقرارمختلفیعواملتاثیرتحتکشورهردرصنعت بیمه رشداصوال
عواملاینمیتوانکلیبنديتقسیمیکدر.دارندآن قرارکنترلواقتدارحیطهازخارجدیگربرخیوبودهکشورآن
:نموددرونی تقسیموبیرونیعواملبخشدوبهرا

بیرونیعوامل) الف
درموجودسیاسیواجتماعی،فرهنگیاقتصادي،شرایطیرتاثتحتاجتماعی-اقتصادينهادیکعنوانبهبیمهصنعت

شرایطقدرهرطبیعیطوربه.میدهدآنرا تشکیلحرکتبسترورشدشرایطاینمجموعهوداردقرارکشورهر
بیمهصنعتمحیطینامناسبشرایطدربالعکسومیگیردخودبهشتاب بیشتريبیمهرشدباشدمناسبترمحیطی

در کشورهايبیمهوضعیت صنعتبهنگاهی.میدهدنشانخودازبطئیحرکتیاوشدهو سکونرکوددچارنیز
مقایسهبامیتوانکهنحويبه.سازدمیروشنخوبیبهرامحیطیشرایطتاثیرماندهعقبوتوسعهدرحالپیشرفته،
.نمودمعرفیونديبدستهزیرشرحبهرابیمهبرتاثیرگذارمحیطیعواملکشورهااینکلوضعیت

وضعیتهرجامعه ايدربیمهصنعترشدبرتاثیرگذاربیرونیعواملمهمترینجملهاز:اقتصاديعوامل-1
،گذاریهاسرمایهحجمسرانه،درآمدوتولیدسطح،) آزادیامتمرکز(اقتصادي نظام.می باشدجامعهآناقتصادي

میاقتصاديعواملجملهاز...وتورمنرخ،اقتصاديرونقیارکود،ملیاندازپسحجم،وارداتوصادراتحجم
.دارندکشوريهردربیمهصنعترشدروندبرايکنندهتعیینتاثیرکهباشد
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نرخاین.باشدمیتقاضابرتاثیرگذارومهمبسیارعواملازکهمیباشدبیمهحقنرخهمانکهقیمت:قیمت)الف
قیمتتقاضا،قانونطبق.می باشدخطرمقابل هرگونهدرگذاريسرمایهازریالیکبقايتامینبهايهمانواقعدر

اثرشدتبررسیبراي.می شودمحسوبعاديکااليیکبیمهدرنتیجهدارد،تقاضامقداربرمستقیماثرکاالیک
.میشودقیمتی تقاضا  استفادهکششازتقاضامقداربرقیمت

کالنسطحدرکهاست ،درآمدباشدموثرتواندمیکاالهرتقاضايمقداربرکهمتغیرهاییازدیگریکی:درآمد)ب 
تغییربواسطهدرآمدتغییر. می کند ایفاتقاضامنحنیجاییبهجاطریقازراخودنقشوداردنامملیدرآمدهمان

خالفیاجهتهممیتواندکاالنوعبراساستقاضاییرتغکهگرددمیتقاضامیزاندرتغییرباعثافرادخریدقدرتدر
نشانرادرآمدوتقاضامقدارمیانرابطهشدتوجهتمی تواندکهاستوسیلهدرآمديکشش.باشددرآمدتغییرات

توجهیقابلتغییرمی تواندمکملکاالهايتقاضايدرتغییرواسطهبهغیرمستقیمطوربهدرآمدتغییراتپس.دهد
.باشدداشتهبیمهتقاضايدر
مقرراتوقوانینمعیشت،نوعشهرنشین،نسبتجمعیت،وتعداداجتماعی،تامیننظام:اجتماعیعوامل- 2

.دارندکشورهردربیمهرشدبرانکاريقابلتاثیرامثالهمواجتماعی

یاواقعیکنندهمصرفیاجمعیتازفرنهرزیرااستانکارغیرقابلکاالهرتقاضايبرجمعیتاثر:جمعیت)الف
وجمعیتعاملدوبهراکلتقاضايابتداجمعیتاثربررسیبراي.می باشدکاالآنبرايبالقوهکنندهمصرف

(یابدافزایشجمعیتاگرپس) جمعیتتقاضاي سرانه ضرب دربرابرکلتقاضايچون(میکنیم تجزیهسرانهتقاضاي
تقاضايبرخودسرانهدرآمدکاهشومی یابدکاهشنسبتهمانسرانه بهدرآمد) ملیدرآمدبودنثابتفرضبا

کاهشدرصد.) می باشدیکوصفربیندرآمديکشش(باشداگر کاالي مورد تقاضا ضروري.اثرمی گذاردسرانه
درصد) یکازربزرگتدرآمديکشش(باشدلوکسکاالاگرواستسرانهدرآمدکاهشدرصدازکمترسرانهتقاضاي
برايکلتقاضايجمعیتافزایشبابنابراین.می باشدسرانهدرآمدکاهشدرصدازبیشترسرانهتقاضايکاهش
می بحثبهدیگريزاویهازموضوع،شديروشنبراي.می یابدکاهشلوکسکااليبرايوافزایشضروريکاالي

راضروريکاالهايافرادیعنیاستاولویتدرلوکسکاالهايبهنسبتضروريکاالهايخریدکلیطوربه.پردازیم
انجامخوددرآمديریالهايآخرینبالوکسکااليبرايراکاراینحالیکهدرمی خرندخوددرآمدریالهاياولینبا

افرادنپاییدرآمدهايبهقبلازبیشترملیدرآمدمی یابدافزایشجمعیتوقتینکتهاینبهتوجهبا.می دهند
افزایشراآنهابرايتقاضاوگشتهضروريکاالهايصرفقبلازبیشترملیدرآمدبنابراین.می یابدتخصیصجامعه

بایدابتداجمعیتاثربررسیرونددرکلیطوربهپس.میشودکاستهلوکسکاالهايتقاضايازمتعاقباًودهدمی
بدین.گرددمشخصبودنلوکسضروري یالحاظازیعنی،استیکازکوچکتریابزرگتردرآمديکششدید

مثبترابطهباشد،ضروريکااليیکچنانچهومنفیرابطهجمعیتباباشدلوکسکاالیکبیمهاگرکهصورت
.1دارد

...ومذهبیاعتقاداتپذیري،ریسکنگري ،آیندهسواد ،سطحعمومی ،آگاهی هايسطح:فرهنگیعوامل- 3

صنعترشدرونددرتغییرموجبتواندمیعواملاینازکدامهرتغییروگذاشتهاثربیمهرشدنحوهبرتقیممسبطور
.گرددبیمه

77ص"براورد تابع تقاضا در رشته هاي بیمه هاي مهندسی",1384,محمد جواد, فرهادي . 1
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طور"بهآن کاري دشوار استکاملتشریحیابنديطبقهارائهکهاستگستردهآنچنانموضوعدامنه:تبلیغات)الف

فروشداردقصدکهاستخدمت بخصوصییاکاالبهراجعشدهیمالتامینپیامیکتبلیغکهگفتتوانمیکلی

"دهدافزایشراکاال

:شوندمیتقسیمکلیگروهدوبهپیام هااین.

)اطالعاتیتبلیغات(دارندراکاالییدربارهاطالعاتانتقالقصدکهپیامهایی1-

)تصویريیغاتتبل(کننداضافهکاالبهراتصویريیکدارندقصدکهپیامهایی2-

منظورهايازیکیبهتبلیغاتازبرخیاما.کنندتامینرامنظوردوهرازبخشیمی کنند،تالشتبلیغاتغالبالبته
می انجامراکاالکیفیتوقیمتبهمربوطاطالعاتانتقالمعموالًاطالعاتیتبلیغات.می کنندتکیهبیشترشدهیاد

.دهند

آگاهیپیوستهمردمکهمیدانیمچیست؟تبلیغاتیچنینازمنظوراما.کاتالوگیتبلیغاتروزنامه،درتبلیغ:مثال
اضافیاطالعاتبهراجعبگیردتصمیممصرف کنندهاگربنابراین.ندارندراکاالهاتمامکیفیتیاوقیمتهاازکامل
باارتباطدرمستقیمیهايههزیننیزومی شودمطرحاقتصاديتخصیصمسالهیکنگاهکندتحقیقکاالیک

:اضافیاطالعاتآوردنبدستبرايبایدمصرف کنندهیعنیدارندوجودتحقیق

.شودمتحملمی دهداختصاصاینکاربهکهزمانیبابتفرصتهزینه)1

.کندتقبلراارتباطایندرمستقیمهايهزینه) 2

اگر.ببردنفعاستهزینهداراياطالعاتکسبکهحقیقتیناازتواندمیبنگاهیکمدیروضعیتاینبهتوجهبا
رااحتمالاینتواندمینماید،کمترکنندهمصرفبرايراخویشمحصولبهراجعاطالعاتکسبهزینهبتواندمدیر

العاتاطتبلیغبرايدلیلیاینواقعدروبخردرااوبنگاهمحصولتحقیق،ادامهبجايکنندهمصرفکهدهدافزایش
باتحقیقزیاداحتمالبهکنندگانمصرفباشددر دسترسآسانیبهبنگاهیمحصولبهراجعاطالعاتاگر.است

بهکهنمی رودانتظارتصویريتبلیغاز.کردخواهندخریدرابنگاهآنمحصولوکردهجوییصرفهراخویشارزش
ووسیعاثرکهمجالتیدرواعالناتتابلويتلویزیون،درباًغالتصویريتبلیغ.دهدانتقالرااطالعاتطورمستقیم

آنهاتماماصلیهدفاما.کنندمیعرضهاطالعاتکمیمقدارتبلیغاتیچنینچهاگر.شودمییافتدارندعمومی
تبلیغاتطوریکهبه.استمحصولکشیدنتصویربهطریقازمصرف کنندگانتوسطکاالمصرفبهدادنارتباط

:استاثرگذارمحصولتقاضايبرصورتدوبهویريتص

.نمایدمیکم کششراتقاضا)1

.دهدمیافزایشرامحصولبرايتقاضا) 2

محصوالتسایرکهکنندفکرمصرف کنندگانشودموجبكدارندراقصداینمعموالتبلیغاینگونهنهایتدر
کهمی شوندطراحیطوريتصویريتبلیغاتازبرخیورطهمینونیستشدهتبلغکااليبرايخوبیجانشینهاي

.دهندافزایشراکاالبامرتبطانتظاريمطلوبیتمقدار
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جامعهامورادارهدرمردمبیشترهرچهمشارکتموجبمی تواندکشوربرحاکمسیاسینظام:سیاسیعوامل-4
عواملیجملهازامثالهموکودتاانقالب،جنگ،،سیاسیثباتهمچنین.نمایدبی تفاوتراآنهابالعکسوگردیده
.سازدمتاثررابیمهصنعتنهایتاًوگردیدهاجتماعییااقتصاديتزلزلیاوثباتموجبمی تواندکههستند

درونیعوامل) ب

ایندراستالزمبلکه.گرددنمیبیمهصنعترشدموجبخودخوديبهرشدمحیطوبیرونیشرایطبودنمناسب
می مربوطبیمهصنعتدرونیعملکردوساختاربهکههستندعواملیدرونیعوامل.شودکاشتهمناسببذرمحیط
دارد که از قراربیمهصنعتمسئولینومقاماتدستدرعمدتاًعواملاینکنترلبیرونیعواملبرخالف.باشد

چه بیشتر براب مردم می توانند باعث رشد و طریق  برنامه ریزي هاي دقیق در این صنعت و فرهنگ سازي هر
.توسعه روز افزون این صنعت در بین مردم شوند 

اجتماعی و بیمه اي کشور طی پنج سال اخیر, مقایسه شاخص هاي اقتصادي ) 3- 6
مه به ویژه در بی( از آنجا که بیمه هاي بازرگانی به لحاظ نقش انتقال ریسک و جنبه هاي سرمایه گذاري پس انداز 

لذا یک , یکی از سنجه هاي رفاه عمومی و توسعه فرهنگی در اقشار جامعه محسوب می شود , ) هاي زندگی 
همبستگی مثبت بین شاخص هاي بیمه اي و شاخص هاي اقتصادي اجتماعی وجود دارد و با افزایش مرتب رشد و 

.پیشرفت هر کشور شاخص هاي بیمه اي نیز ارتقا پیدا خواهد کرد 
نحوه نگرش مردم به بیمه و سطح فرهنگ عمومی میزان , رو عواملی چون موانع و محدویت هاي اقتصادي از این 

در توسعه یا عدم توسعه یافتگی صنعت بیمه .... توجه و پشتیبانی دولت و مشارکت مردم در فعالیت هاي بیمه اي 
. کشور نقش قابل توجهی دارد 
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)میلیون میلیارد(GDPن حق بیمه و ارتباط بی/ 3- 7شکل

1388منبع سالنامه آماري بیمه 

باالیی دارند حق بیمه باالیی نیز دریافت می GDPهمانطور که از نمودار فوق استنباط می گردد کشورهایی که 
میلیون میلیارد دالر باالترین 14119000عادل کنند مثال امریکا که باالترین حق بیمه دریافتی را دارد یعنی رقمی م

399/5068996ژاپن رقمGDPهمانطور که در نمودار فوق مشهود است . مقدار حق بیمه دریافتی را نیز دارا است 
واز این جهت آنها د ررتبه دوم جهان از نظر میلیون505956میلیون میلیارد دالر و مقدار حق بیمه دریافتی آنها 

ولی در عین حال این نکته را نمی توانیم به تمام کشورها تعمیم دهیم یعنی صرف باال . یافتی قرار دارد حق بیمه در
GDPنمیتوانیم بگوییم این کشورها حق بیمه باالیی را دریافت میکنند چون بعضی اقتصادها رقم GDPبودن 

ایینی است و این می تواند ناشی از وابستگی این باالیی را دارند و این در حالی است که حق بیمه دریافتی آنها رقم پ
طی 5-2شکل (اقتصاد ها به انرژي  باشد به عنوان مثال کشور ما ایران  با وجود دو برابر شدن حق بیمه تولیدي 

این در حالی ) رتبه چهل و ششم ( رتبه کشورمان در بازار بیمه جهانی ثابت مانده است )2005- 2009(پنج سال 
جهانی جمهوري اسالمی ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی خالل این دوره ارتقا یافته است و در است که رتبه

27کشور به طور متوسط GDPسهم تولید نفت از , در مکان سی ام قرار گرفته است طی این دوره 2007سال 

. دالر رسید 4/80به 2008سال درصد بود ولی بهاي هر بشکه نفت ایران در بازار جهانی افزایش پیدا کرده و در
بدین ترتیب وابستگی اقتصاد ما به نفت و افزایش ساالنه قیمت آن در دنیا مانع از توسعه و بهبود قابل توجه شاخص 

در .به عنوان یکی از صنایع غیر نفتی کشور شده است) از جمله ضریب نفوذ بیمه ( هلی عملکرد صنعت بیمه 
مودار ذیل مشاهده خواهید کرد ضریب نفوذ بیمه در ایرا ن نسبت به این شاخص در عین حال همانطور که در ن

و این در درصد است39/1در ایران معادل 2009مقدار این شاخص درسال . سطح جهانی تفاوت قابل توجهی دارد 
ن بودن پذیرش را نشان می دهد و این مسئله مبین پایی98/6که ضریب نفوذ بیمه در سطح جهانی رقم حالی است

بیمه بین مردم کشورمان نسبت به مردم جهان است که به نظر می رسد مسئوالن صنعت بیمه باید تالش و توجه 
.بیشتري را جهت فرهنگسازي و برنامه ریزي در صنعت بیمه مبذول دارند
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مقایسه ضریب نفوذ بیمه در ایران و جهان/ 3-8شکا
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شاهد افزایش سهم حق بیمه هاي زندگی در بازار بیمه هستیم که ناشی از فعالیتهاي 1388از سوي دیگر در سال
بطوریکه تعداد بیمه نامه هاي صادره ي این رشته در سال مذکور . موثر شرکتهاي بیمه در این حوزه می باشد 

2008درصد در سال 07/0د ضریب نفوذ بیمه در بخش زندگی از رقم درصد رشد داشته است و ما شاهد رش2/24
درصد داشته که این رقم حاکی از پذیرش روز 8/42رسیده که رشدي حدود 2009در صد در سال 1/0به رقم 

قدرت خرید , همچنین همراه با افزایش درآمد سرانه طی چند سال اخیر . افزون بیمه هاي عمر در بین مردم است 
که , دالر رسیده 5/63به 2009ت بیمه اي توسط مردم بیشتر شده و حق بیمه سرانه در کشور در سال محصوال

. درصد داشته است 4/7این رقم نسبت به سال قبل رشدي معادل 

HDIو) میلیارد دالر( ارتباط بین حق بیمه/ 3-9شکل
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امید به زندگی و نرخ با سوادي افراد می , که تابعی از درآمد سرانه HDI(1(رسی میزان شاخص توسعه انسانی بر
میتواند معیاري براي سنجش میزان توسعه یافتگی باشد و درعین حال عاملی جهت جذب بیمه در کشورها , باشد 
د سبب افزایش جذب حق بیمه گردد و در عین همانگونه که فوقا ذکر گردید افزایش درآمد سرانه می توان. باشد 

حال درآمد سرانه یکی از متغییرهاي سنجش شاخص توسعه انسانی است پس می تواند سبب افزایش توسعه انسانی 
باعث افزایش تقاضا براي بیمه گردد همچنین میزان  باسوادي در ) به صورت غیر مستقیم( گردد و از این طریق 

به سزایی دارد و همانطور که از بررسی ها استنباط گردیده میزان تقاضا براي بیمه بین ارتقا فرهنگ جامعه نقش 
می تواند از طریق تاثیر بر شاخص ) نرخ باسوادي ( اقشار داراي سطح سواد باالتر بیشتر است و این شاخص نیز

درصد می باشد 78ر متوسط در ایران میزان این شاخص به طو.توسعه انسانی  باعث افزایش تقاضا براي بیمه گردد
از بیان آن در نمودار فوق پرهیز 2009که به دلیل در دسترس نبودن عدد این شاخص در سال (که انتظار می رود 

.رشد آن در سالهاي آتی باعث رشد و بهبود در صنعت بیمه گردد) نموده ایم 

ارتباط بین حق بیمه دریافتی و تورم/3- 10شکل

تورم

)میلیارد دالر(حق بیمھ 

1388منبع سالنامه آماري بیمه 

1. Human Development Index
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یکی دیگر از عواملی که می تواند روي حق بیمه دریافتی موثر باشد تورم است کشورهایی که تورم نسبتا پایینی 
دارند حق بیمه دریافتی براي آنها رقم باالیی را نشان میدهد به عنوان مثال امریکا با تورمی نزدیک به صفر باالترین 

این رخ داد شاید به این دلیل است که پایین بودن تورم باعث .را دارد 1139746حق بیمه دریافتی معادل میزان 
باعث افزایش تقاضا براي ) افزایش درآمد قابل تصرف (افزایش قدرت خرید خانوار شده و افزایش قدرت خرید 

در جدول زیر به مقایسه شاخص هاي . کاالهاي متفاوت شده که بیمه نیز می تواند یکی از این کاالها باشد 
.اقتصادي اجتماعی و بیمه اي کشور طی پنج سال اخیر پرداخته ایم 
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اجتماعی و بیمه اي کشور طی پنج سال اخیر, مقایسه شاخص هاي اقتصادي / 3-2جدول

منبع بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و مرکز آمار ایران*
.از بانک مرکزي ضریب نفوذ بیمه در این سالها برآورد شده است 1388و 1387سال به دلیل عدم اعالم تولید ناخالص**

د رسه ماهه سوم سال مذکذر لحاظ شده است ) بانک مرکزي(از نشریه نماگرهاي اقتصادي 1388آمار سال *** 
1388منبع سالنامه آماري بیمه سال 

بیمه سوابق مطالعاتی در مورد عوامل موثر بر تولید حق ) 3- 7
توسعهوتوسعهحالدرکشور50دردرآمدومسئولیتبیمهرشتهبیمهحقرابطه1وخاجاریآدیکسونبینستوك،

داخلیناخالصتولیدومسئولیترشتهبیمهحقبینرابطهدرکهرسیدندنتیجهاینبهایشان.کردندمطالعهرایافته
توسعه،بیمهبینبه پژوهش درباره رابطه2)1992(رویل اوت.داردواحدازبزرگتردرآمديکششواستمثبت

بیمهحقبینرابطهکهرسیدنتیجهاینبهوي.توسعه پرداختحالدرکشور55بیمه درساختارواقتصادي

1. Beenstock , Dicknson , Khajuria
2. Outreville
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تقاضا1)2003(کلینومت.باشدمییکازبزرگتردرآمديکششواستمثبتداخلیناخالصتولیدودریافتی
نشانشدهزدهتخمین2لجیتمدل.کردندبررسیمدیکیربیمهعضوسالمنداندررامکملداروییيطرحهابراي
ندارد،وجودداريمعنیارتباطآنهاساالنهدرآمدومکملداروییطرحهايسالمندان درعضویتاحتمالبینکهداد
این دورهطیآنهاتوسطشدهاستفادههايداروافزایشوگذشتهماه30درسالمندانداروییافزایش مخارجاما

تمایل"احتمالمزمنبیماري4حداقلداشتنهمچنین.میدهدافزایشرامکملداروییطرحدرعضویتاحتمال
برهمسالمندانسالمتیوضعیتبنابراین.افزایش می دهدبرابردوبیمه نامه هااینانتخاببرايراافراد"زیاد

انواعتقاضايارتباطمقالهايدر3)2003(سیمونوکاولی.مؤثر استآنهاتوسطکملمبیمه هايتقاضاي
دراولیهفرض.کردندمطالعهاقتصاديکالنمتغیرهايباراکارفرمابرمبتنیبیمهجملهازدرمانبیمهپوششهاي
تخمین. میشودوارد مدلسرانهدرآمدوبیکارينرخمتغیردوطریقازاقتصاديکالنوضعیتکهبودآناین مقاله

مرداندر:آمدبه دستنتایجاینو.گرفتصورتPanel Dataتکنیک کمکبهولجیتمدلهايبراساستابع
کشش دارايترتیببهسرانهدرآمدوبیکارينرخبهکلی نسبتطوربهدرمانبیمه هايپوششتقاضاياحتمال

وزناندر.استپذیرترکششمرداندربرکارفرمابیمه هاي مبتنیپوششهايدرصد می باشد اما0,5و -0,7
بیمه تقاضاياحتمالکششزناندرولیاست،کششبیمتغیردوهربهنسبتبیمه درمانتقاضاياحتمالکودکان

مه هايبیتقاضاي4)2004(ویاللتا وکاستا.استدرصد0,7بابرابردرآمدبهنسبتکارفرمابرمبتنی/ .هاي 
تخمین تابع .دادندقراربررسیموردملیبهداشتیسیستمخدماتجانشینی برايعنوانبهاسپانیادرراخصوصی

مقابل احتمالدردارند،پایینیدرآمديکششخصوصیدرمانبیمه هايکهدادنشانبر اساس مدل هاي پروبیت
خدماتارائهملیبهداشتهدف سیستماصوالًزیرااست؛کششبیدرآمد،بهنسبتملیبهداشتیخدماتتقاضاي

در5)2005(وهاگنزرویالتی.نمی گیردقرارخانوارهاتأثیر درآمدتحتبنابراینواستبرابرنیازهايازايدربرابر
رارقتحلیلموردپروبیتمدلهايازاستفادهبامکملبیمه هايانواعتقاضايبررادرآمدوبیمهحقتأثیرمقالهاي

بیمه مورددراستآمدهبهدستکارگردستمزدمتغیرضریببراساسکهکشش درآمديکهدادنشاننتایج.دادند
وچشم پزشکیدندانپزشکی،خدماتشاملبیمه هايمزایايسایرمورددر.نیستمعنی دارپایههاي درمانی

درکهاستشدهمحاسبهدرصد-0,468و -0,267و - 0,167با برابرترتیببهقیمتیکششمدتبلندمراقبتهاي
می باشدبیشتردرآمديکششازموردهر

انگلستانکشوربراي"میکند؟حمایترااقتصاديرشدبیمهآیا"عنوانتحتمقالهايدر6)2005(وافقیوکوگلر
حالیکهدر.مدتوتاهکدرهمکنند،میحمایترااقتصاديرشدمدتبلنددرهمعمربیمه هايکهگرفتندنتیجه
رابطه7) 2005(همکارانوآدامز.نمیکندحمایتراعمرهايبیمهمدتکوتاهدرنهومدتبلنددرنهاقتصاديرشد
آزمونهايروشبه1998تا1830زمانیسريهايدادهازاستفادهباسوئددررااقتصاديرشدوبیمهبانک،بین

رااقتصاديرشد،بانکتوسعهنوزدهمقرندرکهدهدمینشاننتایج.کردندبررسیگرنجروانگلوهمگرایی

1. Mott & Clin
2. logit
3. Cawley & Simon
4. Costta&Vilalta
5. Royalty & Hagens
6. Kugler & Ofoghi
7. Adams et al
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گرنجريعلیتبیستمقرندرهمچنین.نمیکندحمایترااقتصاديرشدبیمهتوسعهحالیکهدر.کندمیحمایت
مقالهايدر) 2006(1سیومجیوهایس.استحاکماقتصاديرشدبهبیمهازعلیرابطهقرنایندریعنیبودمعکوس

بهاروپاییکشور29برايرااقتصاديرشدوبیمهبینعلیرابطه"اقتصاديرشدوبیمهرابطه"عنوانتحت
ضعیفیشواهدتحقیقنتایج.دادندقراربررسیمورد2004تا1992دورهطی)مقطعی+زمانیسري(پانلصورت

بیمه هايبرايتقاضامطالعهبراي)1376(زادهفتحی.دهدمینشانرااقتصاديرشدازعمربیمهحمایتدر
ارتباطاولمرحلهدر.کرداستفادهرگرسیونتحلیلوآمارياستنباطروشدودرمان ازبیمه هايجملهازاشخاص

χآزموننتیجه.شدبررسیآمارياستنباططریقازماهانهدرآمدواشخاصتقاضاي بیمه کهدادنشانکاي دو2
اقتصاديالنمتغیرهايتأثیردومدر مرحله.داردوجوددرآمد ماهانهواشخاصبیمهتقاضايبینمعنی داريرتباطا

نرخدهندهانعکاسمناسبترینعنوانبهCPIزندگی هزینهشاخص(تورم نرخوداخلیناخالصسرانهدرآمدجملهاز
تخمین مدل.شدبررسیاقتصادسنجیروشهايطریقازابیمه نامه هاینتقاضايبر)شداقتصاد انتخابدرتورم

تقاضايهمچنینمیباشد،درصد0,26تقاضاي بیمه اشخاص معادل درآمديکششکهدادنشانشدهارائهخطی
اشخاصبیمهبرايافرادتقاضايتورم،نرخافزایشبااست وپذیرکشششدیداًتورمنرخبهنسبتاشخاصبیمه هاي

شناساییدرتبلیغاتورسانیاطالعنقش"موضوعباخودتحقیقدر)1380(عاملی آنژال.می یابدکاهششدیداً
کهرسیدنتیجهاینبهایرانوالبرزبیمهوسطحدرمیدانیکارانجامازپس"گذارانبیمهبرايمدنیمسئولیتبیمه

دارايمسئولیتبیمهبرايموثرتقاضايبرتبلیغاتکهداشتانتظارمیتوانشدهریزيبرنامهمنظمتبلیغاتانجامبا
درآمدجمعیت،چونمتغیرهاییاساسبرراسوزيآتشبیمهتقاضايتابع)1382(رضاییمجید.باشدمیمثبتاثر

تخمینARو با در نظرگرفتنOLSروشباملیدرآمدو)تبلیغاتشاخصعنوانبه(پرداختیخساراتمیزان،
بیمهتقاضايبرمتغیرهاجهتوشدتبیانگرکهمیباشد0,13و0,88ترتیببهشدهیادمتغیرهايکشش.استزده

ایراندرسوزيآتشبیمهبنابرایناست،یکوصفربیندرآمديکششمقدارچونضمندر.می باشدسوزيآتش
سطحبارتکفل،درآمد،همچونیمتغیرهایازاستفادهبا) 1376(کاردگر ابراهیم.باشدمیضروريکااليیک

نتیجهاینبهآندرکهزدتخمینزندگیهايبیمهبرايتقاضاییتابعانتظاري،تورمنرخومرگاحتمالتحصیالت،
تورمباومثبترابطهتکفلباروتحصیالتسطحمرگ،احتمالدرآمد،بازندگیهايبیمهتقاضاسطحکهرسید
زمانیسريهايازدادهاستفادهباتقاضاییتابععمرهايبیمهبراي، )1381(پورپرتويوپژویان.داردمنفیرابطه

تقاضايکنندهتعیینعواملمهمترینمطالعهایندر.اندزدهتخمینVARو الگوي OLSروش،1345- 1380
تقاضايکششآمده،بدستایجنتطبق.میباشدانتظاريتورموبارتکفلتحصیالت،میزاندرآمد،ایران،درعمربیمه
عمرتقاضايبودنکششکمکهاستدرصد23/0-و41/0ترتیببهانتظاريتورمودرآمدبهنسبتعمربیمه

بهتحصیالتمیزانوتکفلباربهنسبتعمرتقاضايکششهمچنین.میدهدنشانرامذکورمتغیرهايبهنسبت
جوادمحمد. داردداللتفوقمتغیرهايبهنسبتتقاضابودنباکششبرکهشدهمحاسبهدرصد78/7و85/1ترتیب

درکهاستپرداخته) 1360-1380دوره طی(مهندسیبیمه هايرشتهدرتقاضاتابعبرآوردبه،)1384(فرهادي
ومهندسیهايبیمهبرايپرداختیخسارتهايمیزانملیدرآمدشاملاقتصاديعمدهعواملتاثیرتحقیقاین

ایننتیجه.استگرفتهقرارارزیابیوسنجشموردمهندسیبیمههايتقاضايرويبرراجمعیتافزایشنرخیزانم

1. Haiss & Sumegi
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وجودمثبتدارمعنیرابطهبیمهنوعاینبرايتقاضاباجمعیتافزایشنرخوپرداختیخسارتهايملی،درآمدکه
.دارد 

گیريبندي و نتیجهجمع) 8-3
و تحلیل هاي صورت گرفته در خصوص حق بیمه تولیدي ، میتوان این متغیر را تابعی از با عنایت به نمودارها

داراي 2009عوامل متعدد از جمله شرایط اقتصادي کشورها عنوان نمود به عنوان مثال  کشور آمریکا که در سال 
در % 6/95یانگین رتبه اول در خصوص حق بیمه تولیدي بوده است ، در سال مذکور حائز تورم صفر درصد و م

بوده است از سویی با بررسی کشورهاي منطقه از جمله ایران ، ترکیه ، عربستان ، ) HDI(شاخص توسعه انسانی 
این امر استنباط می گردد که تثبیت شرایط حاکم بر اقتصاد به میزان زیادي بر حق بیمه تولیدي ... امارات و 

بستان و ترکیه از لحاظ جمعیتی مشابه هم می باشند اما نرخ تورم کشورها اثر دارد من جمله کشورهاي ایران ، عر
در ایران از کشورهاي مذکور باالتر بوده و از سویی بخش اعظم اقتصاد کشورهایی مانند ایران و عربستان وابسته به 

لیدي اثر درآمد نفتی است لذا همین امر به میزان قابل توجهی بر برخی متغیرهاي اقتصادي از جمله حق بیمه تو
گذار می باشد در انتها الزم به ذکر است که موارد مطروحه حاکی از ثبات شرایط در آینده نمی باشد زیرا در حال 

اتفاق افتاده که به ... حاضر عوامل متعددي در دنیا از جمله اعتصابات و اعتراضات مردمی ، زلزله و سونامی ژاپن و 
نموده است که براساس آن بسیاري از اقتصاد دانان و سیاستمداران میزان گسترده اي اقتصاد دنیا را درگیر 

آمریکایی و اروپایی از آینده اقتصاد و شاخص هاي آن ابزار نگرانی نموده اند لذا تحلیل هاي صورت گرفته براساس 
.و قبل از آن بوده است2009عوام در نظر گرفت شده تا سال 
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ولیدصرفه هاي ناشی از مقیاس ت: فصل چهارم

مقدمه ) 4- 1
هرچند بنا به نظر اقتصاددانان رقابت باعث افزایش کارآیی ، کاهش هزینه و کاهش قیمت و در نتیجه افـزایش رفـاه   

برخـی  . جامعه می شود، ولی توجه به انحصار هاي خوب که در اغلب موارد از نتایج رقابت است حائز اهمیـت اسـت  
اي است نادر و اگـر در بـازاري انحصـار رخ    شیکاگو معتقدند، انحصار پدیدهاقتصاددانان و به ویژه اقتصاددانان مکتب

هاي اجتماعی انحصار بـا کـارآیی   باشد و در واقع هزینهدهد این انحصار ناشی از کارآیی برتر بنگاه مسلط بر بازار می
ست کـه بایـد در مـوارد    البته این مطلب فرضیه ای( شودها که به شکل کاهش هزینه است، خنثی میبرتر این بنگاه

شود و در ایـن صـورت   و لذا برخی انحصارات بنا به دالیل  خوب همچون کارآیی برتر ایجاد می) مختلف آزمون کرد
لذا نحوه برخورد با این انحصارات در مقایسه بـا انحصـارهایی   . باشدهاي آنها میمنافع این انحصارات بیشتر از هزینه

.متفاوت استاند،رفتارهاي غیر رقابتی و غیر منصفانه به وجود آمدهکه به دالیلی همچون ائتالف و 
در عمل قدرت انحصاري و استمرار آن . در ادبیات اقتصادي دالیل مختلفی براي انحصار مورد اشاره قرار گرفته است

:به یکی از روش هاي زیر تحصیل می شود
وجود صرفه هاي ناشی از مقیاس-
ي تولیديدر اختیار داشتن نهاده ها-
حق ثبت اختراع-
اعطاي امتیاز توسط دولت-

تـا امـا بودنـد آشناو قیمتمتوسطهزینهبرآنتأثیرومقیاسهايصرفهمقولۀباکارآفرینانواقتصاددانانچهاگر
عنـوان بـه مقیاسهايصرفهازاز اقتصاددانانبسیاري.بودنشدهتدوینآنبرايمستدلیومنسجمنظریۀ،30دهه
صـنعتی بازارهـاي ازبعضـی در. کنندمیاستفادهبازارهاانحصاري بودنیارقابتدرجهتشخیصبرايعملیكمال

میادامهتولیدازوسیعیبسیاردرسطحواحدهزینۀکاهشاست کهترتیبیبهواحد،هزینهوتولیدسطحبینرابطه
بـازار بنگـاه بـر  یکفقطاستممکنخاصشرایطدرتیحوفعال اندبنگاهاندکیتعداداین صنایعدرمعموال.یابد

انحصـار ومقیـاس صـرفه هـاي  فوق بـه شرایطکهمی دانندخوبیبهاقتصاددانشجویانواقتصاددانان.باشدمسلط
جانبـه چندطبیعیانحصاریاوطبیعیانحصارصورتبهمعموالباالمقیاسهايصرفهباصنایع.دارنداشارهطبیعی

بـا صـنایع زیـرا در شود،مییادبازاربهورودمانععللازیکیعنوانبهمقیاسهايصرفهازمی شوند معموالًاداره
در.انـد بسیار بـزرگ تشکیالتایجادتامین مالیبهقادربنگاهمحدوديتعدادیایکتنهابزرگ،مقیاسهايصرفه
مقیـاس هـاي از صـرفه آنهـا برخـورداري هاکشوروهاشرکتو برتريتفوقعللازیکیالملل،بینتجارتصحنۀ
.یابندتحقق، میبزرگاقتصادهايدرمقیاسهايصرفه،عمدهطوربه). 1990و 1986، 1980پورتر،مایکل(است

یـا  مسـتقیم طوربهاند،ویژگیچنیندارايکهبازارهاییانحصار،گیريدر شکلمقیاسهايصرفهدلیل اهمیتبه
و مخابرات نمونـه گازبرق،آب،توزیعچونهمخدماتی.گیرندمیقرارنظمتحتوکنترلدولتتوسطغیرمستقیم 

و دردولـت توسـط مسـتقیما سـوم کشـورهاي جهـان  درمعموالکهباالیند،مقیاسصرفه هايبابازارهايازهایی
هايکمیسیونحقیقتدر.شوندمیادارهنظارتیکمیسیوننظرو زیرخصوصیبخشتوسطیافتهتوسعهکشورهاي

ازشـده هـاي ذکـر  بازار.کنندمیدخالتونظارتهابازارایندرفعالهايشرکتسودوگذاريبر قیمتنظارتی
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مـی هـا شرکتاینزیانوضررنهایی موجبهزینهحسببرگذاريقیمتوبرخوردارندوسیعیمقیاسهايصرفه
ایندرانحصاريگذاريقیمتامکانواندمسلطبازاربربنگاهتعداد اندکییاکیهاییبازارچنیندرمعموالوشود

هـاي یـا شـرکت  وپردازندمیخدماتاینعرضهبهطورمستقیمبهیاهادولتاساس،اینبر.باال استبسیارصنایع
بـه حسـاب آورد و بـه    تاحدودي می توان این عامل را از عوامل خوب انحصـار  . دهندمیقرارنظمتحتراخصوصی

.نوعی تقابل بین مزایاي صرفه هاي ناشی از  مقیاس و رقابت اشاره نمود
وپژوهشـگران حقیقـت در.شـکل گرفـت  ساختارگراییمکتبعنوانباهاروارددانشگاهدرمکتبیبعد،به30دههاز

راصـنعتی سازمانهاينامبهاقتصادعلمازجدیديشاخهبن، جریان اصلیمیسن وچونهممکتبایننویسندگان
و عوامـل وطـرح خاصاينظریهقالبدررامقیاسهايصرفهمقولۀتوانستندمکتبنویسندگان این.دادندتشکیل
در ادامه مفهوم . کنندرا معرفیآناثراتوشناساییدقتبهرامختلفصنایعدرمقیاسهايصرفهبروزهايزمینه

. تقابل آن با رقابت مورد بررسی قرار می گیردصرفه هاي ناشی از مقیاس و  
و انحصار طبیعی1هاي ناشی از مقیاسمفهوم صرفه) 2-4

اسـت کـه بـه کسـب    اقتصاد خردمفهومی در یا مزیت مقیاس)جویی به مقیاسصرفه(صرفه هاي ناشی از مقیاس 
حجم جویی به مقیاس آن است که با افزایشمعناي صرفه. مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش حجم تولید اشاره دارد

در مقابل صرفه هاي ناشی از مقیاس، عدم صرفه هاي ناشی . یابدتولید، هزینه متوسط تولید هر واحد کاال کاهش می
بنا به تعریف، یک بنگاه برخوردار از صرفه هاي ناشی از مقیاس است، در صورتی که همراه . رداز مقیاس نیز وجود دا

با افزایش در محصول منحنی هزینه متوسط بلند مدت در حال کاهش باشد، و برخوردار از عدم صرفه هاي ناشی از 
اصـلی را کـه در آن منحنـی    فو1نمـودار  . مقیاس است اگر منحنی هزینه متوسط بلند مدت در حال افزایش باشـد 

.  صرفه ها و عدم صرفه هاي ناشی از مقیاس را نشان می دهد تشـریح مـی کنـد   ) LRAC(هزینه متوسط بلند مدت
همـانطور  . واحد عدم صرفه به مقیاس را تجربه می کنـد X1واحد از محصول صرفه به مقیاس و پس از X0بنگاه تا 

نگاه داراي صرفه هاي ناشی از مقیاس است با افزایش سطح تولید که در شکل نیز مشخص است در منطقه اي که ب
. هزینه کاهش می یابد و این مسئله در منطقه اي کم بنگاه عدم صرفه به مقیاس دارد بر عکس است

Ecale Economies of.١
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حـال وقتـی یـک یـا     در عین . شود کسب صرفه جویی در مقیاس بزرگتر استآنچه باعث رشد بسیاري از صنایع می
چند شرکت در یک صنعت داراي مزیت مقیاس هستند اگر شرکت دیگري بخواهد وارد رقابت با آنان شـود بایـد در   

.مقیاس انبوه تولید را آغاز کند یا اینکه هزینه زیاد تولید در مقیاس کم را متحمل شود
ي ناشی از مقیاس و وسعت نزولی بودن چگونگی یک انحصار طبیعی را نشان می دهد که در آن صرفه ها2نمودار 

با توجه به شکل، . آمدن انحصار و ایجاد مانع براي ورود سایر رقبا می شوددهزینه متوسط بلند مدت باعث بو جو
تولید کننده منحصر به فرد در نقطه اي تولید می کند که سودش به حداکثر برسد و در نتیجه میزان تولید در 

با توجه به منحنی Xmزینه نهایی و درآمد نهایی باهم برابر باشند و با تعیین مقدار تولید جایی تعیین می شود که ه
حال فرض کنید که بنگاه کوچکتر دیگري وارد بازار شده و قصد . نیز مشخص می گرددPmتقاضا، قیمت فروش 

خواهد بود، بنابراین حداقل °OPبراي این سطح از تولید هزینه متوسط برابر با. تولید کند°Xدارد مثالً به اندازه 
خواهد بود تا بنگاه کوچکتر قادر باشد به °OPمقداري که به عنوان قیمت محصول می توان تعیین کرد همان مقدار 

چنانچه . تولید خود ادامه دهد، چرا که قیمت باید طوري باشد که حداقل بتواند هزینه هاي تولید را جبران نماید
بوده و گران بودن کاالي بنگاه کوچکتر باعث می شود که بنگاه امکان °OPکوچکتر از مشاهده می گردد قیمت 

است رتنها چاره او این است که به صورتی مشتریان را قانع کند که کاالي او مرغوب ت. جذب مشتري نداشته باشد
البته باید این نکته را در . یدکه این کار نیز هزینه اي در بر خواهد داشت که موجب افزایش هزینه بنگاه خواهد گرد

نیز کمتر خواهد شد و OPmنظر گرفت که با ورود یک بنگاه جدید به بازار، سطح قیمت کاهش می یابد و از 
باید از مشتریان بگیرد و قیمت بازار، که در آن تمام محصول دبنابراین  اختالف میان قیمتی که بنگاه جدید الورو

تولید
دي

X1X0

اسیاز مقیناشيعدم صرفه ها

LRAC

اسیاز مقیناشيصرفه ها

هزینه

یاسصرفه ها و عدم صرفه هاي ناشی از مق: 4- 1نمودار 
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بنابراین وقتی ساختار هزینه ها در صنعتی چنان باشد که . خواهد بود°OPm-OPاز بخواهد به فروش برسد، بیشتر
هزینه متوسط  در طیف گسترده اي از تولید محصول کاهش یابد همواره انگیزه براي گسترش تولید و افزایش 

و می توان محصول را زیرا در  این صورت هزینه تمام شده کاهش می یابد. مقیاس تولید و تولید انبوه تر وجود دارد
در اینگونه موارد مشاهده می شود که . با قیمت کمتري به بازار عرضه کرد و رقباي دیگر را از بازار خارج نمود

همواره بنگاه هاي بزرگتر می توانند بنگاه هاي کوچکتر را از بازار خارج کنند و موقعیت انحصاري خود را  تحکیم 
امکان ورود بنگاه هاي جدید الورود کوچک را به بازار کم و راه ورود آنها را مسدود بخشند و با گسترش اندازه بنگاه،

را که به واسطه طبیعت هزینه آن صنعت به وجود می آید  انحصار هاي طبیعی می ااین گونه انحصار ه. می کنند
.نامند

مقیـاس  (وجود هزینـه هـاي ثابـت زیـاد    :مواردي همچوندارد که شاملوجودانحصار طبیعیدالیل متعددي براي 
کسب تخفیف در خرید به دلیل حجم باالي خرید، افزایش تجربه و یادگیري کارکنان، کسـب منـابع مـالی    ، )وسیع

رایط به عبارت دیگر ش.باشدهاي بازاریابی در بازارهاي وسیعتر، بهبود فناوري تولید میشدن هزینهنسر شکبیشتر، 
فنی و هزینه اي و ساختار تولید بـه همـراه موقعیـت تقاضـا، هـر دو زمینـه ایجـاد انحصـار طبیعـی را فـراهم مـی            

).101-100،صص1385شاکري، (کنند
صرفه هاي ناشی از مقیاس و ادغام) 3-4

وجـود دارد،  همانطور که اشاره شد زمانی که در یک صنعت و یا بازار انحصار طبیعی و یا انحصار طبیعی چند گانـه 
این بنگاه ها یا باید از صنعت خارج شوند و یا اینکه . دیگر بنگاه هاي کوچک توان رقابت و حضور در صنعت را ندارند

یکـی از راهکارهـایی کـه بنگـاه     . اي را کسب نمایند که بتوانند در کنار سایر رقباي بزرگ باقی بمانندها هزینهمزیت
یت به کار می گیرند ادغام با سایر بنگاه هاي کوچک و تحصیل صرفه مقیاس هاي کوچک براي بدست آوردن این مز

QXmX°

LAC

P

C

انحصار طبیعی: 4- 2نمودار 

LMC

MR
D

P°

Pm
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عالوه بر شرایط انحصار طبیعی بنگاه ها در شرایط رقابتی نیز با انگیزه کسـب قـدرت انحصـاري و اسـتفاده از     . است
درادغام هاوسیعموج. مزیت هاي هزینه اي ناشی از صرفه جویی هاي حاصل از مقیاس مبادرت به ادغام می کنند

.باشـد مقیـاس صـرفه هـاي  ازبرخورداريانگیزهناشی ازتواندمیآمریکا،کشوردر1902تا 1989هاي سالطی
وبرخوردارگذاريقیمتدررقابتیمزیتوباالمقیاسهايصرفهازافزایش اندازه،دلیلبهشده،ادغامهايشرکت

اعـالم را غیرقـانونی هرگونـه ادغـام  ابتدادرآمریکارقابتیقوانینساس،اهمینبر.شوندمیمسلطنهایت بربازاردر
.شدکاستهادغامبهنسبتگیرياز سخت،)1968(ویلسامسونهمچوناقتصاددانانیرهنمودتحتاماکردند

، براي تصمیم گیـري  )HHI(هیرشمن-میالدي شاخص هرفیندال1980اشاره شد، در سال 1همانطور که در فصل
در خصوص ادغام شرکت ها و طبقه بندي بـازار مـورد اسـتفاده قـرار     ) TFC(کمیسیون فدرال تجارت آمریکاتوسط
هاي با شاخص هرفیندال بیش بر اساس این شاخص کمیسیون فدرال تجارت آمریکا درخواست ادغام شرکت. گرفت

مقاومت 1800بیش از HHIا شاخص ها، در بازاري بدهد و در مقابل ادغام شرکترا مورد بررسی قرار می1000از 
. کندها را مشخص میجدول زیر نحوه برخورداري دایره ضد تراست آمریکا با پیشنهاد ادغام بنگاه. کردمی

نحوه برخورد با ادغام با توجه به شاخص تمرکز
HHIاندازه وضعیت تمرکزنحوه برخورد با ادغام

1000کمتر از رقابتیادغام بالمانع است
واحد افزایش دهد، با 100را بیشتر از HHIر ادغام، شاخص اگ

.شودادغام برخورد می
1800تا 1000بین تمرکز مالیم

واحد افزایش دهد با 50را بیشتر از HHIاگر ادغام، شاخص 
.شودادغام برخورد می

1800باالي تمرکز

صرفه هاي ناشی ازمقیاس و رقابت ) 4-4
نقاطتمامی.می شودتبیین)منحنی مقیاس(واحد هزینۀمنحنیازاستفادهباکهاستمفهومیمقیاسهايصرفه

سـطح  بـراي ممکـن نهادةحداقلکاربردمتضمنمنحنیاینازهر نقطهیعنیاست،کاراییمتضمنمقیاسمنحنی
مـورد  اندحداقل هزینهمتضمنکهعواملازترکیبیتنهانهمقیاسمنحنیازنقطههررويبر.نظر استموردتولید

دیگـر  عبـارت بـه وشـود مـی استفادهطور بهینهبهعواملاینازکهاستاینبرفرضبلکهگیرند،میقراراستفاده
رقابت وماهیتتوانمی. باشدداشتهقرارخودتولیدامکاناتمرزبر رويبنگاهکهاستآنبامتناظرمقیاسمنحنی
سطح وسـیعی از درواحدهزینۀکاهشچنانچهاگرکرد،مقیاس شناساییمنحنیازستفادهابارابازارهردرانحصار
بن،(بازار مسلط شوندبربنگاهاندکیتعدادیایکتنهاوشوددوررقابتازبازارکهاستاینبریابد، انتظارادامهتولید

درجـه براي تشخیصعملیمالكعنوانبهسمقیاهايصرفهازاز اقتصاددانانبسیاري). 1958مادیلیانی،؛1956
.کنندمیاستفادهبازارهاانحصاري بودنیارقابت

با وجود صرفه هاي ناشی از مقیاس که یا به صورت طبیعی وجود دارد و علت انحصار طبیعی است و یا از ادغام چند 
ـ . بنگاه کوچک بوجود می آید، رقابت در بازار محدود تر می شود ت باعـث افـزایش کـارآیی، کـاهش     هرچند که رقاب

هزینه و قیمت و در نتیجه افزایش رفاه جامعه می شود ولی باید توجه داشت که این احتمال وجود دارد کـه مزیـت   
هزینه اي که در اثر کسب و تحصیل صرفه هاي ناشی از مقیاس بوجود می آید، بیشتر از منـافع رقابـت باشـد و بـه     

. یاس رفاه اجتماعی بیشتري را به نسبت رقابت نصیب جامعه نمایدعبارت دیگر صرفه هاي ناشی از مق
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بنابراین می توان نوعی تزاحم را در مورد رقابت و صرفه هاي ناشی از مقیاس مطـرح کـرد کـه مـی بایسـت توسـط       
افزایش و بوجود آمـدن صـرفه هـاي ناشـی از مقیـاس و  ادغـام       . سیاست گزاران بازار و مسئولین نظارتی حل شود

همانطور که اشاره (ها  باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود و از سوي دیگر افزایش این صرفه ها و ادغام ها شرکت
از ایـن رو تصـمیم   . رقابت را محدود می کنند و محدود شدن رقابت نیز باعث کاهش رفاه اجتماعی مـی شـود  ) شد

. ت بر بازار استگیري در این خصوص یکی از اساسی ترین مسائل متصدیان تنظیم و نظار
صرفه هاي ناشی از مقیاس در اقتصاد ایران را به صورت مورد کاوي بخش صنعت مورد بررسی ) 1386(خداد کاشی

افزایشباکهطوريبهمالحظه شد،تجربیمصادیق» تمرکزجوییصرفه«نظریۀ برايمقالهایندر. قرار داده است
مقاله نشاناینهايیافتهعبارت دیگر،بهویابدمیافزایشمرکزتشاخصصنعتی،هايدر بازارمقیاسهايصرفه

صرفه هايورقابتبینعدم سازش)1968(بن. . نداردوجودسازگاريرقابتومقیاسهايصرفهبینکهدهندمی
.دادقرارتأکیدموردرامقیاس

در خصوص تصـمیم گیـري در   )TFC(هرچند شاخص هرفیندال و هیرشمن توسط کمیسیون فدرال تجارت آمریکا
مورد این مسئله به کار گرفته شده  است، ولی براي به رسیدن به یک تصمیم درست در این خصـوص بایـد صـرفه    

.در ادامه روش هایی براي اندازه گیر معرفی  می شوند. هاي ناشی از مقیاس را اندازه گیري نمود
روش هاي اندازه گیري صرفه هاي ناشی از مقیاس) 5-4
متوسـط  هزینـۀ وگیردمیقراراستفادهموردکامالمقیاسهايصرفهکهتولیدازسطحیبه،خرداقتصادنظریهرد

تنهاباشد،شکلUمتوسط هزینۀمنحنیچهاگر. شودمیگفته» بهینهتولیدسطح«رسد میحداقلبلند مدت به
شـکل Lمتوسـط  هزینـۀ منحنـی کـه اسـت آنمؤیـد واقعـی دنیـاي شواهداما.وجود داردبهینهتولیدیک سطح

گیـري انـدازه بـراي کـاربردي مطالعاتدرحالهردر.باشدنمیمنحصربهینهتولیدسطحلذاو) 1985شرر، (است
دربهینـه تولیـد سطحعنوانبهشودمیحداقلهزینۀ متوسطباراولینبرايکهتولیديسطحهاي مقیاس،صرفه

.می شودیادM.E.Sاختصاري عالمتبانآازومی شودگرفتهنظر
.باشـد بـزرگ بسیار(MES)تولید بهینه سطحکهاستاینبرانتظاراست،وسیعمقیاسهايصرفهکهصنایعیدر

رقـابتی  صـنایع در.استبازاراندازهبهنزدیکبسیارMESاندازةطبیعی،انحصارویژهبهانحصاريدر صنایعمعموالً
و معموالًنیستايسادهکاربهینهتولیدسطحگیرياندازه.استکوچکبسیاربازاراندازةبامقایسهدرMESاندازه 

حـدود سـپس وشودگرفتهنظرمقیاس درارزیابیبرايمعیاريبایدابتدامثال،براي.استهمراههاییپیچیدگیبا
. شودمشخصصنعتیابازار
، MESمحاسـبۀ  بـراي . آیـد می، فراهمMESمحاسبۀ بازار، امکانحدودوبازارهاندازدر موردتکلیفتعیینازپس

:ازعبارتندش هارواین. اندشدهمعرفیادبیاتدرمختلفیهايروش
)1951بن، (سودآوريروش- 1
مقیاسمختلفسطوحهزینۀآماريتحلیل- 2
مهندسیروش- 3
).1958استیگلر، (بازماندهروش- 4

کـم وترسادهعملیاتینظرازشایدکهدارندوجودMESبراي محاسبه دیگريهايروشق،فوهايشروبرعالوه
ویـز -، اسـتریکلند )1963(ویـز مثـال، بـراي . دارندنیزضعف هایینقطهاماباشندالذکرهاي فوقروشازترهزینه
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نظـر دربهینـه تولیـد سـطح نـوان عبـه رابازاریکهايبنگاهةاندازتوزیع، میانۀ)1980(کالرتهارتو) 1976(
).1967انور، کوم(استصنعتهايبنگاهتربزرگنیمۀاندازةمتوسطازاستفادهدیگرروش عملی.گرفتند

مطالعات انجام شده) 6-4
کشورهاپذیريرقابتبرآنتأثیر قاطعواقتصادوبازاربنگاه،عملکرددرمقیاسهايصرفهانکارناپذیرتأثیردلیلبه
بـه ،بازارپیرامونمطالعاتاکثردر.استگرفتهقرارتوجه پژوهشگرانموردمفهوماینالملل،بینتجارتصحنۀدر

.گیردمیقرارتوجهموردغیرمستقیمومستقیمطوربهمقیاسهايصرفهسازمانهاي صنعتی،حوزةدرویژه
همچـون هـاروارد مکتبآثار نویسندگاندربارلیناوايبرمستدلومنسجمنظریۀچارچوبدرمقیاسهايصرفه
ورودمانععنوانبهمقیاسهايصرفهتأثیربرتوانمیبنابراین. گرفتقرارتوجهمورد)1968و 1956(بنومیسن
.کردتأکیدبالقوههايبنگاه

اگـر  کـه کـرد اشـاره نکتهبه اینوي.کردمطرحرامقیاسهايصرفهباآنرابطهوناپذیريتفکیکبحثچمبرلین،
تولیـد  سـطح آنبـا متناظربهینۀتشکیالتازمعینسطح تولیدهربرايکهباشدداشتهوجودامکاناینبنگاهبراي

داده هاي ازاستفاددهبا،)1959(مور.داشتنخواهدموضوعیتمقیاسهايصرفهصورت دیگرایندرکند،استفاده
« عنـوان  تحـت ايمقالـه ، در)1958(استیگلر.برآمدصنایعازتعداديدرمقیاسهايصرفهارزیابیصدددرآماري
ضـمن ،)1961(سـیوینگ .کردارائه» بازمانده«نام بهمقیاسهايصرفهمحاسبۀبرايراروشی» مقیاسهايصرفه

بـا سـپس وکـرد معرفـی رابهینـه تولیـد سـطح تخمینبهمربوطمشکالتتولید بهینه،سطحمختلفابعادتشریح
بهرابهینهسطح تولیدآمریکا،رقمیچهارصنعتدویستبهطمربو1954و 1947هايسالهاياز دادهاستفاده

تخمینبرايآماريمشکالتبریتانیا،وآمریکاهايدادهازاستفادهبا،)1961(وینستون. زدتخمین» بازمانده« روش
براسـاس ترتیـب بهرامقیاسهايصرفه،)1970(تیلی وهیکس،)1970(پرتن.کردتشریحرامقیاسههايصرف

بـین عـدم سـازش  )1968(بـن . کردنـد گیرياندازهبریتانیافروشیخردهبخشوآمریکاماشینیتولید ابزارصنعت
هـاي در نیروگـاه رامقیـاس هـاي ، صرفه)1988(سولو-کروتمن.دادقرارتأکیدموردرامقیاسصرفه هايورقابت

.قرار دادندگیرياندازهوبحثموردايستهه
بـه  خـود، مقالـۀ دراو.دادقـرار و نقدبررسیموردرامقیاسهايصرفهباآنارتباطوبازماندهروش،)1967(شفرد
کشـور هـاي بنگـاه تعـداد بررسیبه). 1988(اوبراین. کرده استاشارهمقیاسهايصرفهمحاسبۀروش هايسایر

دو هـا بنگـاه تعـداد 1889تا 1869هاي سالطیکهدریافتوي.پرداخت1920دهۀتا19قرن 60هۀدازآمریکا
درهابنگاهادغامعلتکهنتیجه گرفتوي.استیافتهافزایشچهارمیکتنها،1929تا 1889هاي سالطیوبرابر
وکـان .اسـت بـوده مقیـاس هـاي صـرفه ازبرخـورداري انگیـزة اسـت، معـروف » هـا ادغـام مـوج « به کهايدوره

بخش ایندرکهدریافتندبهینهتولیدسطحتخمینازپسوعالیآموزشمؤسساتهزینهبررسیبا،)1989(دیگران
بخـش دررامقیاسیهايصرفه، )1996(میشلو) 1989(لورنس.داردوجودتنوعهايصرفهومقیاسیهايصرفه
سطحتخمینطریقازراآمریکاکشاورزيبانکدرمقیاسهاي، صرفه)1994(فدرستون.کردندبررسیآمریکابانکی
.کردارزیابیبهینه،تولید
آنهـا  . کردنـد بررسـی راقـدرت بـازار  ومقیاسهايصرفه، رابطه)1977(پورتروکی وهمراهشیرازي بهزادهخلیل
. کردندارزیابیمقیاسهايصرفهبا ماهیتورود،موانعبراساسراقدیمیهايبنگاهبازاريقدرت
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صرفه هاي ناشی از مقیاس در اقتصاد ایران را به صـورت مـورد کـاوي بخـش صـنعت مـورد       ) 1386(کاشیخداداد 
بازارهـاي برخورداريمقیاس، میزانهايصرفهنظريهايجنبهمعرفیضمنمقاله،ایندر. بررسی قرار داده است

تخمینوایرانصنعتبخشدرمقیاسهايصرفهارزیابیبراي.شودمیارزیابیمقیاسهايصرفهازایرانصنعتی
مـورد صنعتبخشصرفااقتصادکلازکهاینعلت. شودمیاستفادهانورکومپیشنهاديروشازبهینهسطح تولید

نبـود، مقدورایراناقتصاددربازارهايمطالعۀ تمامیهزینه،وزمانینظرازوالًاکهاستاینگرفته است قرارتوجه
بخـش ازآمـارگیري جـامع طرحقالبدرصنعتبخشنیازموردپایۀتنها اطالعاتمختلف،هايبخشمیانازثانیا

ازایـران صـنعتی هايبازاردرکهدارنداینبرداللتمقالهاینهايیافته.داشتقراردسترسدرمارآصنعت مرکز
اقتصـاد کوچـک بـودن  هـا، بنگاهوصنایعازبعضیازنظرصرف. شودي نمیبرداربهرهخوبیبههاي مقیاسصرفه
بـاال علـل ازیکیهابنگاهوهابازارمقیاس کوچک.استمقیاسازناشیاز منافعبرداريبهرهعدماصلیعلتایران
5/0از باالتر،رقمیچهارصنعت140ازصنعت6برايتنهاMESاندازة نسبی. قیمت استوشدهتمامهزینۀبودن
بـا ایـران صـنعت بخشبازارهايواقعیت. باشدمی5/0از صنعت کمتر82براي MESهمچنین اندازه نسبی .است

افـزایش  بـا کهاستآنمقالهمؤیداینهايیافتهمثالبراي. داردمقیاس تطبیقهايپیرامون صرفهنظريانتظارات
MES،مصادیق» تمرکزجوییصرفه«نظریۀ برايهمچنین.برعکسویابدمیکاهشبازاردرهاي فعالبنگاهتعداد
مـی افزایشتمرکزشاخصصنعتی،هايدر بازارمقیاسهايصرفهافزایشباکهطوريبهمالحظه شد،نیزتجربی

.نداردوجودسازگاريرقابتومقیاسهايصرفهبینکهدهندمیمقاله نشاناینهايیافتهعبارت دیگر،بهویابد
بهدارد،ارتباطی وجودMESوبازدهنرخبینکهدریافتیمچهاررقمی،صنعت140درهابنگاهنرخ بازدهمحاسبۀبا

.می یابدافزایشبازدهنرخمی شود،نزدیکMESبه بنگاهاندازههرچهایرانصنعتیبازارهايدرکهاین ترتیب
استفادهبا،)1998(کاتریشن.صرفه هاي ناشی از مقیاس در صنعت بیمه نیز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است

کهدریافتوي.پرداختچند ملیتیگرانبیمهبینمقیاسیهايصرفهبررسیبهمقطعی،وزمانیسريهايدادهاز
عـدم آن،ازپـس وشـوند مـی برخـوردار مقیاسهايهاز صرفمقیاسازمعینیسطحتاتنهاملیتیچندگرانبیمه

شـرکت گسـتردة تصـاحب برايبزرگايبیمههايشرکتتالشگرفتنتیجهشود ومیظاهرمقیاسهايصرفه
.استمواجهابهامباخارجی،هاي بیمۀ

گیريبندي و نتیجهجمع) 7-4
ایـن  . زایش حجم تولید، هزینه کاهش می یابـد صرفه هاي ناشی از مقیاس یک مزیت هزینه اي است که در آن با اف

یکـی از  . مزیت هزینه اي یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد قدرت انحصاري است که از  عوامل مختلف ناشی می شود
اقداماتی که بنگاه هاي کوچک براي بدست آوردن این صرفه ها و مزیت هزینه اي ناشی از آن انجام می دهند، ادغام 

اه ها و کسب قدرت انحصاري با استفاده از صرفه هاي ناشی از مقیاس همواره مـورد توجـه سیاسـت    ادغام بنگ. است
، بـراي  )HHI(هیرشـمن -مـیالدي شـاخص هرفینـدال   1980در سال .  اران و تنظیم کنندگان بازارها بوده استذگ

نـدي بـازار مـورد    در خصوص ادغام شرکت ها و طبقه ب) TFC(تصمیم گیري توسط کمیسیون فدرال تجارت آمریکا
هـاي بـا شـاخص    بر اساس این شاخص کمیسیون فدرال تجارت آمریکا درخواست ادغام شرکت. استفاده قرار گرفت
بـیش  HHIها، در بازاري با شاخص  دهد و در مقابل ادغام شرکترا مورد بررسی قرار می1000هرفیندال بیش از 

هـا را مشـخص   یره ضد تراست آمریکا با پیشنهاد ادغـام بنگـاه  جدول زیر نحوه برخورد دا. کردمقاومت می1800از 
.کندمی
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نکته قابل توجه دیگر در خصوص صرفه هاي ناشی از مقیاس، توجه به تزاحمی است که بین این صرفه ها و مزایاي 
و از از آنجایی که صرفه هاي مقیاس باعث کاهش هزینه و در نتیجه افزایش رفاه جامعه می شـود . آن و رقابت است

سوي دیگر باعث افزایش قدرت انحصاري و تمرکز بازار می شود، ضمن داشتن مزیت کاهش هزینه و افـزایش رفـاه   
بنـابراین یکـی از   . اجتماعی، باعث کاهش رقابت می شود که ممکن است از این منظر باعث کاهش رفاه جامعه شود

تقابلی است که بـین رقابـت و صـرفه هـاي ناشـی از      اصلی ترین مسائلی که تنظیم کنندگان بازار باید توجه نمایند
بـراي انـدازه   . به این منظور اندازه گیري صرفه هاي ناشی از مقیاس مهم بـوده و ضـروري اسـت   . مقیاس وجود دارد

:از روش هاي ذیل  استفاده می شود MESگیري 
)1951بن، (سودآوريروش- 1
مقیاسمختلفسطوحهزینۀآماريتحلیل- 2
مهندسیروش- 3
).1958استیگلر، (بازماندهروش- 4
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برآورد تعداد بهینه شرکتهاي بیمه در ایران: فصل پنجم

مقدمه) 5- 1
همانطور که در ادبیات تحقیق ذکر شد، شرایط رقابتی مزیتهایی نسبت به شرایط انحصاري دارد که آنرا مطلوب 

کنند و این امر باعث با یکدیگر رقابت میدر شرایط رقابتی، بنگاههاي اقتصادي در جهت رضایت مشتریان. سازدمی
شود که کاالها و خدمات را با حداکثر ممکن کیفیت و حداقل ممکن قیمت ارائه نمایند و در اثر این رقابت بین می

گیرند و در بنگاهها و کاهش قیمت گستره بزرگتري از افراد جامعه تحت پوشش مصرف کاال و خدمات قرار می
کننده به تولیدکننده در ولی همانطور که ذکر شد انتقال فشار از مصرف. یابدیز افزایش مینتیجه رفاه عمومی ن

شود سهم تولید هر بنگاه در بازار پایین بیاید و این  امر ممکن است تا جایی پیش رود که شرایط رقابتی باعث می
) رسدمدت به حداقل میمدت چه در بلندمیزانی از تولید که هزینه متوسط بنگاه چه در کوتاه(مقیاس بهینه بنگاه 

طوریکه در شرایط رقابتی هزینه تولید بیشتر از شود هزینه تولید دوباره باال رود بهاین امر باعث می. از دست برود
در نتیجه یکی از مهمترین مزیتهاي شرایط رقابتی از دست . گردد) انحصار کامل و چندجانبه(شرایط انحصاري 

گردد به دنبال مکانیسمی باشیم که براي میل به سمت رقابت کامل وجود این تناقض باعث میدر حقیقت . برود
.هاي ناشی از مقیاسبوجود آورد تا هم از مزیتهاي شرایط رقابتی استفاده شود و هم صرفه

ازاي ورود که بهعلت آنو در حقیقت به. صورت خودکار وجود داردالبته این مکانیسم در اقتصادهاي مبتنی بر بازار به
اما در کشورهایی . یابدسرعت ورود بنگاهها به صنعت کاهش می. هر بنگاه جدید به بازار حاشیه سود کمتر می شود

توان به آسانی این مکانیسم جاي بخش خصوصی فعالیت دارند نمیاز جمله ایران که اقتصاد دولتی و شبه دولتی به
هستند این ناکارایی (captive)اي ز که عمده شرکتهاي بیمه، زیر مجموعهدر صنعت بیمه نی. را به بازار واگذاشت

.شودبیشتر نیز می
فرض کنیم در یک اقتصاد، بجاي فعالیت شرکتهاي بیمه خصوصی که به دنبال ماندگاري در بازار و حداکثرسازي 

علت آنکه توسط از شرکتها بهاین دسته. اي هستنداي دولتی، شبه دولتی و زیرمجموعهشرکتهاي بیمه. سود هستند
. شوندسري از کارکردها براي شرکت مادر تأسیس میشوند و براي انجام یکدولت و یا یک شرکت مادر حمایت می

در حقیقت اولویت این شرکتها اهداف . انگیزه چندانی همانند بخش خصوصی براي حداکثرسازي سود ندارند
و همچنین از آنجایی که هدف از . ه حداکثرسازي سود شرکت بیمهشرکتهاي مادر یا سیاستهاي دولت است و ن

در نتیجه حمایت مالی باالدستی براي ماندگاري . تأسیس این دسته از شرکتهاي بیمه اجراي اهداف باال دستی است
این همین علت در به. شود فضاي رقابتی در صنعت بیمه از دست برودهمین امر باعث می. در بازار نیز وجود دارد

اران ذکنیم تا ابزاري در دست سیاستگسازي میتحقیق، کارکرد مکانیسم بازار را براي رفع تناقض ذکرشده شبیه
بیمه مرکزي براي ایجاد محدودیتهاي الزم براي ورود شرکتهاي بیمه به صنعت بوجود آید تا صنعت هم داراي 

.هاي ناشی از مقیاس از دست نرودشرایط رقابتی باشد و از مزیتهاي آن استفاده کند و هم صرفه
براي نیل به این هدف در این در مرحله اول مقایسه تطبیقی نسبت تولید ناخالص ملی به تعداد شرکتهاي بیمه 
موجود در ایران با گروهی از کشور هاي جهان صورت می گیرد سپس در مرحله دوم از طریق محاسبه شاخص 

یاز در صنعت بیمه براي دستیابی به شرایط رقابتی در صنعت بدست می هرفیندال ، تعداد شرکتهاي بیمه مورد ن



های بیمه در ایران برآورد تعداد بهینه شرکت: فصل پنجم
56

در مرحله سوم مدلسازي نظري براي دستیابی به ظرفیت اقتصاد ایران براي پذیرش تعداد شرکتهاي بیمه با در . آید 
ان برآورد بیمه در ایربدین منظور ابتدا تولید بالقوه حق. نظرگرفتن مقیاس بهینه براي شرکتها بدست می آید 

بیمه در ایران بسته به عوامل مختلفی است که بخشی از آن به از آنجا که دستیابی به تولید بالقوه حق. شودمی
گردد و در توان شرکتهاي بیمه است ولی بخش دیگر از عوامل در توان افزایش کارایی شرکتهاي بیمه برمی

تولید بالقوه به دست آمده با توجه به عوامل تحت . استشرکتهاي بیمه نیست که مربوط به عوامل توسعه اقتصادي 
رود، انتظار می) صنعت بیمه(اي که از مجموعه شرکتهاي بیمه شود و تولید بالقوهکنترل شرکتهاي بیمه تعدیل می

سپس از طریق محاسبه کارایی مقیاس در میان شرکتهاي بیمه ایران، مقیاس بهینه تولید برآورد . آیدبدست می
بیمه، مقدار تقریبی بهینه براي بیمه بر مقیاس بهینه تولید حقدر نهایت از تقسیم تولید بالقوة حق. رددگمی

آید و با توجه به مقیاسهاي متفاوت تولید در بدست می) با مقیاس بهینه(شرکتهاي بیمه در صنعت بیمه ایران 
.گرددشرکتهاي بیمه در ایران این مقدار تعدیل می

هاي بیمه اي در گروه منتخب از کشورهااخصبررسی ش) 2-5
در این قسمت از تحقیق درصد هستیم تا بوجه به شاخص هاي بیمه اي در یک مقایسه بین کشوري به این موضوع 
مهم بپردازیم که تجربه سایر کشورها و عملکرد آنها در مورد شاخص هاي بیمه اي ، از جمله شاخص تعداد 

براي این منظور در قسمت اول از تحقیق با ارائه آمار در مورد تعداد . می باشدشرکتهاي بیمه اي به چه صورت
نتایج این مقایسه . اي، به آمار تعداد شرکتهاي بیمه اي در چندین کشور منتخب پرداخته می شودشرکتهاي بیمه

.آورده شده است1در جدول 
ل کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه می کشور مورد بررسی که شام17، از بین 1با توجه به جدول شماره 

شا مل ( میالدي آورده شده است، باالترین تعداد شرکت بیمه اي2009تا 2004باشد اطالعات آنها براي سالهاي 
سال مورد 6در روسیه فعالیت می کنند، بطوریکه بطور متوسط در ) بیمه هاي عمر، غیر عمر، ترکیبی و اتکایی

بعد از کشور روسیه باالترین تعداد شرکت بیمه . شرکت بیمه اي فعال بوده اند910سه ساالنه بررسی در کشور فران
سال مورد بررسی در استرالیا واقع بوده اند، بطوریکه تعداد متوسط سالیانه شرکتهاي بیمه در این کشور هر 6اي در 

ن دارد که متوسط تعداد شرکتهاي آخرین رتبه اختصاص به کشور ارمنستا. شرکت بوده است168سال به میزان 
. بوده است14بیمه اي در این شرکت سالیانه در دوره مورد بررسی 

از آنجاییکه در این تحقیق توجه اصلی در مورد ایران می باشد ، بنابراین الزم است که تعداد  شرکتهاي بیمه در 
با توجه به اطالعات حاصل از جدول شماره . ودکشور مورد بررسی، آورده ش17ایران هم به همراه جایگاه آن در بین 

الزم به توضیح است که دوره مورد بررسی در بردارنده آن سالهایی است که ( ، در ایران در طول دوره مورد بررسی1
فعالیت شرکتهاي خصوصی بیمه اي آزاد تلقی شده است و شرکتهاي بیمه خصوصی در کنار شرکتهاي بیمه دولتی 

شرکت بیمه اي در ایران فعال بوده 18، بطور متوسط هر سال )ها فعالیت بیمه اي انجام داده انددر تمامی این سال
می باشد، بطوریکه فقط 15، رتبه ایران 1کشور مورد بررسی در جدول شماره 17اند، از نظر رتبه ایران در بین 

که عمر تاریخی کوتاهی هم دارند و کشروهاي تازه استقالل یافته آسیاي میانه( کشورهاي ارمنستان و گرجستان 
از نظر تعداد شرکت ) هم چنین این کشور بعد از دستیابی به استقالل از ثبات سیاسی کمتري برخوردار بوده اند

کمتري داشته اند، تبیمه اي در دوره مورد بررسی، شرکتهاي بیمه اي فعالی
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اي در کشورهاي منتخبتعداد شرکتهاي بیمه: 5-1جدول

هاکشور ايتعداد شرکتهاي بیمه

2004 2005 2006 2007 2008 2009

ار منستان 26 23 15 10 11 12

استرالیا 177 170 168 165 162 164

بنگالدش 62 62 62 62 62 62

دانمارك 162 160 154 151 146 134

فنالند 19 19 20 20 21 21

گرجستان 14 16 14 15 13 14

مجارستان 65 63 62 65 63 63

اندونزي 167 157 157 149 152 153

ایران 14 16 18 19 19 20

مالزي 46 47 50 49 50 47

پاکستان 55 55 57 57 53 56

روسیه 1012 1075 918 857 786 812

سنگاپور 138 140 149 153 151 160

آفریقاي جنوبی 162 163 162 159 151 153

اسپانیا 622 605 593 581 589 607

یلندتا 74 73 73 74 71 70

ترکیه 47 45 46 50 53 54

شرکت بیمه اي فعال در زمینه بیمه گري فعال 16شرکت و در ارمنستان ساالنه 14بطوریکه در گرجستان ساالنه 
. بوده اند

ه توجه به تعداد شرکتها بدون توجه به موقعیت اقتصادي و شاخص هاي اقتصادي این کشورها، ممکن است خوانند
را دچار تورش نماید، براي جلوگیري از این امر در ادامه به شاخص هاي اقتصادي تولید ناخالص داخلی و سرانه 

.آورده می شود 2در جدول 2000ثابت بر حسب دالر آمریکا با سال پایه 
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هاي اقتصادي در کشورهاي منتخبشاخص: 5- 2جدول 

کشورها )میلیون دالر آمریکا(2000تولید ناخالص داخلی با سال پایه 
2004 2005 2006 2007 2008 2009

ارمنستان 2,987 3,402 3,852 4,379 4,677 4,003
استرالیا 474,267 487,736 502,709 521,662 541,120 548,101

بنگالدش 57,908 61,356 65,424 69,629 73,940 78,289
دانمارك 166,317 170,384 176,168 179,150 177,592 168,907
فنالند 134,619 138,547 144,656 151,809 153,639 141,714

گرجستان 3,973 4,355 4,763 5,351 5,475 5,256
مجارستان 56,831 59,047 61,409 62,023 62,396 58,465
اندونزي 196,695 207,892 219,328 233,244 247,254 258,494
ایران 127,075 132,950 140,786 151,803 155,294 158,089
مالزي 112,239 118,224 125,138 132,873 139,029 136,636

پاکستان 87,638 94,357 100,186 105,880 107,995 112,034
روسیه 328,809 349,853 376,792 407,312 430,121 396,142

سنگاپور 106,880 121,095 131,559 142,788 145,334 143,468
آفریقاي جنوبی 152,329 160,367 169,354 178,644 185,216 181,903

اسپانیا 658,090 681,876 709,278 734,552 740,853 713,895
تایلند 150,457 157,385 165,484 173,643 177,920 173,866
ترکیه 307,229 333,041 355,999 372,619 375,074 357,285

تصادي است که عبارتند از تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص شاخص اصلی اق2، در بردارنده 2جدول شماره 
.داخلی سرانه

با توجه به شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه، باالترین تولید ناخالص داخلی سرانه در دوره مورد بررسی اختصاص 
دالر آمریکا 31722به میزان 2009تا 2004به کشور دانمارك دارد که میزان آن بطور متوسط سالیانه آن از سال 

دالر آمریکا 28974می باشد و بعد از آن باالترین تولید ناخالص داخلی سرانه  اختصاص به کشور سنگاپور به میزان 
دالر آمریکا براي هر سال 432کمترین تولید ناخالص داخلی سرانه اختصاص به کشور بنگالدش به میزان . می باشد

.ي پاکستان و اندونزي قرار دارنددارد و قبل از آن به ترتیب کشورها
دالر آمریکا 2044میزان تولید ناخلص داخلی سرانه در ایران در دوره مورد بررسی، بطور متوسط سالیانه معادل 

.کشور مورد بررسی به خود اختصاص داده است17هم را در بین 12بوده است و رتبه 
که همان تولید ناخالص داخلی می باشد که آمار آن در ( تبراساس شاخص تولید ناخالص داخلی بدون توجه به جمعی

، باالترین تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی ، اختصاص به کشور اسپانیا به )آورده شده است2جدول شماره 
ار اختصاص دارد و بعد از آن کشورهاي استرالیا و روسیه قر2000میلیون دالر آمریکا با سال پایه 706424میزان 

و 512599دارند که میزان تولید ناخالص داخلی در این کشور در هر سال بطور متوسط براي این دو کشور به ترتیب 
کمترین تولید ناخالص داخلی اختصاص به کشور ارمنستان با مقدار سالیانه . میلیون دالر آمریکا می باشد381505

. اي گرجستان و ارمنستان قرار دارندمیلیون دالر آمریکا وقبل از آن به ترتیب کشوره3883
میلیون دالر آمریکا با 144333میزان تولید ناخالص داخلی در ایران دو دوره مورد بررسی بطور ساالنه به میزان 

.کشور مورد بررسی، رتبه نهم را به خود اختصاص داده است17بوده است که از رتبه اي در بین 2000سال پایه 
رد بررسی قرار گرفت را می توان اینچنین مطرح کرد، که کشور ایران با توجه به ظرفیت آنچه که تا بحال مو

اقتصادي و تولیدي که دارد، نتوانسته است در زمینه صنعت بیمه و تعداد شرکت هاي بیمه اي به آن میزان از 
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( حیث تولید ناخلص داخلیبه عبارت دیگر با توجه به آنکه رتبه ایران از. ظرفیت اقتصادي خود جامه عمل بپوشاند
، رتبه نهم را به خود اختصاص داده است، ولی از نظر )که نشان دهنده ظرفیت واقعی اقتصاد کشور ایران می باشد

می باشد که این امر نشان دهنده وجود نسبتاً محدود شرکتهاي فعال در 15تعداد شرکتهاي بیمه اي داراي رتبه 
جدولی تحت عنوان 2و 1براي اثبات این ادعا در ادامه و با توجه به به جداول . امر بیمه گري در ایران می باشد

بر اساس این شاخص جدید حجم فعالیت هاي . جدول نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد شرکتها آورده می شود
که در 3ه به عبارت دیگر براساس جدول شمار. اقتصادي کشورهاي مورد بررسی به شرکتهاي بیمه منتسب می شود

بردارنده این شاخص می باشد، در هر کشوري که این نسبت کمتر باشد نشان دهنده آن است که تعداد شرکتهاي 
مطرح کرد که رقابت در ) البته نه بطور کامالً صددرصد( بیمه در آن کشور بیشتر بوده و می توان این چنین هم 

. صنعت بیمه آن کشور باالتر می باشد
)میلیون دالر( تولید ناخالص داخلی به تعداد شرکتهانسبت:5- 3جدول 

کشورها )میلیون دالر( نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد شرکتها

2004 2005 2006 2007 2008 2009

ار منستان 115 148 257 438 425 334

استرالیا 2,679 2,869 2,992 3,162 3,340 3,342

بنگالدش 934 990 1,055 1,123 1,193 1,263

دانمارك 1,027 1,065 1,144 1,186 1,216 1,261

فنالند 7,085 7,292 7,233 7,590 7,316 6,748

فرانسه 779 770 876 962 1,052 1,155

گرجستان 284 272 340 357 421 375

مجارستان 874 937 990 954 990 928

اندونزي 1,178 1,324 1,397 1,565 1,627 1,690

ایران 9,077 8,309 7,821 7,990 8,173 7,904

مالزي 2,440 2,515 2,503 2,712 2,781 2,907

پاکستان 1,593 1,716 1,758 1,858 2,038 2,001

روسیه 325 325 410 475 547 488

سنگاپور 774 865 883 933 962 897

آفریقاي 
جنوبی

940 984 1,045 1,124 1,227 1,189

اسپانیا 1,058 1,127 1,196 1,264 1,258 1,176

تایلند 2,033 2,156 2,267 2,347 2,506 2,484

ترکیه 6,537 7,401 7,739 7,452 7,077 6,616

،باالترین نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد شرکتها اختصاص به کشور ایران 3بر اساس نتایج حاصل از جدول 
ند، بطوریکه این نسبت در ایران بطور متوسط ساالنه در دوره دارد و بعد از آن کشورهاي فنالند و ترکیه قرار دار
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7137و 7211میلیون دالر آمریکا بوده و براي کشورهاي فنالند و ترکیه به ترتیب برابر 8213مورد بررسی برابر 
کمترین نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد شرکتها اختصاص به ارمنستان به. میلیون دالر آمریکا بوده است

میلیون دالر و قبل از آن اختصاص به کشورهاي گرجستان و روسیه دارد به ترتیب این براي هر 286میزان ساالنه 
.میلیون دالر آمریکا می باشد429و 342کدام از این دو کشور ساالنه معادل 

ت تولید ناخالص مهم است و بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که، باال بودن نسب3نکته اي که در جدول 
داخلی به تعداد شرکتها در کشور فنالند و ترکیه به دلیل باالبودن میزان تولید ناخالص داخلی در این کشورها می 
باشد، اگر چه تعداد شرکتهاي بیمه اي در فنالند هم تفاوت آنچنانی با ایران ندارد ولی در کشور ترکیه تعداد 

. شرکت می باشد50سی سالیانه نزدیک به شرکتهاي بیمه اي دز این دوره مورد برر
از طرف دیگر پایین بودن این نسبت براي کشورهاي گرجستان و ارمنستان، نه به دلیل باال بودن تعداد شرکت هاي 

هم نشان می دهند، به دلیل پایین بودن 2بیمه در این کشورها است بلکه دلیل اصلی آن همانطوریکه اعداد جدول 
لص داخلی در این کشورها است ولی در کشوري همانند روسیه که قبل از این دو کشور قرار دارد، میزان تولید ناخا

.پایین بودن این نسبت به دلیل باال بودن تعداد شرکتهاي بیمه اي در این کشور می باشد
عمل آورد، به این ، احتیاط کامل را به 3بنابراین با توجه به موارد اخیر، بایستی در تفسیر اعداد موجود در جدول 

مقهوم که هم به صورت و هم به مخرج کسر توجه نمود، یعنی هم تولید ناخالص داخلی و هم تعداد شرکتهاي بیمه 
. در تفسیر اعداد این جدول نقش اساسی دارند

هاي بیمه مورد نیاز براي دستیابی به شرایط رقابتی در صنعت بیمهتعداد شرکت) 3-5
بازارها از نقطه نظر . ي رقابت معطوف استتوجه اقتصاددانان در خصوص بازارها به مسئلهبیش از هر موضوع دیگري

بـازار رقابـت کامـل و بـازار انحصـار کامـل       . شـوند رقابتی به دو دسته کلی بازار رقابتی و بازار انحصاري تقسیم مـی 
اقعی بازارها ممکن است به رقابـت و یـا   در دنیاي و. هایی هستند که در دنیاي واقعی کمتر با آنها مواجه هستیمبازار

باشد غالب می) رقابت عملی(در بسیار از بازارها، نیروهاي رقابتی برتري دارند و رقابت موثر . به انحصار نزدیک باشند
. شـود اداره مـی ) انحصار مـوثر (باشند و بازار به صورت انحصاري و در بعضی از بازارها نیروهاي غیر رقابتی غالب می

ایـن  . باشـد هاي مهم و کاربردي بـراي بیـان مفهـوم تمرکـز مـی     یکی از شاخص) HHI(هیرشمن-هرفیندالشاخص
هاي صنعت کند و از مجموع توان دوم سهم بازار تمامی بنگاههاي صنعت استفاده میشاخص از اطالعات  تمام بنگاه

:دشوبه صورت زیر تعریف می) HHI(هیرشمن -شاخص هرفیندال. آیدبه دست می
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iS مربع سهم بازار بنگاهi ام وNهاي موجود در صنعت یا بازار استتعداد بنگاه .
روش و برآورد تعداد شرکت بیمه مورد نیاز با استفاده از شاخص هرفیندال 

بـراي  . این روش بر مفهوم رقابتی بودن بـازار بیمـه اسـتوار اسـت    هاي بیمه مورد نیاز دراساس برآورد تعداد شرکت
باشد و براي اینکه 1000کمتر از باید اینکه بازار بیمه کشور داراي فضاي رقابتی باشد شاخص هرفیندال مربوط می

.باشد1800فضاي بازار بیمه کشور داراي  حالت تمرکز مالیم باید باشد، شاخص هرفیندال باید کمتر از 
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با در نظر گرفتن ضرورت رقابتی بودن بازار بیمه کشور و با استفاده از شاخص هرفیندال و همچنـین بـا اسـتفاده از    
اي که مورد نیاز است تا بازار بیمه کشور حالت هاي بیمههاي بازار بیمه، تعداد شرکتسناریو سازي بر اساس واقعیت

. د برآورد شده استرقابتی و یا حداقل حالت تمرکز مالیم داشته باش
هستند، شاخص iXشرکت بیمه وجود داشته باشد که داراي پرتفويMاگر در یک بازار فرضی بیمه، تعداد 

:هرفیندال به صورت زیر محاسبه خواهد شد
2
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Xاي که داراي متوسط پرتفوي مهشرکت جدید بیNاگر فارغ از میزان این شاخص در این حالت،   هستند، بـراي

:ورود به بازار بیمه مجوز صادر دریافت کنند، شاخص هرفیندال در این حالت به صورت زیر محاسبه خواهد شد
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ت تمرکز مالیـم داشـته باشـد و بایـد داراي     باشد تا بازار حال1800بدیهی است که مقدار این شاخص باید کمتر از 
بـراي شـاخص   1800توان با در نظر گرفتن مقدار بنابراین می. باشد تا حالت بازار رقابتی شود1000مقدار کمتر از 

. هاي بیمه را محاسبه نمودتعداد رقابتی شرکت1000هرفیندال تعداد حداقلی و با در نظر گرفتن مقدار 
هاي موجود صنعت شرکت جدید به صنعت بیمه کشور و با استفاده از دادهNبا فرض ورود مقدار شاخص هرفیندال

Xبیمه کشور محاسبه شده است و براي تعیین واحـد  100000مقادیر . نیز  روش سناریو سازي به کار رفته است
اند اختصاص داده شـده و از  ه مجوز ورود گرفتههاي جدیدي کواحد به مقدار متوسط پرتفوي شرکت2000000تا 

. استشاخص هرفیندال محاسبه شده1800و 1000براي دو مقدار ) هاي جدیدتعداد شرکت(Nاین طریق مقدار 
: نتایج محاسبات در جدول زیر خالصه شده است

تعداد مورد نیاز شرکتهاي بیمه در پرتفوهاي مختلف: 5-4جدول
تعداد رقابتی شرکتهاي بیمهاقل تعداد شرکتهاي بیمهحدمیانگین پورتفوي

10000088266

20000045134

3000003090

4000002368

5000001855

6000001646

7000001340

8000001235

9000001132

10000001029

1100000927

1200000825
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1300000823

1400000721

1500000720

1600000619

1700000618

1800000617

1900000617
2000000516

یافته هاي تحقیق: منبع
بیمه در ایرانتولید بالقوه حق) 5- 4

جهت پذیرش شرکتهاي بیمه می بایست ابتدا تولید بالقوه حق بیمه )  به تعداد(براي مدلسازي ظرفیت اقتصاد ایران 
بیمه و متغیرهاي بایست تابع تولید حقبیمه میبه منظور دستیابی به تولید بالقوه حق. کنیم در ایران را محاسبه 

سپس با . بیمه استخراج گردند تا بتوان تابع پارامتریک تولید را برآورد کرداصلی و عوامل تأثیرگذار بر تولید حق
ن شرکتهاي بیمه، تولید بالقوه به صورت تغییر ارزش هریک از متغیرها و عوامل مؤثر به سطح بهینه و قابل توا

.آیدتقریبی بدست می
) نامه خاصعمدتاً در زمینه یک بیمه(همانطور که در ادبیات تحقیق توضیح داده شد، تحقیقات بسیاري در این زمینه 

مدل با در این تحقیق متغیرهاي . بیمه استخراج شده استانجام شده است و عوامل متعدد تأثیرگذار بر تولید حق
.شودآوریم و سپس مدل نهایی ساخته و برآورده میگیري از تحقیقات دیگر و روشهاي استنتاج، بدست میبهره

مدلسازي نظري) 5- 4- 1
عنوان متغیر اصلی مدل بیمه، از تولید ناخالص داخلی و ملی بهدر تمامی سوابق تحقیقاتی در زمینه تولید حق

گري وابستگی مستقیم به فعالیتهاي اقتصادي ین است که خوراك اصلی بیمهدلیل این امر ا. استفاده شده است
هاي عمر نیز که مستقیماً با فعالیتهاي اقتصادي در ارتباط نیست، وابسته به درآمد خانوارها است که بیمه. دارد

نیز غیرمستقیم به هاي عمر درنتیجه بیمه. درآمد خانوارها مستقیماً به فعالیتهاي اقتصادي خانوارها مرتبط است
توان چرخه گري میدر یک بررسی اجمالی بر زنجیره تولید بیمه. میزان فعالیتهاي اقتصادي جامعه مرتبط است

.بیمه نشان دادساده زیر را براي پروسه تولید حق
5- 1شکل 

مهیبيشرکتها

يدیتوليبنگاهها

خانوارها



های بیمه در ایران برآورد تعداد بهینه شرکت: فصل پنجم
63

. باشدشرکتهاي بیمه میغیر ازبه) از جمله شبکۀ بانکی و بورس(بنگاههاي تولیدي شامل همه واحدهاي اقتصادي 
چه تعداد فعالیتهاي هر. گري میتواند در سطح بنگاههاي تولیدي و همچنین در سطح خانوارها فعالیت کندبیمه

هرچه تعداد خانوارها نیز بیشتر باشد تعداد . هاي درخواستی بیشتر استنامهاقتصادي بیشتر باشد تعداد بالقوه بیمه
.ستی مربوط به خانوارها بیشتر استهاي درخوانامهبالقوه بیمه

بیمه در نظر گرفته نشده شده در این بررسی این است که توان بنگاهها و خانوارها براي پرداخت حقاما نکته اغماض
توان بیان کرد که منظور نتایج باال را باتوجه به در نظر گرفتن مباحث مالی مرتبط با آن بدین صورت میبدین. است

هاي نامهالی فعالیتهاي اقتصادي و هرچه درآمد ملی یک کشور بیشتر باشد حجم ریالی بالقوه بیمههر چه حجم ری
پس . دهنده درآمد ملی استتولید ناخالص داخلی یا ملی هم نشان. شودبیشتر می) بالقوهبیمهحق(درخواستی 

تر به بیان ساده. امه به حساب آوردنعنوان ذخیره مالی بالقوة براي شرکتهاي بیمه جهت فروش بیمهتوان بهمی
بایست نکته دیگري که می. نامه نیز بیشتر استهرچه در یک اقتصاد،تولید ملی بیشتر باشد ظرفیت مالی خرید بیمه

باشد بیمه بالقوه نیز بیشتر میدر نظر گرفت این است که صحیح است که بگوییم با تولید ملی بیشتر ظرفیت حق
طوریکه سهم کنندگان باشد بهن مقدار تولید در میان تعداد بسیار زیادي از بنگاهها و مصرفولی چنانچه توزیع ای

توانایی خرید انواع ) تولید سرانه یا درآمد سرانه بسیار پایین باشد(و افراد بسیار کم باشد هریک از بنگاهها
ه یکی از اقالم سبد خرید خانوارو بنگاه است و زیرا از آنجا که بیم. یابدها توسط بنگاهها و افراد کاهش مینامهبیمه

تر از بیمه در سبد خرید وجود دارد چنانچه درآمد سرانه پایین باشد ممکن است نوبت به خرید کاالهاي ضروري
عنوان در نتیجه همانطور که تولید ملی را به. کنندگان نرسدآن در خریدهاي بنگاهها و مصرفنامه و انواعبیمه

کنندگان براي پوشش بایست قدرت خرید بنگاهها یا مصرفگیریم مینامه در نظر میبراي خرید بیمهمخزن مالی
بیمه ، به ضریب نفوذ بیمه یا عنوان یک متغیر اصلی دیگر بر تولید حقنامه در سبد خریدهایشان را نیز بهانواع بیمه

دن مسئله مثالی که همان تولید ملی و درآمد جهت روشنتر ش. گرددچگونگی نفوذ در ظرفیت مالی اقتصاد بر می
کاالهاي سبد (بیمه کرد زیرا این آب براي مصارف دیگر توان تبدیل به حقتمامی آب استخر را نمی. سرانه است

.گیردنیز مورد استفاده قرار می) خرید خانوار و بنگاه
نامه اختصاص داد و اظ حدي به خرید بیمهتوان از لحدهنده نهایت حجم پولی است که میاما این میزان آب نشان

ولی این حالت حدي نیز امکان عملی ندارد زیرا این آب موجود براي مصارف دیگر . بیش از آن امکان منطقی ندارد
.گیردنیز مورد استفاده قرار می) کنندهکاالها و خدمات سبد خرید بنگاه و مصرف(

. دهدنامه را نشان میاست که ظرفیت حدي مالی براي خرید بیمهاین استخرها همان تولید ملی و درآمد سرانه 
عوامل . شوددهنده صنعت بیمه است و با این سطل آب از استخر برداشته میحال سطلی را فرض کنید که نشان

شوند تا باعث شوند میزان آب برداشته شده از استخر مؤثر دیگر عواملی هستند که باعث بزرگی این سطل می
.گوییمیابد که به آن ضریب نفوذ بیمه میافزایش

بیمه شود و حقهرچه کارایی صنعت بیمه بیشتر باشد سطل مذکور بزرگتر است و نفوذ در آبهاي استخر بیشتر می
.گرددنامه بیشتر میدریافتی یا فروش بیمه

: توان تابع نظري تولید را به فرم زیر بازنویسی کرد از مطالب باال می

PP=  f ( GDP , NNI , EFFI )
)5- 1رابطه(
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EFFIدرآمد ملی سرانه و NNIتولید ناخالص داخلی، GDPبیمه دریافتی شرکتهاي بیمه، دهنده حقنشانPPکه 

بیمه و متغیر سوم دهنده ظرفیت مالی اقتصاد براي جذب حقاندو متغیر اول نش. کارایی صنعت بیمه است
دهنده تمامی عواملی است که بر ضریب نفوذ بیمه یا چگونگی و وسعت نفوذ در ظرفیت مالی اقتصاد براي نشان

همانطور که در ابتداي این مبحث اشاره شد، همه عوامل مؤثر بر کارایی صنعت بیمه . بیمه مؤثر هستندجذب حق
پس . شوندکنترل شرکتهاي بیمه نیستند و از ویژگیها و چگونگی امکانات موجود در جامعه و اقتصاد ناشی میتحت

بیمه بالقوه شرکتهاي بیمه را منصفانه برآورد کرد، الزم است عوامل مؤثر بر براي آنکه در نهایت بتوان تولید حق
کنترل شرکتهاي بیمه را از آن دسته عوامل کارایی صنعت بیمه را به تفکیک بدست آورد و سپس عوامل تحت

غیرقابل کنترل توسط شرکتهاي بیمه جدا کرد و به عنوان کارایی شرکتهاي بیمه در نظر گرفت، تا در نهایت تولید 
.در توان واقعی شرکتهاي بیمه باشدصورت منصفانه اي را براي شرکتهاي بیمه در نظر گرفت که بهبالقوه

با ) نامه بیشترجذب بیمه(بیمه بیشتر بایست عوامل مؤثر بر جذب حقرایی صنعت بیمه میبه منظور مدلسازي کا
بندي کلی بعضی از عوامل را در یک دسته. توجه به ظرفیت مالی مشخصی که هر اقتصاد دارد را استخراج کرد

شوند، گري مین پروسۀ بیمهتر شدن و ارزانتر شدتوان به ویژگیها و امکانات اقتصاد یک کشور که باعث باکیفیتمی
و دسته دیگر را به توسعه فرهنگی و انسانی جامعه مرتبط ساخت که رشد فرهنگ بیمه در جامه را نشان . ربط داد

توجه به توجه به سوابق مطالعاتی در مورد ضریب نفوذ بیمه و عوامل مؤثر بر آن در دنیا، و همچنین بابا. دهدمی
اضاي بیمه چهار عامل اصلی مؤثر بر کارایی صنعت بیمه به غیر از کارایی شرکتهاي بررسی فرایندهاي بیمه و تق

:بیمه وجود دارند که به شرح زیر هستند
گري، هرچه سطح تکنولوژیکی و بازارهاي مالی در کشور توسعه یابد فرآیندهاي بیمه: توسعه تکنولوژیکی و مالی- 1

ها ارزانتر به بیمهشود حقاین امر باعث می. گیردت کمتر ي صورت میها و اشتباهاگذاري با هزینهمالی و سرمایه
نامه و در نتیجه افزایش ضریب نفوذ بیمه جامعه عرضه گردد که این خود باعث افزایش تمایل مردم براي خرید بیمه

الی و غیره در در کشورهایی که توسعه تکنولوژیکی و مالی همچنین امکانات م. شودو کارایی بیشتر صنعت بیمه می
الزم به ذکر است که توسعه مالی و یا توسعه تکنولوژیکی . (گري مزیت نسبی بیشتري دارداقتصاد بیشتر است بیمه

ها به عنوان نمونه، توسعه مالی را نماینده توان یکی از شاخصنمایانگر توسعه سایر امکانات دیگر نیز است پس می
)گرفتسایر توسعه امکاناتی دیگر نیز در نظر

رود و اي باالتر میپذیري در صنعت بیمه بیشتر باشد، کیفیت خدمات بیمههرچه رقابت: میزان رقابت پذیري- 2
شود که این امر باعث افزایش جذب مشتریان و در نتیجه افزایش ضریب نفوذ و کارایی صنعت ارزانتر عرضه می

اي را با اي بخواهد خدمات بیمه، چنانچه یک شرکت بیمهاي فضاي رقابتی نباشداگر در بازار خدمات بیمه. شودمی
در صورت . دهدماند و سود بیشتر را از دست میکیفیت بیشتر و قیمت ارزانتر ارائه کند از سایر شرکتها عقب می

.باشندوجود فضاي رقابتی شرکتها براي ماندگاري مجبور به کاهش قیمت و افزایش سطح کیفیت می
علت چنانچه در یک اقتصاد سطح تورم باال باشد به. بیمه استی از عوامل مؤثر مهم در تعیین حقتورم یک: تورم- 3

پردازند کنند و پرداختهاي خسارت را بعداً مینامه دریافت میبیمه را ابتداي قرارداد بیمهآنکه شرکتهاي بیمه حق
اد و زمان پرداخت خسارت را در تعیین بایست اختالف سطح قیمتها در زمان قراردبراي جلوگیري از زیان می

گذاري بیمه تورم انتظاري تفاوت زمانی مذکور منهاي سود ناشی از سرمایهدر تعیین حق. بیمه در نظر بگیرندحق
در نتیجه هرچه . اي متحمل زیان نشودبیمه دریافتی افزوده شود تا شرکت بیمهبایست به میزان حقبیمه میحق
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هاي دریافتی نیز بیشتر است که این امر باعث کاهش تمایل مشتریان براي بیمهیشتر باشد حقتورم در یک اقتصاد ب
.شودبیمه و کاهش ضریب نفوذ بیمه می

گیر و تنوع آن امري جدید است و توجه به همه. هرچند که بیمه قدمت طوالنی دارد: توسعه انسانی و فرهنگی- 4
.و مطالعه در مورد آن داردآن توسط همه اقشار جامعه نیاز به شناخت

سریعتر از سایر جوامع پدیدة  ) از جمله سطح تحصیالت باالتر(طبیعتاً در جوامعی که توسعه انسانی باالتري دارند 
.شدن و پوشش ریسک توسط بیمه دارنداند و در این جوامع تمایل بیشتري براي بیمهبیمه را پذیرفته

متغیر کارایی را درونزا در نظر 1ارایی صنعت بیمه هستند که از رابطه چهار متغیر مذکور، عوامل مؤثر بر ک
:کنیمصورت زیر بازنویسی میگیریم و رابطه آنرا بهمی

( , , , , )EFFI f FDI GCI INF HDI EFFF
. کارایی شرکتهاي بیمه استEFFFتورم و INFپذیري، شاخص رقابتGCIشاخص توسعه مالی، FDI، 2در رابطه

بیمه که توسط دو متغیر آید بدین معنی که هر مقدار از تولید حقبدست می1یمه از پسماند رابطه کارایی صنعت ب
نیز کارایی شرکتهاي بیمه از 2شود و در رابطه شود به میزان کارایی صنعت بیمه مرتبط میاول توضیح داده نمی

صنعت که توسط چهار متغیر مذکور توضیح بدین معنی که هر مقدار از کارایی . آیدپسماند این رابطه به دست می
گونه این مزیت را دارد که کارایی طراحی مدلسازي بدین. شودشود به کارایی شرکتهاي بیمه مرتبط میدادخ نمی

شود و این کارایی بدست آمده بین باشد از سایر عوامل تفکیک میشرکتهاي بیمه که تحت کنترل شرکتها می
دست آمده براي کارایی گیها و شرایط محیطی کشورها است و در نتیجه این مقدار بهکشورها خالص از تفاوت ویژ

.هاي مختلف قابلیت مقایسه باهم داردشرکتهاي بیمه در کشورهاي مختلف و دوره
مدلسازي اقتصادسنجی) 5- 2-4

و براي ) خطیخطی یا غیر(بایست ابتدا یک فرمت ریاضیبراي برآورد مدل نظري که در بخش قبل تشریح شد می
از آنجا که هیچ مبناي . سنجی که کارا باشد باید براي تخمین استفاده گرددسپس یک روش. مدل شناسایی کرد

مبناي تولید بالقوه را باید حداکثر تولید موجود در دنیا در قبال . بیمه وجود نداردنظري براي تولید بالقوه حق
سنجی اوالً باید شامل چندین کشور و چندین دوره از این جهت روش. هاي مشخص در نظر بگیریماستفاده از نهاده

پس . ها و کشورهاي مختلف شامل شودها و معین را در دورهباشد تا به صورت کارا بهترین تولید در قبال نهاده
بایست به صورت مرزي ثانیاً روش تخمین می. باشند) هاي تابلوییداده(ها به صورت پنل بایست دادهمی

(SFA)صورت که به تولیدات حداکثري وزنهاي بیشتري نسبت به تولیدات دیگر بدهد تا تابع برآورد شده بدین. باشد
بایست داراي مدل تخمینی نیز همانند روش تخمین می. هاي مشخص باشدنشانگر حداکثر تولیدات در قبال نهاده

زیرا توابع تولید . اب داگالس یا ترانسلوگ باشدازجمله اینکه مدل باید غیر خطی و به شکل ک. ویژگیهایی باشد
صورت یک متغیر بایست کاراییها بهاز طرف دیگر در مدل می. عمدتاً فرمتی بدین شکلها دارند و خطی نیستند
صورت پسماند قرار در نتیجه در طراحی مدل کاراییها باید به. مستقل نباشد زیرا میزان کاراییها مجهول هستند

.گیرند
.بایست مکانیسمی وجود داشته باشد که میزان کاراییها را در پسماند از جرء اخالل جدا سازدن میهمچنی

گیرد که بخشی از پسماند که با متغیر وابسته همبستگی دارد صورت انجام میاین تفکیک از لحاظ نظري بدین
.شوندفید تفکیک میعنوان نمونه سها بهماندهشود و باقیمیعنوان کارایی در نظر گرفتهبه

)۵-۲رابطه (
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( هاي پنلیروش تخمین مناسب که ویژگیهاي ذکر شده را داشته باشد روش تخمین ماکزیمم الیکلیهود با داده
و مدل مناسب تخمین باتوجه به ویژگیهاي مذکور با فرمت .شودبرآورد می) SFA(صورت مرزي است که به) تابلویی

:صورت زیر استکاب داگالس به

)5-3( رابطه
IJijijigijij UFWINFGCIBFDIEFFI  321 

)                  5- 4(رابطه  
هاي بیمه به ترتیب ناکاریی صنعت و ناکارایی شرکتijUFو ijUIها و جزء اختالل مدلijWو ijVدر روابط باال 

. هستند
):SFA1(رزي تصادفی تحلیل م

هـاي  این روش بر مبناي مدلهاي اقتصادسنجی و تئوریهاي اقتصاد خرد بنا شده اسـت و در تحلیلهـا از انـواع تسـت    
شود و بـا  در این روش ابتدا تابع تولید با توجه به فروض در نظر گرفته شده تخمین زده می. شودآماري استفاده می

) تخمین مرزي( تفاوت عمده این روش سنجی . شودگیري میاین واحدها اندازهعنایت به تابع تولید مذکور، کارایی
شـوند و بلکـه   در نظر گرفته نمـی ) Average(با اقتصاد سنجی معمولی در این است که در این روش نقاط متوسط 

و تخمـین  تر شدن تفاوت در نمودار زیـرتخمین مـرزي   براي روشن. شودلحاظ می)Frontier(نقاط مرزي و سر حد 
شود تخمین مرزي تابع تولید داراي عرض از مبدأ بیشتر نسبت همانطور که دیده می. معمولی نشان داده شده است

کـه بـه ایـن سـتاده،     . دهدبه تخمین معمولی تابع تولید است و به ازاي هر میزان نهاده، ستاده بیشتري را نشان می
.گوئیمستاده بالقوه می

لید مرزي و معمولیتفاوت تابع تو- 5- 2شکل 

آید و روش اقتصادسنجی متداول جهت تخمـین تـابع   تابع تولید مرزي از این روش به صورت پیوسته که بدست می
گردد این است که نمایی استفاده میدلیل اصلی اینکه روش حداکثر درست. نمایی استتولید روش حداکثر درست

دهد زیرا سازگاري مدلهاي غیرخطی در ایـن  سنجی براي تخمین توابع غیرخطی نتیجه بهتري میاین روش اقتصاد
به منظور تخمین تابع تولید از روش . گردد و از طرف دیگر توابع تولید عمدتاً توابع غیرخطی هستندروش حفظ می

1. Stochastic Frontier Analysis

*
*

* *

*
*

* *

** *

*
*

**
معموليتابع توليد 

Y

X

1 2( ) ( ( ..) ( ..) ..ij i ijLn PP Ln GDP Ln NNI V UI    

IJIJIJIJ UIEFFIUFEFFF  11 ,
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هـا در دسـتگاه   بـه جایگـاه داده  نمایی ابتدا باید قالب کلی تابع تولید مشخص گـردد کـه بـا توجـه     حداکثر درست
. شودمختصات تابع تولید مرز بنگاه هم شکل با قالب کلی تابع تولید تخمین زده می

.مدل اقتصادسنجی جهت ارائه تابع تولید به صورت زیر است

2

2

(0 , )

, (0 , )U

Y X V U

V N

U U U N







  







هـا؛ بـردار نهـاده  : Xبردار محصول بنگاه؛Yبردار مقادیر عدم کارایی؛U؛ ) تصادفی( جزء اخالل Vکه در آن

Vشایان ذکر است در تابع هزینه مرزي به جاي. بردار پارامترها است U ل بـه صـورت  ، جزء اخـالV U  نوشـته
.شودمی

ام در زمان iمقدار ناکارایی بنگاه ( itUمقدار ناکارایی ) 1992(1در این تابع بعدها بر اساس پیشنهاد بیتس و کولی
t (تابعی به شکل زیر دارد .

 ( ( ))it iU V t P t T    

2و واریانس شود داراي میانگین متغیرهاي تصادفی غیرمنفی هستند که فرض میitVکه در آن 
u  ،هسـتند

از ایـن رو اثـر   . باشـد دوره جاري مـی tها و داد همه دورهتعT. باشد که باید برآورد شودپارامترهاي ناشناخته می
)مانده هاي باقیو تعداد دورهبه پارامتر )t)itUام در زمان iکارایی فنی مربوط به شعبه  )t Tگر ا. بستگی دارد

t T باشد در آن صورت  برابر باiUشود که بیانگر کارایی فنی واحد میiاگـر  . باشدام در آخرین دوره زمانی می
t افزایش یابد بسته به مقدار یا کوچکتر از صفر باشد، که بزرگتر، مساوي وitUماند و یابد، ثابت میکاهش می

لذا این واقعیت که کارایی واحد مورد بررسی در طول زمان کاهش، ثابت و یا افزایش خواهد . کندیا افزایش پیدا می
.داردیافت یا خیر، بستگی به پارامتر برآوردي 

V(تفاضــل دو عبــارت  U (   ــه مقــدار ــودن آن بســتگی ب نامتقــارن وغیرنرمــال اســت کــه درجــه غیرمتقــارن ب
u

v

 0در صورتیکه . دارد       شـود باشد تابع رگرسیون معمولی با توزیـع نرمـال جـزء اخـالل تبـدیل مـی  .

بسـتگی دارد کـه از نظـر ماهیـت بـا یکـدیگر       VوUنقاط مشاهده شده از تابع تولید مرزي به دو بخشانحراف از
)باشدعدم کارایی میUجزء اخالل و Vشودیاد آور می( متفاوت هستند 

این است کـه ایـن دو متغیـر تصـادفی از نظـر خصوصـیات رفتـاري متفـاوت         Uو Vنطق اقتصاد سنجی تفکیک م
همانطور که توسط مدل (جدا ساخت Vمقدار آنرا از Uتوان با استفاده از تعیین مدلی براي باشند و در نتیجه میمی

.در باال ذکر شد1992بتیس و کولی در سال 
Vدهنده عواملی است که خـارج از حـوزه کنتـرل تولیـد کننـده قـرار دارد از قبیـل        توضیحجمله اخالل معمولی و

و همچنـین اشـتباهات   ) آالتشانسی ، آب و هوا، عملکرد ماشـین نظیر خوش(حوادث مساعد و یا نامساعد خارجی 
چنـین فرضـی بـا توجـه بـه      . اند ،می باشدو متغیرهاي غیر مهم که از مدل کنار گذاشته شدهگیري در آمارهااندازه

مـورد  ) مستقل از یکدیگر می باشـد , جمله اخالل مجموع تاثیرات گوناگون(و نظریه حد مرکزي Vماهیت تصادفی 
.تایید قرار می گیرد

1. Bettise & Colli
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از قبیـل میـزان   , نشان دهنده عدم کارائی و نماینده عواملی است که عدم کارایی را شامل می شودuاز طرف دیگر 
.اطالعات منحصر به فرد یک بنگاه و محدودیتهاي اطالعاتی و غیره, انایی مدیریت و کارکنانمیزان تو, مهارتها

به منظور تخمین تابع تولید در مدل اقتصاد سنجی نیاز داریم قالب کلی تابع تولید را مشخص کنیم تا در آن قالـب  
د که با توجـه بـه خصوصـیات بنگـاه و     انواع مختلفی براي تعیین مدل ریاضی تابع وجود دار. ضرایب را برآورد کنیم

.مناسب می باشد) مدلها(یکی از این قالبها , تولید
تابع کاب داگالس-1

بعـد هابـه علـت    . به منظوراستفاده در محاسبه بهره وري سرمایه و نیروي کـار معرفـی شـد   1938این تابع درسال 
.شکل عمومی این تابع به صورت زیر است. تویژگیهایی که این تابع دارد مورد استقبال اقتصاد دانان قرار گرف

 1
21 x,AXY

12 X,X  نهاده هاي تولید وyمیزان تولید می باشد.A      پارامتري است که بـه سـطح تکنولـوژي مشـهود اسـت و
ویژگی این تابع به صورت . پارامتري است که باید برآورد شود 1

21 xAxY است که براي مواردي که تولید
.داراي بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است کاربرد دارد

12توانهاي -2 X,Xنشان دهنده کشش تولید نسبت به این عوامل است.
.مسیر توسعه تابع کاب داگالس با هر درجه اي از تجانس، خط مستقیم می باشد-3
لید نهایی و تولید متوسط هیچگاه همدیگر را قطع نمی کنند در نتیجه نمی توان براي تـابع  در این نوع توابع تو-4

.مذکور با هر درجه تجانسی حداکثر میزان پیدا کرد
:ارتباطی با محصول ندارد و بدین صورت بدست می آیدMRTSدر این نوع توابع -5

    12
1

2
2121 /1/

5

5
/  x

x

x
MPxMPxxxMRS 

به عنوان مثال منحنـی  . تئوري تولید را تامین می کندWAMP1ه ویژگیهاي اصول  از مزیتهاي این تابع این است ک
ولی نقطه ضعف این تـابع ایـن اسـت کـه     . منفی است)MRS( هاي تولید یکسان نزولی است ونرخ نهایی جانشینی

نـده یـا   بدین معنی که فقط یکی از مراحل تولید را توضیح می دهد یـا بـازدهی فرای  , کشش ها ي تولید ثابت است
.ثابت یا کاهنده

تابع ترانسلوگ.2
این تابع حالت تعمیم یافته . تابع ترانسلوگ یکی از اشکال انعطاف پذیري است که براي تابع تولید معرفی شده است

تابع کاب داگالس است بدین معنی که عالوه بر درنظر گرفتن ضریب هر نهاده ، ضریب ضـرب هـر دو نهـاده را نیـز     
.شکل کلی تابع ترانسلوگ به صورت زیر است. دربر می گیرد

0
1 1

n n n

it i jit jk jit kit
i j k k

LnY X X X  
  

   

itY تولید در زمانt براي واحدi ام وxها و نهادهها پارامترهاي مدل هستند .
تـابع مـذکور بـه تـابع کـاب      ) ی دار نباشـد از لحاظ آماري معنـ (در صورتی که در تخمینها ضرایب برابر صفر گردد 

. داگالس تبدیل می شود

1. Weak Axiom of Maximam Profit
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البته توابع دیگري از قبیل لئونتیف و تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و غیره وجود دارند که به عنوان فرم تبعـی  
.توان مورد استفاده قرار دادجایگزین در محاسبه کارایی می

برآورد مدل) 5- 4- 3
سال برآورد 13کشور در طی سري زمانی 18دل اقتصاد سنجی تحقیق حاضر هستند که براي م5-4و 5-3رابطه 

شامل (یافته و کشورهاي در حال توسعه هستند کشورهاي منتخب شامل دو بخش از کشورهاي توسعه. اندشده
ن ، کره جنوبی ، عربستان ، ایران ، آمریکا ، آلمان ، فرانسه ، ژاپن ، انگلیس ، کانادا ، پاکستان ، ترکیه ، کویت ، چی

دلیل انتخاب کشورهاي توسعه یافته این است که صنعت بیمه کاراتري ). امارات ، مصر ، ایتالیا ، اسپانیا ، هلند 
یافته دهند تا در محاسبه کاراییها ایران با کشورهاي توسعهدارند و در برآورد مرز نسبی تولید بالقوه را نتیجه می

نتخاب کشورهاي در حال توسعه این است که ایران با کشورهایی که مشابهت اقتصادي دارد نیز دلیل ا. مقایسه شود
که شامل تمامی (مقایسه شود و در نهایت ویژگی نمونه برداشته شده از کشورهاي جهان با ویژگیهاي جامعه 

.یکسان باشد) کشورهاي جهان است
.جهان انجام شده استاي از میان کشورهايگیري خوشهدر حقیقت نوعی نمونه
در . تابع کاب داگالس است) شودمشاهده می3همانطور که در رابطه(شده براي تابع تولید فرمت ریاضی انتخاب

دار نیستند به همین علت مشخص شد تابع کاب برآورد تحقیق مشخص شد ضرایب مربوط به ضرب متغیرها معنی
نتایج تخمین تابع تولید . در نتیجه تابع ترانسلوگ کنار گذاشته شدداگالس فرمت ریاضی تابع تولید در بیمه است و 

:صورت خالصه مطابق جدول زیر بدست آمدبه) SFAاز روش (

the final mle estimates are:
coefficient            standard-error         t-ratio

beta 0 -0.11876370E+01  0.09335891E+00 -0.61421377E+01
beta 1               0.64893402E+00  0.67039617E-01     0.12886918E+02
beta 2               0.46978756E+00  0.23859226E-02    0.15331074E+01
sigma-squared 0.57494462E+01  0.61331806E+00    0.93743306E+00
gamma             0.96140329E+00  0.41431578E-01    0.23204602E+02
mu -0.47390278E+00  0.34718861E+00 -0.13649721E+00
eta is restricted to be zero

log likelihood function =  0.19494390E+03
LR test of the one-sided error =   0.21962929E+03
with number of restrictions = 2
note that this statistic has a mixed chi-square distribution[
number of iterations =     35
maximum number of iterations set at :   100(
number of cross-sections =     18
number of time periods =     13
total number of observations =    234
thus there are:      0  obsns not in the panel

یافته هاي تحقیق: منبع
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دار و مثبت شود، هر دو ضریب تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه معنیهمانطور که در جدول باال مشاهده می
. داري استت که داخل از محدودة معنااس) 0.19494390E+03(و میزان مقداره حداکثر راستنمایی برابر . هستند

:صورت جدول زیر بدست آمدکشور به18میانگین کارایی بدست آمده براي صنعت بیمه در 
technical efficiency estimates

firmeff.-est.
10,79486356E+00ایران

20,89938194E+00آمریکا

30,97424801E+00آلمان

40,95604786E+00فرانسه

50,99571106E+00ژاپن

60,99483871E+00انگلیس

70,86054882E+00کانادا

80,74110176E+00پاکستان 

90,78681988E+00ترکیه 

100,76112308E+00کویت

110,97835513E+00چین

120,98449683E+00کره جنوبی

130,78052655E+00عربستان

140,78782810E+00امارات

150,75603198E+00مصر

160,87159204E+00ایتالیا

170,89106643E+00اسپانیا

180,89861882E+00هلند
mean efficiency =   0.872955587E+00

یافته هاي تحقیق: منبع
است که با کارایی کشورهاي توسعه یافته فاصله % 79شود کارایی صنعت بیمه ایران برابر همانطور که مشاهده می

.توجهی دارد ولی در مقابل کشورهاي در حال توسعه جایگاه قابل توجیهی داردقابل
است در نتیجه کارایی صنعت بیمه در ایران % 87کشور مورد بررسی برابر 18انگین کارایی صنعت در این می
در نگاه اول ممکن است به نظر آید فاصله ذکر شده .(کشور مذکور است18درصد کمتر از میانگین نمونه 8میزان به

دلیل آن این است که مقادیر استفاده شده در اما. میان کارایی صنعت بیمه در ایران با میانگین نمونه کم باشد
.) لگاریتم میزان واقعی است

سال بر میزان تورم، شاخص توسعه 13کشور در طی 18از رگرس کردن پسماندهاي کارایی صنایع بیمه براي 
:آمدانسانی، شاخص توسعه مالی و جداسازي پسماند ناکارایی شرکتهاي بیمه در کشورهاي مذکور نتایج زیر بدست

the final mle estimates are:
coefficient standard-error t-ratio

beta 0 0.21447881E+00  0.21777662E-01  0.98485689E+00
beta 1 0.21357717E+00  0.15286761E-01  0.24971382E+01
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beta 2 0.23540774E-01  0.45835241E-02 0.10590273E+02
beta 3 0.21517610E-01  0.10482745E-02 0.39605666E+01
beta 4 -0.23016393E-01  0.16072704E-03 -0.26320174E+01
sigma-squared  0.13020944E-01  0.16518098E-01  0.78828348E+00
gamma 0.97607888E+00  0.30695227E-01  0.31799044E+02
mu -0.67143892E-01 0.22460531E+00 -0.29894170E+00
eta is restricted to be zero

log likelihood function =   0.57191439E+03
LR test of the one-sided error =   0.44175195E+03
with number of restrictions = 2
note that this statistic has a mixed chi-square distribution[
number of iterations =     35
maximum number of iterations set at :   100
number of cross-sections =     18
number of time periods =     13
total number of observations =    234

یافته هاي تحقیق: منبع

.دار استاست که معنی100شود آمارة ماکزیمم الکلیهود برابر همانطور که در جدول باال مشاهده می
ثبت است و بیمه در رابطه با رابطه معکوس تورم و کارایی صنعت بیمه است و ضرایب توسعه انسانی، توسعه مالی م

دهنده این است که با افزایش توسعه مالی توسعه تکنولوژیکی و همچنین با رشد توسعه انسانی کارایی صنعت نشان
.یابدبیمه افزایش می

کشورهایی ) کشور18(تواند این باشد که در نمونه گیري تحقیق داري توسعه انسانی ضعیف است دلیل آن میمعنی
هستند ) علت درآمد نفتبه(این کشورها داراي تولید ناخالص داخلی باال . ات وجود دارندنظیر عربستان، کویت و امار

این امر باعث . بیمه پایینی هستندها و در نتیجه حقنامهجمعیت متعدد، تعداد بیمه. علت عدم وجود شرکتها ولی به
ورها داراي توسعه مالی و انسانی شود کارایی صنعت بیمه این کشورها پایین باشد ولی از طرف دیگر این کشمی

هم ریختن تواند دلیل بهشود میوجود این رفتار متغیرها با روندي که در سایر کشورها مشاهده می. باالیی هستند
.پسماندها و در نتیجه ضعیف نشان داده شدن رابطه کارایی صنعت و شاخص توسعه انسانی گردد

:استاي در جدول زیر ارائه شدهرهصورت میانگین دوکارایی شرکتهاي بیمه به

technical efficiency estimates:
eff.-est . firm

10,88042644 E+00ایران
20,97961681 E+00آمریکا
30,98652497 E+00آلمان
40,98293447 E+00فرانسه
50,99303627 E+00ژاپن
60,97486227 E+00انگلیس
70,96020947 E+00کانادا
80,87319356 E+00پاکستان
90,81243869 E+00ترکیه
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100,92896406 E+00کویت
110,95292299 E+00چین
120,95188951 E+00کره جنوبی
130,85529863 E+00عربستان
140,87043897 E+00امارات
150,89481874 E+00مصر
160,99569848 E+00ایتالیا
170,96657008 E+00اسپانیا
180,95894605 E+00هلند

mean efficiency =   0.934377248E+00

یافته هاي تحقیق: منبع

است که از متوسط کاراییهاي شرکتها در 88/0کارایی شرکتهاي بیمه در ایران برابر. شودهده میهمانطور که مشا
.درصد کمتر است5کشور به میزان 18

:باشدصورت زیر میباتوجه به ضرایب تخمینی در جداول باال، فرمت ریاضی تابع تولید و تابع کارایی به
ln( ) ( 1.19) (0.648) ln( ) (0.469) ln( ) ij ijPP GDP NNI EFFI V     

(0.214) (0.0214) (0.0235) (0.0230)IJ IJ IJEFFI FDI GCI INF EFFF W     

)5-5(رابطه 
از طریق متغیرهاي مستقل توضیح داده ) بیمه و کارایی صنعت بیمهتولید حق(در دو رابطۀ فوق میزان متغیر وابسته 

عنوان به) پسماند(دست آمده توسط جمالت شامل متغیرهاي مستقل و مقدار واقعی شوند و فاصله مقدار بهمی
.شوندفته میکارایی و جزء اخالل در نظر گر

بیمه قابل دسترس در ایرانتولید حق) 5- 4- 4
کاهش 2008باشد که این رقم در مقابل سال میلیون دالر می4850برابر 2009بیمه در ایران در سال تولید حق

این مقدار بسته به ظرفیت فعالیتهاي ). باشدمی4540برابر 2008بیمه در سال تولید حق(درصدي داشته است .06
ظرفیت بالقوه 6و 5رابطه . اقتصادي و درآمد افراد جامعه و همچنین چگونگی نفوذ بیمه در جامعه متغیر است

متناسب با میزان متغیرهاي مستقل و کاراییها و همچنین با . دهدبیمه در کشور را ارائه میتولید حق) حداکثري(
.اي محاسبه کردتوان تولید بالقوة جداگانهتغییر هرکدام از متغیرها می

بیمه در نظر گرفته بدیل زیر براي برآورد تولید بالقوة حق2در این تحقیق متناسب با اهداف و سؤاالت تحقیق، 
:شودمی
:بیمه با در نظر گرفتن افزایش کارایی صنعتظرفیت تولید حق- 1

شود کارایی صنعت بیمه درض میگیریم و فردر این بدیل تمامی متغیرهاي مستقل تابع تولید را ثابت در نظر می
.کنیمبا این فرض ظرفیت تولید ایران را محاسبه می. برسد) کشور18متوسط(ایران به سطح کارایی متوسط جهانی 

:بیمه به در نظر گرفتن افزایش کارایی شرکتهاي بیمهظرفیت تولید حق- 2
شود کارایی شرکتهاي بیمه بهگیریم و فرض میبیمه را ثابت در نظر میدر این بدیل تمامی متغیرهاي تولید حق

بیمه و سپس تولید حق6با این فرض کارایی صنعت مطابق رابطۀ . برسد) کشور18متوسط (متوسط کارایی جهانی 
.کندتغییر می5نیز مطابق رابطۀ 
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)با فرض افزایش کارایی صنعت بیمه(بیمه در ایران ظرفیت تولید حق
ناخالص ملی و درآمد سرانه و همچنین کارایی صنعت بیمه متغیرهاي اثرگذار بر تابع تولید ، تولید5مطابق رابطۀ 

بایست بررسی شود که کدام یک از این متغیرها قابل افزایش هستند، در نتیجه براي محاسبه ظرفیت تولید می
.یردبیمه مورد ارزیابی قرار گهستند تا از طریق افزایش این متغیرها، ظرفیت تولید حق

بایست تغییر می. از آنجاکه در این تحقیق هدف اصلی یافتن تعداد بهینه شرکتهاي بیمه در صنعت بیمه ایران است
به عنوان مثال افزایش تولید ناخالص . شوندمتغیرهایی را در تحلیل در نظر بگیریم که به صنعت بیمه مرتبط می

.ط با بحث صنعت بیمه نیستبیمه چندان مرتبداخلی براي محاسبه ظرفیت تولید حق
از این جهت، در میان متغیرهاي مذکور، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه که در چهارچوب صنعت بیمه قرار 

اما فرض . دهیمرا مدنظر قرار می) 2009رقم مربوط به سال (کنیم و رقم جاري کشور گیرد، ثابت فرض مینمی
تر ارزش جاري به بیان ساده. باشد) کشور18متوسط کارایی (سط جهانی آن کنیم کارایی صنعت بیمه در حد متومی

جایگذاري  5کشور در رابطۀ 18تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه و جایگذاري میانگین کارایی صنعت بیمه در 
1000ست با بیمه با قیود باال برابر ادهد ظرفیت تولید حقآمده از محاسبات نشان مینتیجه بدست . کنیممی

براي محاسبۀ . باشدمیلیون دالر بیشتر می100بیمه در ایران براي میلیون دالر که نسبت به ارزش جاري تولید حق
تر رقم جاري تولید به بیان ساده. این مقدار، براي سادگی در محاسبه از شیوه تغییر کارایی استفاده شده است

مطابق فرضی که در ابتدا شده، کارایی . شودکارایی صنعت جمع میبیمه با افزایش میزان آن در اثر افزایشحق
.درصد افزایش یابد8/0بایست صنعت بیمه براي آنکه همسطح کارایی صنعت بیمه در نمونه شود می

که در نتیجه محاسبه . باشدبیمه میدرصد در لگاریتم میزان تولید حق8/0درصدي به معناي افزایش 8/0افزایش 
.زیر استبه صورت

Ln(pp) = Ln (pp(2009)) + 0/8 Ln(pp(2009))

Ln (pp) = 3/22 + 3/2 = 6/24
PP= 27570163712

کشور مورد 18بیمه شامل افزایش کارایی صنعت به میزان متوسط دست آمده براي ظرفیت تولید حقمقدار به
مه تابعی از توسعه انسانی، توسعه مالی و کارایی صنعت بی. شودهمانطور که در رابطه مشاهده می. باشدبررسی می

که غیر از کارایی شرکتهاي بیمه سایر متغیرها تحت کنترل . تکنولوژیکی، تورم و کارایی شرکتهاي بیمه است
بیمه خیلی بیشتر از سطحی در نتیجه در این بدیل ، مقدار بدست آمده براي ظرفیت تولید حق. صنعت بیمه نیست

توان براي هدف اصلی تحقیق به برآورد تعداد به همین دلیل این مقدار را نمی. ه باشدقابل دستیابی صنعت بیم
اي که سهم بزرگی از آن منوط به تغییرات زیرا لحاظ تولید بالقوه. مورد استفاده قرار داد) بهینه شرکتهاي بیمه

اسبه تعداد بهینه شرکتهاي عواملی است که تحت کنترل صنعت و شرکتهاي بیمه نیست، نتایج برآورد را براي مح
در نتیجه در این تحقیق از این مقدار براي ارائه نهایی تعداد بهینه شرکتهاي . سازدبیمه غیر عادالنه و غیرمنطقی می

اما دانستن این مطلب که چنانچه توسعه انسانی و مالی و همچنین کاهش تورم . شودبیمه در ایران استفاده نمی
هاي اقتصاد و صنعت بیمه در ایران شود و همچنین دانش در مورد کاستیایش تولید حقتواند باعث افزچقدر می

.باشدبیمه در ایران، مفید می

)۵-۶(رابطه 
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) بافرض افزایش کارایی شرکتهاي بیمه(بیمه در ایران ظرفیت تولید حق
کتهاي بیمه ، تنها کارایی شرکتهاي بیمه است که تحت کنترل صنعت و شر6و5از عوامل ذکر شده در روابط 

بیمه را بدست آوریم که مجموعه شرکتهاي بیمه در از این جهت، به منظور اینکه ظرفیتی از تولید حق. باشدمی
صنعت به تنهایی و بدون نیاز به رفع کمبودهاي اقتصاد ایران بتوانند به آن دست پیدا کنند، در برآورد ظرفیت تولید 

این میزان افزایش کارایی . افزایش داد6و 5شرکتهاي بیمه را در معادالت بایست کاراییبیمه در ایران صرفاً میحق
6و5کنیم همۀ متغیرهاي معادالت به همین علت در این بدیل فرض می. بایست منطقی و قابل اجرا باشدنیز می

رسانیم و در می) کشور18(ثابت باشند و صرفاً کارایی شرکتهاي بیمه به میزان متوسط کارایی شرکتهاي نمونه 
هاي بیمه قابل که توسط شرکت(نتیجه محاسبات نان داد ظرفیت تولید حق بیمه . کنیممعادالت جایگذاري می

میلیون دالر بیشتر از مقدار جاري و به میزان 100میلیون دالر است که به میزان 1000، برابر )دسترسی باشد
محاسبه این مقددار همانند بدیل اول از معادالت . ل اول استمیلیون دالر کمتر از مقدار به دست آمده در بدی100

. آیدبه دست می6و 5
هاي بیمه را درصد کارایی شرکت08/0صرفاً . شودطور که ذکر شد تمامی متغیرهاي مستقل ثابت فرض میهمان

، 6ده مربوط به معادله ستا. شودمی6درصدي در ستاده در معادله 08/0این تغییر باعث افزایش . دهیمافزایش می
: پس داریم. کارایی صنعت بیمه است

EFFIP = EFFI + 08/0 (EFFI)

05/0)89(08/089/0 PEFFI

) 5- 7رابطه(
کارایی EFFIPمنظور از    

تغییرات کارایی صنعت بیمه باعث تغییر . هاي بیمه استبا فرض افزایش کارایی شرکت(صنعت به صورت بالقوه 
: د در نتیجه داریمگردمی5معادله 

( ) ( (2009)) 0 / 056(ln ( (2009) ( ) 22 / 3 1/ 6 23 / 9 1197988490Ln pp Ln pp pp Ln pp pp     
بیمه براي یک شرکت بیمه  مقیاس بهینه میزان حق) 5-5

با وجود آنکه رقابتی شدن بازار در صنعت بیمه باعث کاهش . طور که در بیان مسئله و ادبیات تحقیق ذکر شدهمان
هاي بیمه رقابتی شدن باعث کاهش سهم شرکتشود، ولی به علت آنکه اي میقیمت و افزایش کیفیت خدمات بیمه

هاي بیمه از دست برود و این بیم وجود دارد که مقیاس بهینه تولید حق بیمه در شرکتشود، ها میاز حق بیمه
اي به علت افزایش هاي متوسط افزایش یابد و نقض عرض به وجود آید به صورتیکه قیمت خدمات بیمههزینه
هاي هاي بیمه، صرفهکننده مقیاس بهینه تولید در شرکتدو عامل اصلی تعیین. ش یابدهاي متوسط، افزایهزینه

ها باید به حدي برسد که اوالً هزینه متوسط تولید هر نامهتعداد بیمه. ناشی از مقیاس و قانون اعداد بزرگ هستند
ها در نامهو همچنین تعداد بیمههاي ناشی از مقیاس حاصل شود نامه در بلند مدت به حداقل برسد تا صرفهبیمه

ها در جامعه ها در نمونه به سمت پارامترهاي خسارتهاي برآوردي خسارتاي باید به حدي برسد تا آمارههر رشته
تواند شرکت بیمه را در ها با اشتباهات آماري مواجه نشود این اشتباهات آماري میمیل کند تا تعیین حق بیمه

. مربوطه متحمل زیان کندنامه رابطه با بیمه
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هاي ناشی از متدولوژي که ما را به مقیاس بهینه حق بیمه چه از لحاظ قانون اعداد بزرگ و چه از لحاظ صرفه
هاي اقتصاد صنعتی قراردارد براي قانون اعداد بزرگ هاي آماري و همچنین روشرساند در حوزه روشمقیاس می

ها هرچه از این مرز باالتر باشد میزان نامهوجود دارد که چنانچه تعداد بیمهیک مقیاس بهینه وجود ندارد یک مرز 
بایست تابع هزینههاي ناشی از مقیاس میدر رابطه با صرفه. ها قابل اتکاتر استهاي نمونه در خسارتاتکاي آماره

تولیدي در مینمم تابع متوسط در بلند مدت مربوط به یک شرکت بیمه برآورد شود و سپس از طریق یافتن نقطه 
. هزینه مذکور مقیاس بهینه را به دست آوریم

در این . هاي بیمه استتر که تقریباً همین نتایج را حاصل کند روش محاسبه کارایی مقیاس در شرکتروش ساده
موجود اي ریزي خطی با توجه به سوابق دادهآید فرآیند برنامههاي موجود به دست میروش کارایی مقیاس شرکت

هاي حداکثري را بدهد هاي شخص ستادهها بهترین ترکیب خطی را که با توجه به نهادههاي شرکتها و ستادهنهاده
هاي موجود ها ممکن است این شرکت فرضی یکی از شرکتدر برآورد. دهدبه عنوان کاراترین شرکت فرضی ارائه می

ها طی براي یافتن کاراترین بنگاه را روش تحلیل پوششی دادهریزي خاین روش برنامه. در فهرست مورد بررسی باشد
(DEA)گویند .

)DEA1(ها روش تحلیل پوششی داده) 1-5-5
ایـن  . بـود 2در قالب مقاله اي معرفی شد که نتایج تحقیقات و رساله دکتـراي رودس 1978در سال DEAروش 

ین مرز تولید و سپس تعیین رتبه بندي واحدهاي مورد روش بر مبناي روشهاي برنامه ریزي خطی در ریاضی به تعی
در حـین  . این روش که عمدتا به عنوان روش اندازه گیري کارایی در جهان شناخته شـده اسـت  . بررسی می پردازد

بـا پیشـرفت و   . اندازه گیري کارایی نوع بازده نسبت به مقیاس تولید را نیز به تفکیک براي بنگاهها ارائـه مـی دهـد   
یکی از حوزه هاي فعال تحقیقاتی در اندازه گیـري کـارایی بـود و بـه علـت      DEAدرحال حاضر , وش فوقتکامل ر

بطـور  , )داردSFAچنانچه معایبی هـم نسـبت بـه     (دارد SFAبعضی از کاربردها و مزیت هایی که نسبت به روش 
در بنگاههاي غیرانتفاعی و بنگاه کاربرد مهم این روش . چشمگیري مورد استقبال پژوهشگران جهان قرار گرفته است

یکسان کرد در نتیجـه در  ) به عنوان مثال واحد پول(هاي خدماتی است که نمی توان عملکرد آنها را با یک مقیاس 
از آن جهت کـه  . مورد بررسی قرار دهیم) بدون ترکیب ستاده ها(تحلیل نیاز داریم چند ستاده و چند نهاده را مجزا 

اضی برنامه ریزي خطی به تعیین مرز تولید می پردازد بـه روش ناپـارامتر یـک تـابع تولیـد      این روش از متدهاي ری
.مشهور است

تابع تولید بدست آمده بصورت گسسته است بدین معنا کـه بـرخالف   , DEAدر تعیین  تابع تولید مرزي به شیوه 
مشخصی را ارائـه  هايد به ازاي نهاده که یک تابع پیوسته مرزي براي نشان دادن حداکثر میزان تولی, SFAشیوه 

, در روش مـذکور . این روش فقط نقاط ضروري جهت دستیابی به میزان کارایی بنگاهها را ارائـه مـی دهـد   . می داد
عملکرد بنگاهها در قالب ماتریس در یک معادله برنامه ریزي خطی قرار می گیرد و به تعداد بنگاهها این معادله حل 

یی که توانسته اند از حداقل نهاده ها حداکثر ستاده ها را ایجـاد کنـد، جـدا گردنـد و اگـر هـم       می گردد تا بنگاهها
دو یا چند بنگاه، یـک بنگـاه مجـازي    ) نهاده و ستانه(بنگاهی با این مشخصه وجود نداشت از ترکیب خطی عملکرد 

1. Data Envelopment Analysis
2. Rhodes
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هـا از نسـبت عملکـرد    اراییمرجع که نشان دهنده بهترین عملکرد است، بدست می آید و در مرحله بعد میـزان کـ  
.بنگاهها به بنگاه یا بنگاههاي مرجع واقعی یا مجازي بدست می آیند

به بیان روشنتر ، نهاده ها وستاده هادر معادله  برنامه ریزي خطی قرار می گیرد و به تعداد بنگاهها این معادله حـل  
ده ها را ایجاد کنند، جدا گردند و اگر هم بنگاهی می گردد تا بنگاههایی که توانستند از حداقل نهاده ها حداکثر ستا

دو یا چند بنگاه، یک بنگاه مجازي مرجع کـه  ) نهاده و ستانه(با این مشخصه وجود نداشت از ترکیب خطی عملکرد 
نشان دهنده بهترین عملکرد است، بدست می آید و در مرحله بعد کارایی از نسبت عملکـرد بنگاههـا بـه بنگـاه یـا      

.رجع واقعی یا مجازي بدست می آیندبنگاههاي م
:به بیان ریاضی در روش برنامه ریزي خطی معادله زیر تشکیل می شود
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     میزان کارایی بنگاه است در نتیجه چـون بنـا بـه تعریـف

1فارل کارایی بین صفر و یک است، باید شرطی در معادله باشد که این قید را تامین کند که 



j

j
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yU این شرط

ام ترکیب iتفسیر معادله فوق بدین صورت است که در حل معادله براي هر بنگاه به فرض بنگاه . ازدرا برقرار می س
نهاده ها و ستاده ها مرجع قرار می گیرد و مقایسه می شود که آیا با ترکیب خطی نهاده ها و ستاده هاي بنگاههاي 

داشت و اگر توانستیم با ترکیب خطی نهـاده هـا و   خواهد1ام کارایی برابر iدیگر می توان به ازاي نهاده هاي بنگاه 
آن . ام بدست آوردiام بیشتر از ستاده بنگاه iستاده هاي بنگاههاي دیگر ستاده اي با توجه به نهاده هم سطح بنگاه 

ام با بنگاه مجازي مرجـع کـار ایـن    iترکیب خطی بنگاه مجازي مرجع می شود و سپس از نسبت عملکردهاي بنگاه 
. این مراحل براي هر یک از بنگاهها اجرا می شود تا کارایی همه بنگاهها بدست آید. ام بدست می آیدiبنگاه 
DEAسازي مدل

هاي تابع تولید را مطابق ها و ستادهبراي محاسبه کارایی فنی و مقیاس الزم است نهادهDEAبه منظور مدلسازي 
هاي اقتصادسنجی که در صورت اشتباه در نیم برخالف روشخواهیم به درستی انتخاب کآي که از مدل مینتیجه

خواهیم نباشد و به اشتباه ها مطابق کاربردي که از مدل میها و ستادهانتخاب متغیرها، معناداري چنانچه نهاده
بایست بهها میها و ستادهبه همین علت نهاده. انتخاب شوند هیچ آزمونی براي تشخیص این اشتباه وجود ندارد

. دقت انتخاب شوند
ها نیز ستاده. کندهاي تولیدي است که یک بنگاه در فرآیند تولیدات خود از آنها استفاده میها، نهادهمنظور از نهاده

. ها یا تولیدات بنگاه تولیدي استخروجی
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ی و همچنین از هاي بیمه از سرمایه نقدي و ملکتوان دریافت شرکتبا نگاهی به زنجیره تولید یک شرکت بیمه می
اما از آنجا که . هاي دریافتی استستاده هر شرکت نیز میزان حق بیمه. کنندنیروي کار به عنوان نهاده استفاده می

هاي پرداختی را از آن بایست خسارتهاي دریافتی نشان دهنده درآمد خالص شرکت بیمه نیست میاین حق بیمه
ها براي از ترکیب خطی نهاده. کندریزي خطی استفاده میش برنامهاز روDEAبا توجه به اینکه مدل . کسر کرد

)  کندها استفاده میرسیدن به ستاده
ها توان به جاي کسر کردن از درآمد حق بیمهها را مینامههاي بیمههاي مربوط به پرداخت خسارتتوان هزینهمی

ست که ستاده حق بیمه دریافتی باشد تا نتایج محاسبه، انجام این کار بدین دلیل ا. به صورت یک نهاده قرار داد
ها به گذاريشود از سود ناشی از سرمایهطور که در ادامه مشاهده میهمان. مقیاس بهینه حق بیمه را نشان دهد

. دلیل این امر کاربرد مدل براي محاسبه مقیاس بهینه تولید حق بیمه است. عنوان ستاده استفاده نمی شود
به . شودها انتخاب میکه ابتداي مبحث ذکر شده با توجه به کاربردي که مدل براي ما دارد ستاده و نهادههمانطور 

حجم و . ها در مدل به عنوان ستاده قرار گیرد شرکت کارا انتخاب شودگذاريعنوان مثال اگر سود حاصل از سرمایه
. مه ارائه شود، که اشتباه استحق بیمه تولیدي این شرکت به عنوان مقیاس بهینه تولید حق بی

:با بازنویسی مدل توضیح داده شده به صورت یک عبارت خطی داریم
PR= COSTNCAP 321  

)5-8رابطه (
، نیروي کار استخدامی و Nها و يیا دارايمیزان سرمایهCAPهاي دریافتی و ، حق بیمهPRدر رابطه باال منظور از 

COSTدهنده حجم فیزیکی ها و نیروي کار توأمان نشاندارایی. هاي پرداختی استخسارتهزینه ناشی از
. ها استهاي پرداختی، نشانگر هزینه متغیر بنگاههستند و خسارت) وسعت شرکت و شعب آن(هاي بیمه شرکت

ضیح داده که در بخش قبل توDEAمحاسبه کارایی فنی و مقیاس شاخص کارایی فنی و مقیاس با توجه به مدل 
: محاسبه شده است که نتایج آن در جدول زیر آورده شده است5شد و رابطه 

EFFICIENCY SUMMARY
firm  crste  vrste    scale
1  0.180  1.000  0.180 drs
2  0.093  0.335  0.278 drs
3  0.045  0.216  0.209 drs
4  0.306  0.928  0.330 drs
5  0.237  0.440  0.538 drs
6  0.698  1.000  0.698 drs
7  0.455  0.471  0.966 irs
8  0.441  0.678  0.651 drs
9  0.285  0.473  0.602 drs
10  0.471  0.566  0.833 drs
11  1.000  1.000  1.000 -
12  0.161  1.000  0.161 irs
13  0.575  1.000  0.575 irs
14  0.937  0.963  0.973 irs
15  0.323  0.514  0.628 drs
16  0.388  0.437  0.889 drs
17  0.706  1.000  0.706 -
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گردد کارایی فنی و مقیاس شرکت ها در جدول کارایی شرکتهاي ایران مشاهده میهمانطور که در محاسبه کارایی
میزان حق . آیداب میباشد و کاراترین شرکت از لحاظ کارایی مقیاس و کارایی فنی به حسمی1برابر 11شماره 

هاي این تحقیق به عنوان مقیاس بهینه دالر است که در تحلیل150000000بیمه تولیدي این شرکت تغریبا برابر 
. گیردحق بیمه تولیدي مورد استفاده قرار می

هاي بیمه در ایران برآورد تعداد بهینه شرکت) 5- 6
دالر 11197988490و 27570163712ختلف به ترتیب در مراحل قبل ظرفیت تولید حق بیمه در بدیلهاي م

مقدار به دست آمده در بدیل دوم به عنوان ظرفیت تولید اصلی براي ارائه نهایی به دالیلی که ذکر شد . (برآورد شد
هاي بیمه در ایران محاسبه گردید و مقیاس بهینه تولید حق بیمه همچنین کارایی مقیاس شرکت) گرددلحاظ می
. دالر به دست آمد150000000ها به میزان در شرکت

در این مرحله تحقیق از تقسیم میزان ظرفیت تولید حق بیمه در ایران در بدیلهاي مختلف بر مقیاس بهینه تولید 
از آن جهت این مقدار به دست آمده . آیدهاي بیمه به دست میها، تعداد بهینه تقریبی شرکتحق بیمه در شرکت

و همچنین تولید حق . ها در مخرج کسر لحاظ شده استکه مقیاس بهینه براي تولید حق بیمهبهینه خواهد بود
. در صورت کسر قرار گرفته است) هاي بیمهبا کارا فرض کردن عملکرد شرکت(بیمه در ایران نیز به صورت بالقوه 

هایی که مقیاس داد بهینه شرکتها نشان دهنده تعالزم به ذکر است مقدار به دست آمده براي تعداد بهینه شرکت
در نتیجه براي یافتن تعداد باقی مانده از ظرفیت . باشدحق بیمه برابر با مقیاس بهینه تولید حق بیمه دارند می

ها در بایست بزرگتر یا کوچکتر بودن مقیاس تولید حق بیمهمی) هاي موجوددر نظر گرفتن شرکت(اقتصاد ایران 
را در ارائه تعداد باقی ) که در تحقیق به دست آمده(ه مقیاس بهینه تولید حق بیمه هاي به وجود نیست بشرکت

دلیل این امر این است که، در ایران بعضی از . هاي بیمه در صنعت بیمه را نیز لحاظ کنیممانده بهینه از شرکت
اي دارند مقیاس حق بیمهاي دارند که چند برابر مقیاس بهینه حق بیمه و گروهی دیگر ها مقیاس حق بیمهشرکت

ها را توان هر یک از شرکتدر نتیجه نمی. که بسیار کوچکتر از مقیاس بهینه حق بیمه که به دست آمده هستند
ها را بعضی از شرکت. ها که در تحقیق برآورده شده مقایسه کنیمیک واحد در نظر بگیریم و با تعداد بهینه شرکت

ها بر مقیاس هاي شرکتاین امر از تقسیم مقیاس. (گیریمواحد در نظر میچند واحد و بعضی دیگر را بخشی از
). گویندسازي میآید که به این عمل نرمالبهینه به دست می

هاي بیمه در بدیلهاي مختلف برآورد تعداد بهینه شرکت
. باشدورت زیر میبدیل به ص2با توجه به مقدار به دست آمده مراحل قبلی تحقیق مقدار تولید حق بیمه در 

مقدار تقریبی ظرفیت تولید حق بیمه با فرض افزایش کارایی صنعت تا سطح متوسط کارایی نمونه مورد -1بدیل 
باشددالر می27570163712برابر ) کشوري مورد بررسی18(بررسی 
ه تا سطح متوسط مقدار تقریبی ظرفیت تولید حق بیمه با فرض افزایش کارایی مجموعه شرکتهاي بیم-2بدیل 

. باشددالر می11197988490برابر ) کشوري مورد بررسی18(کارایی نمونه مورد بررسی 
: از تقسیم ارقام مربوط به بدیلهاي باال بر رقم به دست آمده براي مقیاس بهینه تولید حق بیمه داریم

ارایی نمونه مورد بررسی از کشورها هاي بیمه با فرض آنکه کارایی صنعت بیمه به متوسط کتعداد شرکت) 1بدیل 
.باشدمی792/179برسد برابر ) کشور مورد بررسی18(



های بیمه در ایران برآورد تعداد بهینه شرکت: فصل پنجم
79

هاي بیمه به متوسط کارایی نمونه مورد بررسی هاي بیمه با فرض آنکه کارایی مجموعه شرکتتعداد شرکت) 2بدیل 
. باشدمی986/72برسد، برابر ) کشور مورد بررسی18(از کشورها 

سازي از طریق نرمال. دهدهاي بیمه نشان میترین مقدار را براي ظرفیت صنعت بیمه براي شرکتقیبدیل دوم منط
مانده ظرفیت صنعت بیمه در نتیجه می توان مقدار باقی.بدست آمد 295/30هاي بیمه در ایران برابر مقیاس شرکت

شده شکتهاي موجود در صنعت از هاي جدید به صورت تقریبی از کسر تعداد نرمالدر ایران براي جذب شرکت
).73-30=43(باشدشرکت می43تعداد بهینه بدست آمده از بدیل دوم بدست آورد که این مقدار برابر 

این مقدار با . شرکت دیگر با مقیاس بهینه تولید حق بیمه را دارد43به بیان روشنتر صنعت بیمه در ایران ظرفیت 
انتظار . هاي بیمه در ایران به سطح متوسط کارایی نمونه مورد بررسی برسداین فرض است که کارایی هزینه شرکت

رود در نتیجه این مقدار به دست آمده براي ظرفیت صنعت بیمه هاي بیمه میاین تغییر کارایی از مجموعه شرکت
. هاي جدید منطقی و قابل دستیابی استبراي ورود شرکت

گیري بندي و نتیجهجمع) 5- 7
هاي بیمه انجام گرفت بدین منظور ابتدا تابع تولید حق بیمه با سازي و برآورد تعداد بهینه شرکتصل مدلدر این ف

و تابع کارایی صنعت بیمه نیز به منظور . سال برآورد گردید13کشور در طی 18هاي پنل از در نظر گرفتن داده
اي که تحت کنترل مجموعه عوامل به دستهو همچنین تفکیک این (دستیابی به عواملی موثر بر کارایی صنعت 

برآورد گردید سپس در بدیلهاي ) اي که منتج از شرایط محیطی استهاي بیمه در ایران است و دستهشرکت
.   مختلف ظرفیت تولید حق بیمه به صورت تقریبی محاسبه شد

هاي بیمه در ایران محاسبه رکتدر مرحله بعد مقیاس بهینه تولید حق بیمه با توجه به محاسبه کارایی مقیاس ش
. دالر است150000000شد که برابر 

هاي بیمه در در نهایت تقسیم ظرفیت تولید حق بیمه در ایران بر مقیاس بهینه تولید حق بیمه، تعداد بهینه شرکت
جدید از هايشرکت به دست آمد مقدار باقی مانده ظرفیت صنعت بیمه در ایران براي ورود شرکت73ایران برابر 

هاي بیمه در ایران برابر هاي موجود در ایران و کسر این مقدار از تعداد بهینه شرکتطریق نرمال کردن تعداد شرکت
. به دست آمد) به صورت تقریبی(شرکت 43
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مقدمه) 6- 1

مه ایران براي ورود شرکتهاي جدید چه تحقیق حاضر با این هدف انجام شده است که نشان دهد ظرفیت صنعت بی
شود یا نه؟میزان می باشد و آیا ورود شرکتهاي جدید به صنعت باعث کاهش کارایی صنعت می

شود، هرچه بازار در هر صنعتی به سمت شرایط رقابتی همانطور که در مبانی نظري علم اقتصاد به وضوح اشاره می
تواند این باشد، که در نتیجه در نگاه اول پاسخ سواالت مطرح شده می. ابدیسوق داده شود، کارایی بازار افزایش می

یابد و چنانچه ظرفیت صنعت براي پذیرش شرکت هرچه تعداد شرکتهاي بیمه بیشتر باشد کارایی بیمه افزایش می
عت خارج شود و از صنبیمه جدید جایی نداشته باشد، نهایتاً شرکت جدید پس از ورود با کاهش سود مواجه می

هاي پس شاید بتوان گفت هیچ نیازي به کنترل دولت براي تعیین ظرفیت بازار بیمه براي ورود شرکت. شودمی
بایست ورود و خروج بعضی شرکتهاي جدید به صنعت آزاد باشد تا بازار بیمه به صنعت وجود ندارد، در حقیقت می

ا براي ماندگاري در صنعت به رقابت با یکدیگر در عرضه در این صورت است که شرکته. در شرایط رقابتی قرار گیرد
.پردازندتر و قیمت کمتر میخدمات باکیفیت

هاي ناشی از مقیاس شود که صرفهزیرا ویژگی بعضی از صنایع باعث می. اما جواب سواالت باال به این آسانی نیست
تر تر در بعضی از صنایع زمانی تولید به صرفههبه عبارت ساد. بتواند موجب افزایش کارایی شرکت ها و صنعت گردد

ها سرشکن شوند و در شوند که سطح تولیدات باال باشد تا هزینهشود و کاال و خدمات تولیدي ارزانتر عرضه میمی
نتیجه قیمتها در سطحی قرار گیرند که هم تمایل مشتري را براي خرید در بر داشته باشد و هم براي بنگاه تولیدي 

.تولیدي داشته باشدصرفه 
نامه یا تولید بیمه(افتد، یکی اینکه در تولیدات باالتر هاي ناشی از مقیاس براي صنعت بیمه از دوجهت اتفاق میصرفه

را در مقابل نیاز به نقدینگی جهت رفع رود و شرکت بیمهنقدینگی و سرمایه در گردش شرکت باال می) بیمهتولید حق
. دهدهاي استقراضی مالی و پولی شرکت را کاهش میسازد و هزینهتر میاي مقاومیت بیمهریسکهاي موجود در فعال

هاي مربوط به نمونه هر چه تعداد تولیدات یک شرکت بیشتر باشد، آماره. شوددیگري مربوط به قانون اعداد بزرگ می
میل ) ال خسارتهاي کل کشورمیزان احتم(به سمت پارامترهاي جامعه ) میزان احتمال خسارتهاي شرکت بیمه(

ریزیهاي نقدینگی با واقعیتهاي بیمه و برنامهشود ریسکهاي در نظر گرفته شده در تعیین حقاین امر باعث می. کندمی
.ها ي مالی و پولی پوشش ریسکها را کاهش دهدرخ داده مشابهت بیشتري داشته باشد و هزینه

هاي ناشی از بایست به صرفهت در صنعت بیمه پشتیبانی کرد، میبایست از رقاببه دالیل فوق همانطور که می
هاي بیمه در سطح جهان در گروه هاي متفاوت از از این جهت شرکت. مقیاس نیز در شرکتهاي بیمه توجه داشت

نظر سطح تولید حق بیمه قرار می گیرند و در بازارهاي گوناگون شاهد وجود چند شرکت بزرگ و تعداد بسیار زیاد 
.رکت هاي کوچک و متوسط هستیمش
مدلسازي و برآورد) 2-6
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بیمه را از به منظور دستیابی به تعداد تقریبی بهیمه شرکتهاي بیمه در صنعت بیمه ایران، ابتدا ظرفیت تولید حق
بدست آوردیم تا در مراحل بعدي از تقسیم این مقدار بر مقیاس (SFA)بیمه به صورت طریق برآورد تابع تولید حق

.بیمه در یک شرکت بیمه، تعداد بهینه شرکتهاي تولیدي را به دست آوریمبهینه تولید حق
گیري از سوابق مطالعاتی، عوامل اصلی مؤثر بر براي دستیابی به تابع تولید با توسل به روشهاي استنتاجی و با بهره

:بیمه بدست آمد که عبارتند ازتولید حق
تولید ناخالص داخلی- 1
درآمد سرانه- 2
)نامه یا ضریب نفوذ بیمهعوامل مؤثر بر جذب بیمه(کارایی صنعت بیمه - 3

عامل مذکور اطالعات دو عامل اول در دسترس هستند که به صورت متغیرهاي مستقل در تابع تولید لحاظ 3از 
تر هر سادهبه بیان. دستیابی به مقدار عامل سوم از طریق پسماند بدست آمده از برآورد تابع تولید بدست آمد. شدند

بیمه که در برآورد به تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه نسبت داده نشده به میزان افزایش یا کاهش تولید حق
براي آنکه این مقدار به دست . عنوان عامل اصلی ضریب نفوذ بیمه یا کارایی صنعت بیمه در نظر گرفته شده است

نباشد، این پسماند از طریق روش بتیس و کولی، از میزان جزء آمده شامل عوامل غیر مترقبه با عوامل تصادفی
.اخالل تابع، تفکیک شده است

) سال13کشور در طی سري زمانی 18مربوط به (هاي پنل تابع تولید مذکور از طریق روش حداکثر راستنمایی با داده 
:گرددضرایب به صورت زیر ارائه میبا فرم تبعی کاب داگالس برآورد گردید و نتایج برآورد(SFA)به صورت مرزي 

Coefficient
standard-error
t-ratio
beta 0
-0.11876370E+01
0.09335891
-0.61421377E+01
beta 1
0.64893402
0.67039617E-01
0.12886918E+02
beta 2
0.46978756
0.23859226E-02
0.15331074E+01
sigma2

0.57494462E+01
0.61331806
0.93743306
gamma
0.96140329
0.41431578E-01
0.23204602E+02
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mu -0.47390278
0.34718861
-0.13649721
eta is restricted to be zero
log likelihood function =  0.19494390E+03

.باشددار میست و مقدار آماره ماکزیمم الیکلیهود نیز معنینتایج حاکی از معنی داري متغیرهاي مستقل ا
نامه یا نفوذ یبمه در جامعه مؤثر دهند همه عواملی است که بر جذب بیمهها نشاننتایج بدست آمده براي کارایی

امل، اي دیگر از عوو دسته. هاي بیمه در کشورها هستنداي از این عوامل تحت کنترل و مجموعه شرکتدسته. است
.هاي بیمه قرار ندارندکنترل شرکتگردد و تحتهاي محیطی کشورها بر میشامل مواردي هستند که بر ویژگی

بایست میزان کارایی را حداقل به سطح که بتوانیم تولید بالقوه صنعت بیمه در ایران را بدست بیاوریم، میبراي آن
آید اما مشکلی که پیش می. برسانیم) مورد بررسی استکشور 18متوسط کارایی نمونه که شامل (متوسط جهانی 

گردد و تحت اختیار آنها نیست و بخشی از آن که هاي بیمه برنمیاین است که همه مقدار ناکارایی صنعت به شرکت
.هاي دیگر اقتصاد و شرایط اقتصاد ایران است می بایست از الگو خارج گرددهاي بخشمربوط به ناکارایی

بایست تابع کارایی صنعت نیز برآورد گردد تا عوامل غیرقابل کنترل توسط مجموعه شرکتهاي بیمه میاز این جهت
بدین منظور عوامل مؤثر بر کارایی صنعت با روشهاي استنتاجی و . از کارایی مجموعه شرکتهاي بیمه تفکیک گردد

:گیري از مبانی تئوریکال و سوابق مطالعاتی به صورت زیر بدست آمدبهره
شاخص توسعه انسانی- 1
شاخص توسعه تکنولوژیکی- 2
تورم- 3
کارایی مجموعه شرکتهاي بیمه- 4

:صورت زیر بدست آمدبرآورد ضرایب تابع مذکور به
Coefficient

standard-error
t-ratio
beta 0
0.21447881
0.21777662E-01
0.98485689
beta 1
0.21357717
0.15286761E-01
0.24971382E+01
beta 2
0.23540774E-01
0.45835241E-02
0.10590273E+02
beta 3
0.21517610E-01

نتایج تحقیق: منبع
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0.10482745E-02
0.39605666E+01
beta 4
-0.23016393E-01
0.16072704E-03 -
0.26320174E+01
sigma2

0.13020944E-01
0.16518098E-01
0.78828348
gamma
0.97607888
0.30695227E-01
0.31799044E+02
mu
-0.67143892E-01
0.22460531
-0.29894170
eta is restricted to be zero
log likelihood function =   0.57191439E+03

نتایج تحقیق: منبع
دار هستند و سپس کارایی مجموعه هود معنیلیشود ضرایب و مقدار آماره ماکزیمم الیکهمانطور که مشاهده می

بیمه در ایران، مقدار کارایی براي بدست آوردن ظرفیت تولید حق. رکتهاي بیمه از پسماند تابع باال بدست آمدش
مجموعه شرکتهاي بیمه در ایران را به سطح متوسط نمونه ارتقا دادیم و در تابع مذکور قرار دادیم، نتایج بدست 

هاي بیمه برابر افزایش کارایی شرکتبیمه با فرضدهنده این است که ظرفیت تولید حقآمده نشان
27,5(دالر 27570163712و با فرض افزایش کارایی صنعت برابر) میلیارد دالر11,2(دالر 11197988490

)میلیارد دالراست4,68دالر  یا 4680000000رقم فعلی برابر . (باشدمی) میلیارد دالر
با آن که محاسبات بسیار پیچیده آکچوئري نیاز است روشی براي به دست آوردن میزان تقریبی بهینه اندازه شرکت

تولید است که با آن مقیاس بهینهDEA،جایگزین از طریق بدست آوردن کارایی مقیاس شرکتهاي بیمه از روش 
.بیمه در شرکتهاي بیمه بدست آمدحق

اج از چرخه تولید و با توجه به هدف بیمه در ایران از طریق استنتهاي تولید حقها و ستادهبراي این منظور نهاده
:به صورت زیر بدست) مقیاس بهینه تولید(اصلی 

تولید حق بیمه :ستاده- 1
هزینه عملیاتی ، خسارتهاي پرداختی ، نیروي کار: هانهاده- 2

در نهاده ها  هزینه عملیاتی و نیروي کار نشان دهنده وسعت و بزرگی مقیاس نهاده ها یی که درگیر تولید شرکت 
و خسارتهاي تولیدي براي در نظر ) حجم سرمایه و نیروي کار تولیدي که براي تولید حق بیمه فعالند( ستند ه

. گرفتن قانون اعداد بزرگ بکار برده شده است
:صورت جدول زیر بدست آمدها بهمحاسبه کارایی مقیاس از طریق روش تحلیل پوششی داده
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بیمه در ایران برابر مقیاس شرکت یازدهم  است شود، مقیاس بهینه تولید حقل مشاهده میهمانطور که در جدو
.باشدمی) میلیون دالر150(دالر 150000000که تقریباً برابر با 
مقدار "و"بیمه با فرض افزایش کارایی صنعتمقدار بالقوه تولید حق"، "بیمهجاري تولید حق"از تقسیم مقدار 

بر مقدار بدست آمده از مقیاس بدست آمده از مقیاس "بیمه با فرض افزایش کارایی شرکتهاي بیمهلید حقبالقوه تو
:بیمه تعداد بهینه شرکتهاي بیمه با توجه به بدیلهاي مذکور به صورت جدول زیر بدست آمدبهینه تولید حق

تعداد بهینه شرکتهاي بیمه با فرض تولید فعلی 1

بیمه در ایرانحق
295/30

تعداد بهینه شرکتهاي بیمه با فرض افزایش 2

کارایی صنعت بیمه

792/179

3
تعداد بهینه شرکتهاي بیمه با فرض افزایش 

کارایی شرکتهاي بیمه
986/72

نتایج تحقیق: منبع

رکتها جا که مقیاس شرکتهاي موجود در ایران یکسان و برابر مقیاس بهینه تولید نیست می بایست مقیاس شاز آن
مقدار بدست آمده براي تعداد شرکتها با فرض رقم جاري حق بیمه همان تعداد نرمالیزه شده . سازي شودنرمال

به صورت (است 30یعنی تعداد شرکتهاي بیمه در ایران برابر . تعداد شرکتهاي بیمه در حال حاضر ایران  می باشد
.  شرکت کمتر است43به میزان ) است73که برابر (در ایران که در مقایسه با تعداد بهینه شرکتهاي بیمه) نرمالیزه
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با ( شرکت 43به بیان ساده تر، میزان باقی مانده ظرفیت اقتصاد ایران براي ورود شرکتهاي بیمه جدید به  میزان 
.می باشد) مقیاس بهینه براي تولید حق بیمه

بر حسب تولید ناخالص داخلی، نیز می توان بدست نتایج مذکور را از محاسبه نسبت ها مربوط به تعداد شرکت ها 
آورد که که البته با آن که نمی توان نتایج قطعی به دست آورد اما روند صنعت بیمه جهانی و تعداد نسبی شرکت ها 

.نماینگر آن است که ظرفیت ایران تعداد خیلی بیشتري شرکت بیمه است
کشور ها )میلیون دالر( هانسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد شرکت

2004 2005 2006 2007 2008 2009

ار منستان 115 148 257 438 425 334

استرالیا 2,679 2,869 2,992 3,162 3,340 3,342

بنگالدش 934 990 1,055 1,123 1,193 1,263

دانمارك 1,027 1,065 1,144 1,186 1,216 1,261

فنالند 7,085 7,292 7,233 7,590 7,316 6,748

فرانسه 779 770 876 962 1,052 1,155

گرجستان 284 272 340 357 421 375

مجارستان 874 937 990 954 990 928

اندونزي 1,178 1,324 1,397 1,565 1,627 1,690

ایران 9,077 8,309 7,821 7,990 8,173 7,904

مالزي 2,440 2,515 2,503 2,712 2,781 2,907

پاکستان 1,593 1,716 1,758 1,858 2,038 2,001

روسیه 325 325 410 475 547 488

سنگاپور 774 865 883 933 962 897

آفریقاي جنوبی 940 984 1,045 1,124 1,227 1,189

اسپانیا 1,058 1,127 1,196 1,264 1,258 1,176

تایلند 2,033 2,156 2,267 2,347 2,506 2,484

ترکیه 6,537 7,401 7,739 7,452 7,077 6,616

)WDI ,2009( نتایج تحقیق و : منبع

با این شاخص  حداقل تعداد . همچنین در این تحقیق ، شاخص رقابت پذیري هرفیندال نیز محاسبه شده است
در بیشتر بازارهاي دنیا از این . شرکتهاي بیمه ،که براي ایجاد شرایط رقابتی در بازار بیمه نیاز است ،بدست می آید

راي سنجش چگونگی تمرکز و مقابله با تمرکز هاي شدید و رعایت فضاي رقابتی در بازار استفاده می شود شاخص ب
که در محاسبات این شاخص و بر حسب بدیلهاي گوناگون حجم شرکت نتایج زیر در مورد تعداد الزم ورود 

.در این شاخص به دست آمد1000و 1800شرکتهاي جدید براي رسیدن به محدوده هاي 
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میانگین پورتفوي
حداقل تعداد

شرکتهاي بیمه
تعداد رقابتی شرکتهاي 

بیمه
10000088266

20000045134

3000003090

4000002368

5000001855

6000001646

7000001340

8000001235

9000001132

10000001029

1100000927

1200000825

1300000823

1400000721

1500000720

1600000619

1700000618

1800000617

1900000617

2000000516

نتایج تحقیق: منبع

از لحاظ ( همانطور که در جدول مشاهده می شود ستون اول نشان دهنده مقیاس هاي متفاوت از شرکتهاي بیمه 
عالوه بر  (ستون سوم مرز رقابتی براي تعداد مورد نیاز شرکت بیمه ، ستون دوم حداقل تعداد و) حق بیمه دریافتی 

تولید ناخالص داخلی ، تولید حق بیمه (در ایران با توجه به ثبات سایر شرایط ) شرکتهاي موجود در صنعت بیمه
.می باشد) وکارایی شرکتها 

دالر بدست آمد ، با 150000000به میزان) محاسبه شده در بخش قبل(با توجه به اینکه مقیاس بهینه تولید 
7تی مقدار حداقل برجوع به سطر مربوط به این مقیاس در جدول باال ، تعداد شرکتهاي بیمه ،براي ایجاد شرایط رقا

دلیل کمتر شدن تعداد بدست آمده از این روش . (بدست می آید)  عالوه بر تعداد جاري( شرکت 20و مرز رقابتی 
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ست که تولید حق بیمه در این روش همان تولید جاري است ولی در روش قبل از تولید نسبت به روش قبلی این ا
.بالقوه حق بیمه و با فرض باال رفتن کارایی شرکتهاي بیمه تعداد بهینه شرکها بدست آمده است

پیشنهادات) 6- 3
شرکتهاي جدید حداقل با توجه به نتایج تحقیق نشان داده شد باقی مانده ظرفیت صنعت بیمه کشور براي پذیرش 

باشد و هنوز فاصله بسیار زیادي تا ایجاد محدودیت براي ورود شرکتهاي بیمه جدید وجود شرکت می43به تعداد 
.دارد

:گردداز بررسی هاي بدست آمده در حین تحقیق و نتایج بدست آمده از برآوردها پیشنهادات زیر ارائه می
زیرا ایجاد موانع . عمل نیایدبیمه جدید به صنعت بیمه جلوگیري بهشود، از ورود آزادانه شرکتهايتوصیه می- 1

شود نوعی از انحصار چند جانبه متمرکز میان شرکتهاي موجود ایجاد گردد و وجود کارتلها و سپس کاهش باعث می
.اي از نتایج آن استکیفیت و افزایش قیمت خدمات بیمه

گردد سیاستگزاران صنعت پیشنهاد می. باشدز میانگین جهانی میاز آنجا که کارایی صنعت بیمه در کشور کمتر ا- 2
بیمه کشور در جهت آگاهی رسانی بیمه به جامعه در جهت افزایش ضریب بیمه در کشور اقدامات و فعالیتهاي 

.تري را انجام دهندگسترده
باشد ، پیشنهاد می) نمونه مورد بررسی(از آنجا که کارایی مجموعه شرکتهاي بیمه کمتر از متوسط جهانی - 3

شود مطالعات و تحقیقات مشابهی در جهت دستیابی به عوامل مؤثر بر کارایی شرکتهاي بیمه انجام گیرد و بر می
هاي مالی، سازمانی، حقوقی مناسب و سپس نظارتهاي مبتنی بر این اساس نتایج این تحقیقات مبناي محدودیت

ورد نیاز براي افزایش کارایی شرکتهاي بیمه در صنعت بیمه ایجاد گردد و همچنین امکانات ممحدودیتها طراحی می
.شود تا شاهد ارتقاي کارایی شرکتهاي بیمه در ایران باشیم

اي کشـور  به صنعت یبمه باعث افزایش جریان نقدینگی به شبکه بیمـه Captiveاز آنجا که ورود شرکتهاي بیمه - 4
شـود کـه   امـا اکیـداً توصـیه مـی    . نعت ممـانعتی بـه عمـل نیایـد    شود از ورود این شرکتها به صشود، توصیه میمی

محدودیتهاي حقوقی و قانونی براي سوق دادن فعالیت این دسـته شـرکتها بـه سـمت پوشـش ریسـک فعالیتهـاي        
اي هاي مادر صورت گیرد و تا حـدامکان از ورود فعالیتهـاي ایـن دسـته از شـرکتها بـه همـه خـدمات بیمـه         شرکت

و از آنجا کـه هـدف   . از رانت حمایت شرکتهاي مادر برخوردارندCaptiveاز آنجا که شرکتهاي زیرا . جلوگیري شود
اصلی این شرکتها پوشش ریسک شرکتهاي مادر است و به حداکثرسازي سود توجهی ندارند، ورود این شـرکتها بـه   

شرکتهاي (با سایر شرکتها بتشود در رقااي غیر از موارد مربوط به شرکتهاي مادر باعث میفعالیت در خدمات بیمه
این عمل باعـث  . از رانت مذکور بهره جویند و قواعد بازار رقابتی را به سمت تمایالت خود عوض کنند) Captiveغیر

در نتیجـه بـازار بیمـه از    . شـود مـی Captiveدر رقابت بـا شـرکتهاي   Captiveاي غیرکاهش قدرت شرکتهاي بیمه
.گیردوضعیت رقابتی فاصله می
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.117-87، صص56شمارهامه بازرگانیپژوهشن
پـذیري صـادراتی   بررسـی رقابـت  ، )1383(محمدرضـا ،عابـدین زاده و جمشید،فهیمی فر,حسن،ولی بیگی.30

.155-149، صص33شمارهپژوهشنامه بازرگانی، صنعت قطعات خودرو ایران در بازارهاي صادراتی
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پیوست
کشور مورد بررسی18ت بیمه در نتایج تخمین تابع تولید حق بیمه و کارایی صنع

Output from the program FRONTIER (Version 4.1c)
instruction file = eg1.ins
data file = eg1.dta
Error Components Frontier (see B&C 1992)
The model is a production function
The dependent variable is logged
the ols estimates are :
coefficient     standard-error    t-ratio
beta 0 -0.33087185E+02  0.10804463E+01 -0.30623628E+02
beta 1         0.25788258E+01  0.39855170E-01  0.39614079E+02
beta 2         0.13354904E-01  0.43266770E-02  0.31315117E+01
sigma-squared 0.80235852E+00
log likelihood function = -0.30475854E+03
the estimates after the grid search were :
beta 0 -0.32247240E+02
beta 1         0.25788258E+01
beta 2         0.13549040E-01
sigma-squared  0.14975796E+01
gamma          0.74000000E+00
mu 0.00000000E+00
eta is restricted to be zero
iteration =     0  func evals =     20  llf = -0.25070680E+03
-0.32247240E+02 0.15788258E+01 0.13549040E-01 0.14975796E+01 0.74000000E+00
0.00000000E+00
gradient step
iteration =     5  func evals = 49  llf = -0.22105910E+03
-0.25953077E+02 0.13755945E+01-0.26314621E-03 0.84174176E+00 0.67706414E+00
0.15098519E+01
iteration =    10  func evals =    137  llf = -0.19684411E+03
-0.12868699E+02 0.90675522E+00 0.35291241E-02 0.17864656E+01 0.87184609E+00
0.16342336E+01
iteration =    15  func evals =    244  llf = -0.19559904E+03
-0.11783429E+02 0.86088617E+00 0.35014522E-02 0.26177217E+01 0.91609873E+00
0.12785686E+01
iteration =    20  func evals =    354  llf = -0.19509444E+03
-0.11932500E+02 0.86616469E+00 0.35436510E-02 0.35945726E+01 0.93834336E+00
0.57994368E+00
iteration =    25  func evals =    464  llf = -0.19495547E+03
-0.11858667E+02 0.86349080E+00 0.36310867E-02 0.50910677E+01 0.95679599E+00
-0.12680276E+00
iteration =    30  func evals = 555  llf = -0.19494420E+03
-0.11861529E+02 0.86337650E+00 0.36797593E-02 0.56879635E+01 0.96099181E+00
-0.42644898E+00
pt better than entering pt cannot be found
iteration =    35  func evals =    627  llf = -0.19494390E+03
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-0.11876370E+02 0.86393402E+00 0.36578756E-02 0.57494462E+01 0.96140329E+00
-0.47390278E+00
the final mle estimates are :
coefficient     standard-error    t-ratio
beta 0 -0.11876370E+01  0.09335891E+00 -0.61421377E+01
beta 1         0.64893402E+00  0.67039617E-01  0.12886918E+02
beta 2         0.46978756E+00  0.23859226E-02  0.15331074E+01
sigma-squared  0.57494462E+01  0.61331806E+00  0.93743306E+00
gamma          0.96140329E+00  0.41431578E-01  0.23204602E+02
mu -0.47390278E+00  0.34718861E+00 -0.13649721E+00
eta is restricted to be zero
log likelihood function =  0.19494390E+03
LR test of the one-sided error =   0.21962929E+03
with number of restrictions = 2
[note that this statistic has a mixed chi-square distribution]
number of iterations = 35
(maximum number of iterations set at : 100)
number of cross-sections = 18
number of time periods = 13
total number of observations = 234
thus there are: 0 obsns not in the panel
covariance matrix :
0.37387667E+01 -0.12924696E+00  0.50372630E-03  0.10197336E+01  0.76063153E-02
0.19035327E+00
-0.12924696E+00  0.44943102E-02 -0.19995739E-04 -0.44103991E-01 -0.32233875E-03
0.51848382E-04
0.50372630E-03 -0.19995739E-04  0.56926268E-05  0.15265274E-03  0.10262201E-05
-0.33895478E-04
0.10197336E+01 -0.44103991E-01 0.15265274E-03 0.37615904E+02 0.25306476E+00
-0.20209715E+02
0.76063153E-02 -0.32233875E-03  0.10262201E-05  0.25306476E+00  0.17165757E-02
-0.13586154E+00
0.19035327E+00  0.51848382E-04 -0.33895478E-04 -0.20209715E+02 -0.13586154E+00
0.12053993E+02

technical efficiency estimates :
firm eff.-est.

1           0.79486356E+00
2           0.89938194E+00
3           0.97424801E+00
4           0.95604786E+00

5           0.99571106E+00

6           0.99483871E+00

7           0.86054882E+00

8           0.74110176E+00

9           0.78681988E+00

10           0.76112308E+00
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11           0.97835513E+00

12           0.98449683E+00

13           0.78052655E+00

14 0.78782810E+00

15           0.75603198E+00

16           0.87159204E+00

17           0.89106643E+00

18           0.89861882E+00

mean efficiency =   0.872955587E+00
summary of panel of observations:
(1 = observed, 0 = not observed)
t:   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13
n
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13

2   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
3   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
4   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
5   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
6   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
7   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
8   1   1 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
9   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
10   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
11   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
12   1   1   1   1   1 1   1   1   1   1   1   1   1  13
13   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
14   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
15   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
16   1   1   1   1   1   1   1   1 1   1   1   1   1  13
17   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
18   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18 234
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کشور مورد بررسی18ر نتایج تخمین تابع کارایی و محاسبه کارایی شرکتهاي بیمه د
Output from the program FRONTIER (Version 4.1c)
instruction file = eg1.ins
data file =        eg1.dta
Error Components Frontier (see B&C 1992)
The model is a production function
The dependent variable is logged
the ols estimates are :

coefficient     standard-error    t-ratio
beta 0         0.43777983E-01  0.23983389E-01  0.18253460E+00
beta 1         0.14276690E+00  0.28756836E-02  0.49646247E+01
beta 2         0.42575836E-01  0.55875568E-02  0.76197590E+01
beta 3 -0.27899932E-02  0.25350671E-02 -0.11005599E+00
beta 4 -0.21814854E-03  0.35282227E-03 -0.61829584E+00
sigma-squared  0.29776937E-02

log likelihood function =   0.35103841E+03
the estimates after the grid search were :
beta 0         0.10796116E+00
beta 1         0.14276690E+00
beta 2         0.42575836E-01
beta 3 -0.27899932E-03
beta 4 -0.21814854E-03
sigma-squared  0.70335481E-02
gamma          0.92000000E+00
mu             0.00000000E+00
eta is restricted to be zero
iteration =     0  func evals =     20  llf =  0.51272300E+03

0.10796116E+00 0.14276690E+00 0.42575836E-01-0.27899932E-03-0.21814854E-03
0.70335481E-02 0.92000000E+00 0.00000000E+00

gradient step
iteration =     5  func evals =     48  llf =  0.55108157E+03
0.13217761E+00 0.41388825E-01 0.53832139E-01 0.43522530E-02-0.32466143E-03
0.42860382E-02 0.92592222E+00 0.21384142E-02
iteration =    10  func evals =     84  llf =  0.57130121E+03
0.20596198E+00-0.20477622E-01 0.51253491E-01 0.41973442E-02-0.23862197E-03
0.53816259E-02 0.94068691E+00 0.43431158E-01
iteration =    15  func evals =    190  llf =  0.57171304E+03
0.21577599E+00-0.21277317E-01 0.48416880E-01 0.42299184E-02-0.21343699E-03
0.72130382E-02 0.95774608E+00 0.10570745E-01
iteration =    20  func evals =    300  llf =  0.57187113E+03
0.21239928E+00-0.20992517E-01 0.49035993E-01 0.41655432E-02-0.22865426E-03
0.94123560E-02 0.96710344E+00-0.19555844E-01
iteration =    25  func evals =    411  llf =  0.57191001E+03
0.21448660E+00-0.21320916E-01 0.48574615E-01 0.41557802E-02-0.22995944E-03
0.11753606E-01 0.97361617E+00-0.49357777E-01
iteration =    30  func evals =    502  llf =  0.57191432E+03
0.21437411E+00-0.21311446E-01 0.48550051E-01 0.41501825E-02-0.22984469E-03
0.12933376E-01 0.97593297E+00-0.65975472E-01
pt better than entering pt cannot be found
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iteration =    35  func evals =    576  llf =  0.57191439E+03
0.21447881E+00-0.21357717E-01 0.48540774E-01 0.41517610E-02-0.23016393E-03
0.13020944E-01 0.97607888E+00-0.67143892E-01
the final mle estimates are :
coefficient     standard-error    t-ratio
beta 0         0.21447881E+00  0.21777662E-01  0.98485689E+00
beta 1         0.21357717E+00  0.15286761E-01  0.24971382E+01
beta 2         0.23540774E-01  0.45835241E-02  0.10590273E+02
beta 3         0.21517610E-01  0.10482745E-02  0.39605666E+01
beta 4 -0.23016393E-01  0.16072704E-03 -0.26320174E+01
sigma-squared  0.13020944E-01  0.16518098E-01  0.78828348E+00
gamma          0.97607888E+00  0.30695227E-01  0.31799044E+02
mu -0.67143892E-01  0.22460531E+00 -0.29894170E+00
eta is restricted to be zero
log likelihood function =   0.57191439E+03
LR test of the one-sided error =   0.44175195E+03
with number of restrictions = 2
[note that this statistic has a mixed chi-square distribution]
number of iterations =     35
(maximum number of iterations set at :   100)
number of cross-sections =     18
number of time periods =     13
total number of observations =    234
thus there are:      0  obsns not in the panel
covariance matrix :
0.47426657E-03 -0.14384142E-03 -0.75359524E-04 -0.28216545E-05 -0.61866372E-06
0.71186747E-04  0.12870485E-03 -0.10386292E-02

-0.14384142E-03  0.23368506E-03 -0.15633552E-04  0.31003802E-05  0.79119084E-07
-0.10845061E-04 -0.20386338E-04  0.10687524E-03
-0.75359524E-04 -0.15633552E-04  0.21008694E-04 -0.22494903E-06  0.97637079E-07
-0.16873102E-04 -0.30599360E-04  0.26331413E-03
-0.28216545E-05  0.31003802E-05 -0.22494903E-06  0.10988794E-05  0.11467192E-07
-0.66260129E-06 -0.11861863E-05  0.11092804E-04
-0.61866372E-06  0.79119084E-07  0.97637079E-07  0.11467192E-07  0.25833182E-07
-0.17876705E-10 -0.13243949E-08 -0.94418953E-07
0.71186747E-04 -0.10845061E-04 -0.16873102E-04 -0.66260129E-06 -0.17876705E-10
0.27284755E-03  0.50558166E-03 -0.36210587E-02
0.12870485E-03 -0.20386338E-04 -0.30599360E-04 -0.11861863E-05 -0.13243949E-08
0.50558166E-03  0.94219695E-03 -0.67218237E-02
-0.10386292E-02  0.10687524E-03  0.26331413E-03  0.11092804E-04 -0.94418953E-07
-0.36210587E-02 -0.67218237E-02  0.50447545E-01
technical efficiency estimates :

firm             eff.-est.
1           0.88042644E+00
2           0.97961681E+00
3           0.98652497E+00
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4           0.98293447E+00
5           0.99303627E+00
6           0.97486227E+00
7           0.96020947E+00
8           0.87319356E+00
9           0.81243869E+00
10           0.92896406E+00
11           0.95292299E+00
12           0.95188951E+00
13 0.85529863E+00
14           0.87043897E+00
15           0.89481874E+00
16           0.99569848E+00
17           0.96657008E+00
18           0.95894605E+00

mean efficiency =   0.934377248E+00
summary of panel of observations:
(1 = observed, 0 = not observed)
t:   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13
n
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
2   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
3   1   1   1   1   1   1 1   1   1   1   1   1   1  13
4   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
5   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
6   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
7   1   1   1   1   1   1   1   1   1 1   1   1   1  13
8   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
9   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
10   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
11   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 1  13
12   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
13   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
14   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
15   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
16 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
17   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13
18   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  13

18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18 234
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ارایی فنی و مقیاس شرکتهاي بیمه در ایراننتایج محاسبه ک

Results from DEAP Version 2.1
Instruction file = eg2.ins
Data file          = eg2.dta
Output orientated DEA
Scale assumption: VRS
Slacks calculated using multi-stage method
EFFICIENCY SUMMARY:
firm crste  vrste  scale
1  0.180  1.000  0.180 drs
2  0.093  0.335  0.278 drs
3  0.045  0.216  0.209 drs
4  0.306  0.928  0.330 drs
5  0.237  0.440  0.538 drs
6  0.698  1.000  0.698 drs
7  0.455  0.471  0.966 irs
8  0.441  0.678  0.651 drs
9  0.285  0.473  0.602 drs
10  0.471  0.566  0.833 drs
11  1.000  1.000  1.000 -
12  0.161  1.000  0.161 irs
13  0.575  1.000  0.575 irs
14  0.937  0.963  0.973 irs
15  0.323  0.514  0.628 drs
16  0.388  0.437  0.889 drs
17  0.706  1.000  0.706 -

Note: crste = technical efficiency from CRS DEA
vrste = technical efficiency from VRS DEA
scale = scale efficiency = crste/vrste

Note also that all subsequent tables refer to VRS results

SUMMARY OF OUTPUT SLACKS:
firm  output:           1
1                0.000
2                0.000
3                0.000
4                0.000
5                0.000
6                0.000
7                0.000
8                0.000
9                0.000
10                0.000
11                0.000
12                0.000
13                0.000
14                0.000
15                0.000



نتایج و پیشنهادات : فصل ششم
98

16                0.000
17                0.000

mean 0.000
SUMMARY OF INPUT SLACKS:
firm  input:            1           2           3

1                0.000       0.000       0.000
2                0.000    1113.921  458219.812
3           498151.480    1380.184       0.000
4 0.000     865.369  179232.841
5           107843.443     210.556       0.000
6                0.000       0.000       0.000
7           140153.839       0.000       0.000
8           425702.239     156.762       0.000
9 0.000     131.282  178008.067
10                0.000      46.950  500068.024
11                0.000       0.000       0.000
12                0.000       0.000       0.000
13                0.000       0.000       0.000
14 0.000     132.788  292675.994
15            40041.936     126.778       0.000
16                0.000      18.602       0.000
17                0.000       0.000       0.000

mean            71287.820     246.070   94600.279
SUMMARY OF PEERS:
firm  peers:
1      1
2      6   17
3      1    6
4     17    6
5     11   17
6      6
7     11   17   12
8     11   17
9      6   17
10      6   17
11     11
12     12
13     13
14     12   17
15 11   17
16     17   11    6
17     17

SUMMARY OF PEER WEIGHTS:
(in same order as above)
firm  peer weights:
1   1.000
2   0.703 0.297
3   0.207 0.793
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4   0.216 0.784
5   0.274 0.726
6   1.000
7   0.038 0.667 0.295
8   0.474 0.526
9   0.243 0.757
10   0.022 0.978
11   1.000
12   1.000
13   1.000
14   0.387 0.613
15   0.127 0.873
16   0.943 0.027 0.029
17   1.000

PEER COUNT SUMMARY:
(i.e., no. times each firm is a peer for another)
firm  peer count:
1       1
2       0
3       0
4       0
5       0
6       6
7       0
8       0
9       0
10       0
11       5
12       2
13       0
14       0
15       0
16       0
17 10

SUMMARY OF OUTPUT TARGETS:
firm  output:           1
1           576162.000
2           232821.717
3           351608.806
4           249380.263
5           123467.409
6           292991.000
7            68681.677
8           147372.519
9           139863.644
10            95118.086
11           210253.000
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12              775.000
13             8068.000
14            55890.967
15           105837.935
16            99846.294
17 90652.000

SUMMARY OF INPUT TARGETS:
firm  input:            1           2           3
1         15327894.000    4292.00016533809.000
2          1400435.000     456.079 2077809.188
3          4702638.520    1346.816 5741364.000
4 1545896.000     489.631 2310703.159
5           496841.557     181.444  420056.000
6          1929001.000     578.000 2924083.000
7           157151.161     125.000  106549.000
8           748395.761     191.238  669082.000
9 583831.000     267.718  770364.933
10           190757.000     177.050  141023.976
11          1410089.000     217.000 1324125.000
12             8025.000      16.000   13288.000
13            53980.000      21.000  101255.000
14 96024.000     109.212   53100.006
15           311326.064     174.222  236405.000
16           237919.000     181.398  195720.000
17           151524.000     168.000   78209.000

FIRM BY FIRM RESULTS:

Results for firm:     1
Technical efficiency = 1.000
Scale efficiency     = 0.180  (drs)
PROJECTION SUMMARY:
variable           original        radial         slack     projected

value      movement      movement         value
output     1      576162.000 0.000         0.000    576162.000
input      1    15327894.000         0.000         0.000  15327894.000
input      2        4292.000         0.000         0.000      4292.000
input      3    16533809.000         0.000         0.000  16533809.000
LISTING OF PEERS:

peer   lambda weight

1      1.000

Results for firm:     2
Technical efficiency = 0.335
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Scale efficiency     = 0.278  (drs)
PROJECTION SUMMARY:
variable           original        radial         slack     projected

value      movement      movement         value
output     1       78018.000    154803.717         0.000    232821.717
input      1     1400435.000         0.000         0.000   1400435.000
input      2        1570.000         0.000 -1113.921 456.079
input      3     2536029.000         0.000 -458219.812   2077809.188
LISTING OF PEERS:
peer   lambda weight
6      0.703
17      0.297

Results for firm:     3
Technical efficiency = 0.216
Scale efficiency     = 0.209  (drs)
PROJECTION SUMMARY:
variable           original        radial         slack     projected

value      movement      movement         value
output     1       75976.000    275632.806         0.000    351608.806
input      1     5200790.000         0.000 -498151.480   4702638.520
input      2        2727.000         0.000 -1380.184      1346.816
input      3     5741364.000         0.000         0.000   5741364.000
LISTING OF PEERS:
peer   lambda weight
1      0.207
6 0.793

Results for firm:     4
Technical efficiency = 0.928
Scale efficiency     = 0.330  (drs)
PROJECTION SUMMARY:
variable           original        radial         slack     projected

value      movement      movement value
output     1      231381.000     17999.263         0.000    249380.263
input      1     1545896.000         0.000         0.000   1545896.000
input      2        1355.000         0.000 -865.369       489.631
input      3     2489936.000         0.000 -179232.841   2310703.159
LISTING OF PEERS:
peer   lambda weight
17      0.216
6      0.784

Results for firm:     5
Technical efficiency = 0.440
Scale efficiency     = 0.538  (drs)
PROJECTION SUMMARY:
variable           original        radial         slack     projected

value      movement      movement         value
output     1       54316.000     69151.409         0.000    123467.409
input      1      604685.000         0.000 -107843.443    496841.557
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input      2         392.000         0.000 -210.556       181.444
input      3      420056.000         0.000         0.000    420056.000
LISTING OF PEERS:

peer   lambda weight
11      0.274
17      0.726

Results for firm:     6
Technical efficiency = 1.000
Scale efficiency     = 0.698  (drs)
PROJECTION SUMMARY:
variable           original        radial         slack     projected

value      movement      movement         value
output     1      292991.000 0.000         0.000    292991.000
input      1     1929001.000         0.000         0.000   1929001.000
input      2         578.000         0.000         0.000       578.000
input      3     2924083.000         0.000         0.000   2924083.000
LISTING OF PEERS:
peer   lambda weight
6      1.000

Results for firm:     7
Technical efficiency = 0.471
Scale efficiency     = 0.966  (irs)
PROJECTION SUMMARY:
variable           original        radial         slack     projected

value      movement      movement         value
output     1       32377.000     36304.677         0.000     68681.677
input      1      297305.000         0.000 -140153.839    157151.161
input      2         125.000         0.000         0.000       125.000
input      3      106549.000         0.000         0.000    106549.000
LISTING OF PEERS:
peer   lambda weight
11      0.038
17      0.667
12      0.295

Results for firm:     8
Technical efficiency = 0.678
Scale efficiency = 0.651  (drs)
PROJECTION SUMMARY:
variable           original        radial         slack     projected

value      movement      movement         value
output     1       99922.000     47450.519         0.000    147372.519
input      1     1174098.000         0.000 -425702.239    748395.761
input      2         348.000         0.000 -156.762       191.238
input      3      669082.000         0.000         0.000    669082.000
LISTING OF PEERS:
peer   lambda weight
11      0.474
17      0.526

Results for firm:     9
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Technical efficiency = 0.473
Scale efficiency     = 0.602  (drs)
PROJECTION SUMMARY:
variable           original        radial         slack     projected

value      movement      movement         value
output     1       66180.000     73683.644         0.000    139863.644
input      1      583831.000         0.000         0.000    583831.000
input      2         399.000         0.000 -131.282       267.718
input 3      948373.000         0.000 -178008.067    770364.933
LISTING OF PEERS:
peer   lambda weight
6      0.243
17      0.757

Results for firm:    10
Technical efficiency = 0.566
Scale efficiency     = 0.833  (drs)
PROJECTION SUMMARY:
variable           original        radial         slack     projected

value      movement      movement         value
output     1       53796.000     41322.086         0.000     95118.086
input      1      190757.000         0.000 0.000    190757.000
input      2         224.000         0.000 -46.950       177.050
input      3      641092.000         0.000 -500068.024    141023.976
LISTING OF PEERS:
peer   lambda weight
6      0.022
17      0.978

Results for firm:    11
Technical efficiency = 1.000
Scale efficiency     = 1.000  (crs)
PROJECTION SUMMARY:
variable           original        radial         slack     projected

value      movement      movement         value
output     1      210253.000         0.000         0.000    210253.000
input      1     1410089.000         0.000         0.000   1410089.000
input      2         217.000         0.000         0.000       217.000
input      3     1324125.000         0.000         0.000   1324125.000
LISTING OF PEERS:
peer   lambda weight
11      1.000

Results for firm:    12
Technical efficiency = 1.000
Scale efficiency     = 0.161  (irs)
PROJECTION SUMMARY:
variable           original        radial         slack     projected

value      movement      movement         value
output     1         775.000         0.000         0.000       775.000
input      1        8025.000         0.000         0.000      8025.000
input      2          16.000         0.000 0.000        16.000
input      3       13288.000         0.000         0.000     13288.000
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LISTING OF PEERS:
peer   lambda weight
12      1.000

Results for firm:    13
Technical efficiency = 1.000
Scale efficiency     = 0.575  (irs)
PROJECTION SUMMARY:
variable           original        radial         slack     projected

value      movement      movement         value
output     1        8068.000         0.000         0.000      8068.000
input      1       53980.000         0.000         0.000     53980.000
input      2          21.000         0.000         0.000        21.000
input      3      101255.000         0.000         0.000    101255.000
LISTING OF PEERS:
peer   lambda weight
13      1.000

Results for firm:    14
Technical efficiency = 0.963
Scale efficiency     = 0.973  (irs)
PROJECTION SUMMARY:
variable           original        radial         slack     projected

value      movement      movement         value
output 1       53814.000      2076.967         0.000     55890.967
input      1       96024.000         0.000         0.000     96024.000
input      2         242.000         0.000 -132.788       109.212
input      3      345776.000         0.000 -292675.994     53100.006
LISTING OF PEERS:
peer   lambda weight
12      0.387
17      0.613

Results for firm:    15
Technical efficiency = 0.514
Scale efficiency     = 0.628  (drs)
PROJECTION SUMMARY:
variable           original        radial slack     projected

value      movement      movement         value
output     1       54423.000     51414.935         0.000    105837.935
input      1      351368.000         0.000 -40041.936    311326.064
input      2 301.000          0.000 -126.778       174.222
input      3      236405.000         0.000         0.000    236405.000
LISTING OF PEERS:
peer   lambda weight
11      0.127
17      0.873

Results for firm:    16
Technical efficiency = 0.437
Scale efficiency     = 0.889  (drs)
PROJECTION SUMMARY:
variable           original        radial         slack     projected

value      movement      movement         value
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output     1       43606.000     56240.294 0.000     99846.294
input      1      237919.000         0.000         0.000    237919.000
input      2         200.000         0.000 -18.602       181.398
input      3      195720.000         0.000         0.000    195720.000
LISTING OF PEERS:

peer   lambda weight
17      0.943
11      0.027
6      0.029
Results for firm:    17
Technical efficiency = 1.000
Scale efficiency     = 0.706  (crs)
PROJECTION SUMMARY:
variable           original        radial         slack     projected

value      movement      movement         value
output     1       90652.000         0.000         0.000     90652.000
input      1      151524.000         0.000         0.000    151524.000
input      2         168.000         0.000 0.000       168.000
input      3       78209.000         0.000         0.000     78209.000
LISTING OF PEERS:
peer   lambda weight 17      1.0001

١


