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  چکیده

سـازد کیفیـت    متـأثر صـنعت را   یکتواند عملکرد  که می هاي رسمیاقتصاد نهادي جدید یکی از نهادطبق 
نظـام  دهـد کـه    بیمـه در جهـان نشـان مـی     گـذاري  مقرراتفرایند اصالح . صنعت است آنحاکم بر  مقررات

کیفیت  نیحال تضم نیتر بر بازار و در ع مستقل از دولت با نظارت مناسب گذار مقرراتنظارت مالی با نهاد 
بنـابراین مسـئله    .دهد توسعهتواند منافع بیشتري براي جامعه داشته باشد و صنعت بیمه را  اي می خدمات بیمه

، این مسئله. دارداین صنعت تأثیر  توسعهیت تنظیم مقررات در صنعت بیمه بر کیفاست که این  مقاله، اصلی
شـده   بررسیهاي تابلویی در کشورهاي منتخب  با داده و برآورد مدل اقتصادسنجی اي با یک تحلیل مقایسه

یافته و کشورهاي با سطح توسعه متوسـط طـی دوره    گروه شامل کشورهاي توسعه از دونمونه مطالعه . است
و ) ICP(بیمه بر اساس اصول اصلی بیمه گذاري  مقرراتکیفیت  يها داده. تشکیل شده است 2012تا  1989

المللـی پـول و نیـز اصـالحات در      صـندوق بـین  ) FSAP(کشوري برنامه ارزیابی بخـش مـالی    هاي گزارش
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نفـوذ بیمـه    توسعه صنعت بیمه بر اساس ضریبي ها دادهکشوري طی دوره زمانی مطالعه و  گذاري مقررات
یافتـه بـیش از    بیمه در کشورهاي توسـعه  گذاري مقرراتدهد که بهبود  نتایج برآورد مدل نشان می. تهیه شد

ثیرگـذاري در همـه کشـورهاي نمونـه     ن تأایـ  هرچنـد  ؛دارد ریتأثبیمه  بر توسعهکشورهاي با توسعه متوسط 
 .است این متغیر نهادي، تدریجی ریتأثاندك بوده و حاکی از آن است که 

  
ــد ــت    گــذاري مقــرراتنهادهــا، : هــا واژهکلی بیمــه، عملکــرد صــنعت بیمــه، اصــول اصــلی بیمــه، کیفی
 .بیمه گذاري مقررات

   ,JEL:O43, G22, G28, G29 يبند طبقه
  

  مقدمه
کننده و حمـایتی در اقتصـاد    داراي نقشی جبران مالیبخش  صنعت در عنوان یک صنعت بیمه به
این صنعت، انگیزه و محرکی براي دیگر صنایع است و موجب افـزایش    موفقیت. هر کشوري است

مـالی در سـطح جهـان اسـت      بـازار  نهادهاي ترین مهمبیمه یکی از  همچنین .شود می اقتصادکارایی 
تولیدي را فراهم  هاي فعالیتندازها زمینه گسترش ا که عالوه بر ایجاد اطمینان و امنیت با تجهیز پس

ي بیمـه  ها شرکتاین صنعت، الزم است در حالتی که  فرد منحصربههاي  با توجه به ویژگی .کند می
 هـا  آناي را بـر   کنند جهت گسترش رقابت، نهاد خاصی، قواعـد ویـژه   به طور خصوصی فعالیت می

  . اعمال کند
بهبـود  سازي،  د صنعت بیمه به فضاي آزادسازي و خصوصییکی از نکات مهم و اساسی با ورو

در ایـن  . اي اسـت  بیمه هاي فعالیتي بیمه و ها شرکتتقویت امر نظارت بر کیفیت تنظیم مقررات و 
سازنده از یـک   نظارت کارا و مؤثر بر صنعت بیمه همراه با گسترش رقابت و گذاري مقررات راستا

و  هـا  شـرکت ورشکسـتگی   و تخلفـات  بـه شـکل  ( ناخواسـته  تواند از انحرافات خواسته یا می طرف
تواند به توسعه بیشتر  و از طرف دیگر می جلوگیري کند در این صنعت) گذاران بیمهصدمه به منافع 

اي در سطح جهان وجود دارد که بـه   در این ارتباط، ادبیات نظري گسترده. صنعت بیمه کمک کند
المللـی نـاظران بیمـه بـراي      المللی پول و انجمن بـین  مانند صندوق بین یالملل نیب ينهادهاپشتوانه آن 

  . دهند انجام می يا گستردهبیمه اقدامات  گذاري مقرراتبهبود کیفیت 
با توجه به وضعیت صنعت بیمه ایران که در مرحله گسـترش نقـش بخـش خصوصـی و تکامـل      

و آثـار آن بیشـتر مـورد     گـذاري  مقـررات قرار دارد نیاز است تـا مسـیرهاي اصـالح     گذاري مقررات
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است  نیچن حاضرمسئله مقاله  نیتر مهمبر همین مبنا و با توجه به تجارب جهانی، . مطالعه قرار گیرد
  . »دارد؟ کیفیت تنظیم مقررات در صنعت بیمه بر عملکرد اقتصادي این صنعت چه تاثیري«که 

در صنعت بیمه و  گذاري قرراتماي، ضرورت و ماهیت  در این مقاله، نخست به روش کتابخانه
، وضعیت سپس .شود ارتباط آن با عملکرد این صنعت با استفاده از مبانی نظري اقتصادي تحلیل می

صنعت بیمه در کشورهاي منتخب شامل ایاالت متحـده آمریکـا، ژاپـن،     گذاري مقرراتعملکرد و 
و ترکیـه، مکزیـک،   ) بیمـه  به عنوان پنج کشـور پیشـرفته در صـنعت   (آلمان، انگلستان، کره جنوبی 

 در ادامـه، . شـود  بررسـی مـی  ) به عنوان پنج کشور متوسط در صنعت بیمـه (مالزي، سنگاپور و ایران 
بیمه بر عملکرد صنعت بیمه را بـا رگرسـیون    گذاري مقرراتتاثیر کیفیت  شود که برآورد می مدلی
  . شود مدل تحلیل می نتایج و در پایان، کند می آزمون 1هاي تابلویی داده

  
  مبانی نظري

یکـم،  : مباحث آن دو زاویه اصـلی دارد  قرار دارد که 2این مقاله، در حوزه اقتصاد نهادي جدید
دوم، . دارنـد  ریتـأث هاي اقتصادي اهمیت دارند چون بر نتایج و فرایندهاي اقتصادي  نهادها در تحلیل

 ,North, 1990(نورث . هاي اقتصادي تحلیل شود تواند توسط نظریه تغییر و تشکیل نهادها خود می

دانـد کـه روابـط متقابـل بـین افـراد را        در جامعه یا به عبارتی قیودي می» قواعد بازي«نهادها را  )19
ــی   ــدود م ــدایت و مح ــد ه ــف،   . کنن ــن تعری ــا ای ــد ب ــامل  ن North (1990,20-21)از دی ــا ش هاده

 يهـا  تیمحدود، )3هاي رفتاري شامل هنجارهاي رفتاري، عادات و نظام(غیررسمی  هاي محدودیت
. ایـن محدودیتهاسـت   4هاي نظام اجرایـی  و ویژگی) شامل مقررات و قوانین عادي و اساسی(رسمی 

در صـنعت   گـذاري  مقـررات (مطالعه حاضر، در حوزه نخست قرار دارد زیرا اثر یـک نهـاد رسـمی    
  . کند تحلیل می) در صنعت بیمه(را بر عملکرد اقتصادي ) بیمه

Kane )1988 تـوان   کنـد کـه در بازارهـاي مـالی از جملـه بیمـه مـی        مطرح مـی ) 347-346، ص
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در بخش مالی  گذاري مقرراتهاي مالی با توسعه و تکامل  مشاهده کرد که بین پیشرفت و نوآوري
ارتبـاطی طــی زمــان برقــرار اســت بــه طــوري کـه توســعه و تکامــل بخــش مــالی از جملــه بیمــه بــه    

را چنین معرفی  1مالی گذاري مقرراتوي خدمات . شود و برعکس جدید منجر می گذاري مقررات
انجـام  هماهنگی رفتار خدمات مالی انفرادي  یا 2که براي نظارت بر رفتار، تنظیم ییها تالش: کند می
مـالی بـه عنـوان یـک      گـذاري  مقـررات کین ادعا دارد که . شود تا محصول بیشتري حاصل شود می

و تقاضـاي مشـتریان   ) بیمه يها شرکت(خدمات مالی  دهنده ارائههاي  پاسخی است به تقاضاي بنگاه
  . شود و تصفیه و تضمین مبادالت تسهیل گردد نیتأم يرفتار خوشبراي این که  ها آن

 بخـورد شکسـت   به دلیل مشکالت موجود احتمـال دارد در صنعت بیمه  ییتنها به بازارسازوکار 
، انتخـاب  بـه دلیـل مخـاطره اخالقـی     گـذاري نادرسـت، تخلـف و تقلـب     قیمت مانندمشکالتی زیرا 

 ي بیمه، انحصار و پیامدهاي خارجی مثبت و منفـی ها شرکت ایی مالی، عدم توانها سکیرناصحیح 
هـاي   شـود طـی زمـان نظـام     مشـاهده مـی   بنـابراین (بـروز کنـد    گـذار  گـر و بیمـه   توانـد بـین بیمـه    مـی 

یا فنـی، نظـارت مـالی، تـوانگري مـالی، نظـام مبتنـی بـر          اي خاصی مانند نظام تعرفه گذاري مقررات
  .مدیریت ریسک در صنعت بیمه شکل گرفته است

اي مختلـف از  دهد کـه کشـوره   در صنعت بیمه در جهان نشان می گذاري مقرراتروند اصالح 
بیمـه بـه سـمت     گـذاري  مقـررات بیمه و نیز دخالت زیاد دولت در  گذاري مقرراتاي در  نظام تعرفه

 گـذاري  مقـررات نظام توانگري مالی و مدیریت ریسک و نیز مشارکت بیشتر ذینفعان خصوصی در 
تر و  کیفیتاي با  گزاران از خدمات بیمه این اصالحات سبب شده است تا هم بیمه. اند حرکت کرده

هـاي   اي بـا هزینـه   گر در ارائه خدمات بیمه ي بیمهها شرکتبا تضمین بیشتري برخوردار شوند و هم 
نظـام نظــارت  اجـراي  زیـرا  ). OECD, 2002, 8-10( مسـتقیم و غیرمسـتقیم کمتـري مواجـه باشـند     

ن امکـان رقابـت   از بین برد: تواند مشکالت زیر را براي صنعت بیمه به دنبال داشته باشد می اي تعرفه
، ایجـاد فرآینـدهاي طـوالنی و    آور انیـ زهـاي مخـرب و    اي، ایجاد رانـت  ي بیمهها شرکتسالم بین 

ي بیمــه، جلــوگیري از نـوآوري، خالقیــت و ابتکــار و ارائــه  هـا  شــرکتبوروکراتیـک اداري بــراي  
 هـاي خالقانـه در جهـت کـاهش قیمـت،      هاي جدید متنوع، از بین بـردن امکـان تـدوین شـیوه     طرح
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گـذاري در جهـت    هاي ناسالم در جهت جلب مشتري، از بین بردن امکان سـرمایه  شیوه يریکارگ به
گذاري و به تبـع   سودآوري مناسب به منظور کاهش قیمت محصول، نادیده گرفتن مدیریت سرمایه

ــرمایه   ــب س ــترهاي مناس ــتن بس ــین رف ــه   آن از ب ــه رتب ــاز ب ــدم نی ــذاري و ع ــه  گ ــدي و درج ــدي  بن بن
  .  (Hassanzadeh &Kazemnejad, 2009, 312-315)گران بیمه

و نظـارت  ي بیمه که از نظام توانگري مالی اروپا ها شرکتاما نظام نظارت مالی براي نظارت بر 
کنـد و در سـایر کشـورها در حـال رواج یـافتن اسـت از        ریسک آمریکـا الگـوبرداري مـی   مبتنی بر 

گذاري و به دنبال آن نیـاز   ایش دامنه سرمایهتفکر سودآوري، افز ایجاد :مزایاي زیر برخوردار است
، افـزایش دامنـه   هـا  شـرکت بودجـه غیـر متمرکـز در بـین      يریکـارگ  بـه اي،  به تغییر در مقررات بیمه

نیروهـاي کارآمـد، ایجـاد تغییـرات      يریکـارگ  بـه ي بیمه و تمرکززدایی، ها شرکتاختیارات شعب 
و مقررات بیمه مرکزي، تنوع و گستردگی خـدماتی کـه بـر عهـده      ها نامه نییآفراگیر در بسیاري از 

نهادهاي نظارتی صنعت بیمه است، کنتـرل صـحیح و ارائـه بـه موقـع خـدمات بـه تعـداد زیـادي از          
 هـاي  فعالیـت اي، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به مشـکالتی کـه در زمینـه     کاربران مختلف بیمه

ي بیمـه،  هـا  شـرکت ي بیمه، افزایش تعداد ها شرکتلیت آید، افزایش حجم فعا اي به وجود می بیمه
، اعالم به موقع هشدارهاي الزم ها شرکتاطالعات مالی و عملکرد  وتحلیل تجزیهدسترسی سریع و 

از نظر حد توانگري، میزان نگهداري، ترکیب پرتفـوي بـراي جلـوگیري از ورشکسـتگی، حمایـت      
هـاي شـرکت    الزامات سرمایه توانگري با ریسـک  سیتأسگذاران، هماهنگی بهتر  غیرمستقیم از بیمه

 سیتأســ، گــذاري مقــرراتمــورد، انعکــاس توســعه بــازار در  هــاي بــی بیمــه، اجتنــاب از پیچیــدگی
 درگذاري غیرضـروري، اسـتحکام    هاي کلی به جاي تجویزهاي افراطی، جلوگیري از سرمایه قاعده

دیریت شرکت با ارائه یک تصـویر  بازار و نظارت مبتنی بر ریسک و منضبط کردن م يسازوکارها
هاي رتبه بندي و سـایر   گذاران، آژانس ، سرمایهگذاران بیمهگران به  هاي بیمه جامع در مورد ریسک
 ).Eling et al, 2007, 72-80(افراد و نهادهاي ذینفع 

اي، معیارهـاي   هاي ورود به بازار، معیارهاي نظارت تعرفه صالحیت در مجموع، معیارهایی مانند
در صنعت  گذاري مقرراتکیفیت تواند  می گذار مقرراتنهاد  یتوانگري مالی و ذخایر فنی و ماهت

بیمـه در کشـورهاي مختلـف     گـذاري  مقرراتشواهد موجود در روند اصالحات . را نشان دهدبیمه 
ر تر بر بازا مستقل از دولت با نظارت مناسب گذار مقرراتنظام نظارت مالی با نهاد دهد که  نشان می

تواند منافع بیشتري براي جامعه  می میرمستقیطور غ اي به کیفیت خدمات بیمه نیحال تضم نیو در ع
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بـه دلیـل ایـن کـه بـا       نظـام ایـن  . در پی داشته باشد و عملکرد و رشد صـنعت بیمـه را بهبـود بخشـد    
و  گـذاري  مقـررات رساند، احتمال تسخیر، درجه اعمال نفوذ در  ها آسیب نمی گذاري به بنگاه تعرفه
هـاي موجـود در    توانـد هزینـه کمتـري بـراي بنگـاه      دهد می هاي تمکین مقررات را کاهش می هزینه

 Cihak( بیمه کمک کنـد  نعتصنعت و خواهان ورود به صنعت ایجاد کند در نتیجه به گسترش ص

& Tieman, 2008, 41-42.(  
  

  نتایج مطالعات پیشین
بـا عملکـرد صـنعت بیمـه انجـام       گـذاري  مقرراتکیفیت  مطالعات چندانی درباره ارتباط صریح

وجود دارد یا این که  وکار کسببلکه یا مطالعاتی براي کل اقتصاد درباره اثرات محیط . نشده است
مانند صنعت بانکداري، بیمه، ارتباطـات،   در سایر یک صنعت گذاري مقرراتمطالعات درباره آثار 

  . ونقل است حملبرق و 
  

  در کل اقتصاد گذاري مقرراته آثار کیفیت مطالعات دربار
Loayza et al (2005a)        را بررسـی   گـذاري  مقـررات بـا یـک تحلیـل تجربـی اثـرات اقتصـادي

در شمار زیـادي از کشـورها در دهـه     گذاري مقرراتفراگیري را براي  هاي شاخص ها آن. اند کرده
را بر رشد اقتصادي و نوسان اقتصـاد   گذاري مقررات ریتأثها  تعیین و با استفاده از این شاخص 1990

اند که آیـا آثـار    نخست بررسی کرده ها آن. تحلیل اقتصادسنجی بررسی کردند کارگیري بهکالن با 
سـپس، احتمـال   . قرار گرفته یا خیـر  ریتأثتوسط سطح توسعه نهادي کشورها تحت  گذاري مقررات

دهـد   کنترل کردند که نتایج نشان مـی را نسبت به عملکرد اقتصاد کالن  گذاري مقرراتزایی  درون
  .دهد تر باشد رشد را کاهش و نوسان رشد را افزایش می سنگین گذاري مقرراتهر چه بار 

Loayza et al (2005b)  را بر رشـد اقتصـادي و انـدازه     گذاري مقررات ریتأثدر مطالعه دیگري
. نسبی بخش غیررسمی در یک نمونه بزرگ از کشورهاي صنعتی و درحال توسـعه مطالعـه کردنـد   

 گـذاري  مقرراتها یک کانال مهم است که از طریق آن  هاي بنگاه غیررسمی بودن به اضافه پویایی
مطالعه قبلی خود نتیجه  همانند اه آن. سازد می متأثرویژه رشد اقتصادي را  عملکرد اقتصاد کالن و به

رشـد اقتصـادي را    -ویژه در بازار نیـروي کـار و تولیـد    به-تر  سنگین گذاري مقرراتگرفتند که بار 
کننـد کـه    در این مقاله نیـز اذعـان مـی    ها آن. کند دهد و بخش غیررسمی را تحریک می کاهش می
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  .فتاگر چارچوب نهادي کلی بهبود یابد این آثار کاهش خواهد یا
Jalilian et al (2007) را دولتـی   گـذاري  مقـررات نقش یک رژیـم   کشوري در یک تحلیل بین

یک رابطه علّی قوي بین کیفیـت  نتیجه گرفتند که و  در بهبود رشد و توسعه اقتصادي بررسی کرده
 گذاري مقرراتاند ایجاد ساختارهاي  ادعا کرده ها آن. و رشد اقتصادي وجود دارد گذاري مقررات

مناسـب   گـذاري  مقـررات در کشورهاي در حال توسعه یک مسئله ساده طراحی فنی ابزارهاي  ؤثرم
-تدر ارتبـاط اسـت و اثـر نهادهـاي مقـررا      گـذار  مقرراتنیست بلکه با کیفیت و ظرفیت نهادهاي 

و کیفیـت فراینـدهاي    گـذاري  مقـررات هـا و ابزارهـاي    گذاري بر رشد اقتصادي به کارایی سیاست
  . بستگی دارد گذار مقرراتکارگرفته شده توسط مقامات  حکمرانی به

Dawson (2006)  بـر  ) وکـار  هاي اعتبارات، بازار کار و کسـب  در بخش(رابطه بین اثر مقررات
دهـد   نتایج او نشان می. کرده است بررسی گذاري و رشد بلندمدت اقتصادي بین کشورها را سرمایه

بـر اسـاس   . منفی و معنادار بین افزایش قـوانین و مقـررات و رشـد اقتصـادي وجـود دارد      یک رابطه
گـذاري خصوصـی و اثـر مثبـت بـر       اثـر منفـی بـر سـرمایه     گذاري مقرراتنتایج این مطالعه، افزایش 

  .گذاري دولتی دارد سرمایه
Djanko et al (2006)  و رشد اقتصادي در پـی پاسـخ بـه     گذاري مقرراتدر پژوهشی با عنوان

تري نسـبت بـه سـایر کشـورها      چرا برخی از کشورها رشد سریع"این پرسش مهم اقتصاد بودند که 
استاندارد زندگی نسبت قابـل تـوجهی از جمعیـت     چه عاملی توجه کردند که و به این معما "دارند

کشـور بـر    135ر فعالیت تجاري در قوانین حاکم ب ریتأث بررسی پس از ها آن. بخشد دنیا را بهبود می
تري از کشـورهاي بـا    رشد اقتصادي، به این نتیجه رسیدند که کشورهاي با مقررات بهتر رشد سریع

تجاري از بدترین حالـت   گذاري مقرراتهمچنین، نتیجه گرفتند بهبود . وپاگیر دارند مقررات دست
  .شود د ساالنه میدرصدي در رش 2,3موجود به بهترین حالت موجود باعث افزایش 

Mehrabani (2010) صـنایع ایـران را    در يور بهـره آن بـر   ریتأثدر بازار کار و  گذاري مقررات
را  وکـار  کسـب توانـد شـرایط محـیط     شود قوانین مـی  مقاله، استدالل می در این. آزمون کرده است

وري  لیـد و بهـره  تغییر دهد و به دنبال آن بازارهاي مشمول مقـررات را بـه لحـاظ سـطح اشـتغال، تو     
بوده کـه   1369قانون کار ایران در سال  اصالحات يروتمرکز این مقاله . دستخوش تحوالتی سازد

، آثـار ایـن اصـالحات را بـر     رو نیـ ازا. به موجب آن تسهیالتی براي نیروي کار منظـور شـده اسـت   
نتـایج نشـان داده کـه اجـراي قـانون کـار در مجمـوع،        . وري صنایع کشور بررسی کرده اسـت  بهره
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وري  وري صنایع را افزایش داده و این درحالی است که در بیشتر صنایع چنین بهبودي در بهـره  بهره
  .وري وجود دارد بر بهره منفی ریتأثشود؛ اما تنها در صنایع چوب و محصوالت آن،  مشاهده می

Markazmalmiri (2011)     را تحلیـل   وکـار  کسـب ارتباط کمیت و کیفیت مقـررات بـر محـیط
مقررات بـر   ریتأث، تحلیلی از يا رشته انیماین مقاله تالش کرده است تا با یک رویکرد . کرده است

کار واجـد   و کسب در محیط حقوقی آنچهدهد که  این تحلیل نشان می. ارائه کند وکار کسبمحیط 
مقـررات بـراي فعـاالن اقتصـادي     » بـار «اثرگذاري است، نه صرف کمیت و نه صرف کیفیت، بلکه 

زدایی صرفاً در  توصیه به مقررات. ، استگذاري مقرراتویژه از طریق  ناشی از مداخله حکومت، به
ز مـورد توجـه   وکار بیانجامد که ارتقاي کیفیـت مقـررات نیـ    تواند به بهبود محیط کسب صورتی می

توانـد   به میزانی خواهـد بـود کـه هـم مـی     » بار مقررات«در این وضعیت . ان قرار گیردگذار مقررات
امکان تمشیت امور عمومی توسط حکومت را فراهم آورد و هم بـراي شـهروندان فضـایی مناسـب     

  .براي فعالیت اقتصادي مهیا کند
  

  تصنعدر یک  گذاري مقرراتمطالعات درباره آثار کیفیت 
Boylaud and Nicoletti (2000) ــازار و عملکــرد در صــنعت  گــذاري مقــررات ، ســاختار ب

سـازي را   المللی مطالعه کردند تا اثر آزادسازي ورود و خصوصی هاي بین ارتباطات را براساس داده
و خـدمات  ) داخلـی و خـارجی  (وري، قیمت و کیفیت خدمات در مکالمات تلفنـی راه دور   بر بهره

سـهم  ( مـؤثر نتیجه گرفتنـد کـه رقابـت     ها آن. بررسی کنند OECDکشور عضو  23در تلفن همراه 
وري شده و قیمت تمام شده  سبب بهبود کیفیت و بهره) واردشوندگان جدید به صنعت یا تعداد رقبا

  . دهد خدمات ارتباطی را کاهش می
Steiner (2001)  و پیامـدهاي   در صـنعت بـرق را بـر بهبـود کـارایی      گذاري مقرراتاثر اصالح

دهـد اصـالح    نتـایج او نشـان مـی   . المللـی ارزیـابی کـرد    رفاهی این صنعت بـا تکیـه بـر شـواهد بـین     
سـازي بـا ایـن کـه دسترسـی       در بیشتر کشورها به صورت آزادسازي و یا خصوصی گذاري مقررات

  .کرده اما در ایجاد رقابت واقعی کند بوده است قانونی به رقابت در تولید ایجاد 
Demirgüç-Kunt et al (2003)  بخش بانکی، ساختار بازار و نهادهاي ملی  گذاري مقرراتاثر

کشور بررسی  72بانک از  1400هاي را بر حاشیه سود خالص و هزینه سربار بانکها با استفاده از داده
ند کـه  هاي ویژه هر بانک را کنترل کردند به این نتیجه رسید در حالی که اثر مشخصه ها آن. کردند
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 1مـالی  يگـر  واسـطه هـاي   شـود تـا هزینـه    بانکـداري سـبب مـی    هاي فعالیتمحدودتر کردن ورود و 
در حـالی کـه درجـه    . مثبـت دارد  ریتأث ها بانکهاي سربار  تورم بر حاشیه سود و هزینه. افزایش یابد

 هـاي  دخالـت خورد وقتـی   تمرکز با حاشیه سود خالص ارتباط مثبت دارد ولی این ارتباط به هم می
ــوان متغیــر کنترلــی بــه مــدل وارد مــی   گــذاري مقــررات ــر  . شــود و تــورم بــه عن عــالوه بــر ایــن، اث
ملـی آزادي اقتصـادي یـا حفاظـت از      هـاي  شـاخص دار نیست وقتی  بانکی نیز معنی گذاري مقررات

ی بنابراین، نباید صرفاً بـه مقـررات بـانک   . شود حقوق مالکیت به عنوان متغیر کنترلی به مدل وارد می
توجه داشت بلکه این مقررات، رویکرد کلی و ملی به حقوق مالکیت و رقابـت در یـک کشـور را    

  . دهد نشان می
Čihák and Tieman (2008)     بیمـه در کشـورهاي    گـذاري  مقـررات با مطالعـه ارتبـاط کیفیـت

بـاط  درآمد سرانه نشان دادند که ارت با) FSAP2در چارچوب برنامه ارزیابی بخش مالی یا (مختلف 
ایـن ارتبـاط بـر    . بیمه وجود دارد گذاري مقرراتبسیار نزدیکی بین درآمد سرانه کشورها و کیفیت 

  .و برآوردهاي رگرسیونی مقطعی نشان داده شده است یهمبستگاساس ضریب 
هاي اخیر نظام نظارتی در صنعت بیمه  مطالعاتی در کشور وجود دارد که تحوالت دهه نیهمچن

که ) 1388(شانزدهمین همایش ملی بیمه و توسعه ز جمله مقاالت ارائه شده در اند ا را بررسی کرده
  . شود یماشاره  ها آنبرخی از 

Bahador et al (2009) هاي نظارتی صنعت بیمـه کشـور بـا ورود بـه      لزوم ایجاد تحول در نظام
اگـر نهادهـاي نـاظر    در این مقاله آمده است . را بررسی کردند و آزادسازي يساز یخصوصفضاي 

ند، کنیافته از ابعاد گوناگون نظارت  یافته و توسعه هاي قدیمی بر صنعت بیمه تحول بخواهند با روش
تواند مانعی جهـت توسـعه صـنعت در بعضـی از      شک این نظارت نه تنها کارآمد نیست بلکه می بی

مـالی بـرون مـرزي بـه شـدت       شود نقل و انتقـاالت  بینی می در دنیایی که پیش. ابعاد به وجود بیاورد
کشـورها همچنـان بـاقی     بیمـه  هاي مقرراتـی  هاي موجود در نظام افزایش یابد، بعید است که تفاوت

 .بماند
Zare (2009)    را در قرار نظـام نظـارت بهینـه در صـنعت بیمـه      تاسـ  الزامـات و اقـدامات نظـارتی

________________________________________________________________ 

1- the cost of financial intermediation 
2- Financial Sector Assessment Program 
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اتحادیـه اروپـا،    از جملـه در نطقـه  در این مقاله، نظام نظارت مالی پنج م. اي بررسی کرده است مقاله
دهـی و   اسـتانداردهاي گـزارش   ،ی ماننـد تـوانگري مـالی   یهـا  جنبه ازآمریکا، ژاپن، کانادا و استرالیا 

هاي مورد نیاز یا شرایط تـوانگري مـالی، تعریـف منـابع موجـود جهـت پوشـش         حسابداري، سرمایه
هـاي   وشش بیمه اتکـایی، برنامـه  ریسک و اعتبار اختصاص داده شده به پ يها تیمحدود خسارات،

 .مقایسه شده استگذاران  حمایت از بیمه يها طرح/تضمین بیمه يها نظامروزمره و سطوح کنترل، 
Farshbaf Maherian and Khosroshahi (2009)      بسترهاي الزم بـراي اسـتقرار نظـام نظـارت

ویـژه   گیـري از دانـش بـه    رهبهـ . در صنعت بیمه ایران را تحلیل کردنـد  هوشمند، نهادینه و خودتنظیم
 يهـا  نظـارت فناوري اطالعات، ایجاد نهادهاي الزم و کارآمد براي امر نظارت و تنظیم و دوري از 

بسـترهاي الزم بـراي اسـتقرار نظـام؛     . ایـن نظـام اسـت    يهـا  یژگیواز اي و متکی بر نظر افراد  سلیقه
هـاي فنـاوري اطالعـات،     هاي فکر، پرورش کارشناسان مجرب، طراحی و نصب نظـام  تشکیل اطاق

هـاي قـانونی و تـدوین     زمینـه  اکردنیـ مهطراحی و تدوین و آموزش اصول نظـارت و اسـتانداردها،   
اي و  ي نهادهاي صـنفی و حرفـه  انداز منظور تأسیس و راه مقررات و همچنین تربیت نیروي انسانی به

کننـدگان صـنعت بیمـه و طراحـی      هـا و اطالعـات جامعـه مصـرف     ارزیابی میزان آگاهی تخصصی،
شـده بـراي دوران گـذار از نظـام نظـارتی       هاي آموزشی مستمر و داشتن طرحی روشن و فکـر  دوره

  .است موجود به نظام نظارتی مطلوب
Mazlomi and keshvari (2009) را  شـوندگان  اي از نظـر نظـارت   مطلـوب بیمـه   هـاد نظـارتی  ن

مطالعه نهادهاي نظارتی کشـورهاي پیشـرفته و نیـز در    در این مقاله با توجه به اهمیت . مطرح کردند
و آزادسـازي ایـن صـنعت     سـازي  خصوصـی حال توسعه و بررسی مسیر پر فراز و نشیبی که جهـت  

از خبرگـان صـنعت بیمـه، راهکارهـایی      اي با طراحی پرسشـنامه  شده استاند، سعی  پشت سر نهاده
  .شودجهت اثربخشی هرچه بیشتر نظام نظارتی بیمه در ایران ارائه 

  
  هاي تحقیق داده

ي بیمه هر کشور از ها شرکتهاي مورد نیاز درباره ضریب نفوذ بیمه، درآمد سرانه و تعداد  داده
المللی  سوئیس، صندوق بین، زیگماي OECDمنابع اطالعاتی در دسترس شامل سالنامه آماري بیمه 

هـاي مربـوط بـه کیفیـت      امـا بـراي گـردآوري داده   . پول و سالنامه آماري بیمه ایران گردآوري شد
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المللــی پــول دربــاره کشــورهاي مختلــف در  صــندوق بــین هــاي گــزارشبیمــه از  گــذاري مقــررات
  . استفاده شد FSAP1یا "برنامه ارزیابی بخش مالی"چارچوب 

  
  بر اساس ضریب نفوذ بیمهتوسعه صنعت بیمه 

دهـد شـاخص    مهمی که توسعه صنعت بیمـه را در یـک کشـور نشـان مـی      هاي شاخصیکی از 
این شاخص حاصل تقسیم حق بیمه تولیدي به تولید ناخالص داخلـی اسـت   . ضریب نفوذ بیمه است

  .صنعت بیمه در مقایسه با کل اقتصاد یک کشور است تر آهستهو بیانگر حرکت سریعتر یا 
  

  
  2012تا  1989طی دوره ) پنج کشور نمونه( افتهی توسعه يکشورهادرصد ضریب نفوذ بیمه در  ):1(شکل 

  ، زیگماي سوئیس، و سالنامه آماري بیمه ایرانOECDسالنامه آماري بیمه : منبع
  

رونـد  . هاي منتخب ترسـیم شـده اسـت    متوسط ضریب نفوذ بیمه در کشور 2و  1در نمودارهاي 
این شاخص براي هر دو گروه از کشورها، صعودي بوده که در کشورهاي با توسعه متوسـط شـیب   

 12هاي انگلستان، ژاپن و کره جنوبی حدود  براي کشور 2012این شاخص در سال . آن بیشتر است
در  2012ضریب نفوذ بیمه در سـال  . درصد بوده است 6,7و براي آلمان  8,2ریکا درصد و براي آم

ضـریب  . درصد بوده است 1,4درصد و ترکیه  2درصد، مکزیک  4,8درصد، مالزي  6,1سنگاپور 
________________________________________________________________ 

1Financial Sector Assessment Program 
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  .درصد رسیده است 1,9به  2012درصد بوده و در سال  0,7در ایران  2000نفوذ بیمه در سال 
  

  
  2012تا  1989طی دوره ) پنج کشور نمونه(سطح توسعه متوسط  با يکشورهانفوذ بیمه در  درصد ضریب ):2( نمودار

  ، زیگماي سوئیس، و سالنامه آماري بیمه ایرانOECDسالنامه آماري بیمه : منبع
  

  بیمه گذاري مقرراتکیفیت 
 (IAIS)المللـی نـاظران بیمـه     بـا ایجـاد انجمـن بـین     1994بیمه از سـال   گذاري مقرراتدر زمینه 

در راسـتاي استانداردسـازي، اتخـاذ یـک      IAIS. تاکنون، پیشرفت قابل توجهی کسـب شـده اسـت   
بـر  . کنـد  المللی درباره مقررات بیمه تـالش مـی   هاي بین المللی منسجم و بهبود همکاري رویکرد بین

بــه عنــوان چـــارچوبی اســتاندارد بـــراي     را) ICP( "1اصـــول اصــلی بیمـــه "، IAISایــن اســاس،  
روزرسانی شده کـه نسـخه   بار به 9تاکنون  ي و نظارت بر صنعت بیمه طراحی کرد کهگذار مقررات

هـا   اصول اصلی بیمه تالش دارد تا روش. اصل است 26داراي  2011اصل و نسخه  28داراي  2003
با اینکه در مراحل ابتدایی، این . و رویکردهاي تنظیم مقررات بیمه در سراسر دنیا را هماهنگ سازد

هـاي   بارات بسیار کلی آمده بود اما اکنـون راهکارهـاي مفیـدي مبتنـی بـر بهتـرین نمونـه       اصول با ع
ــین ــی   ب ــراهم م ــده را ف ــه ش ــی پذیرفت ــد الملل ــول . کن ــور    ICPاص ــدبیر ام ــامل ت ــن ش ــار رک در چه

و سـالمت مـالی و ایمنـی منـابع قـرار       گـذاري  مقـررات  رفتـار  ، چارچوب احتیاطی،گذاري مقررات
________________________________________________________________ 

1- Insurance Core Principles 
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از لحاظ وضعیت قوانین و مقررات یعنی وضعیت نهادهاي رسـمی موجـود    این اصول هم. گیرند می
توانـد کیفیـت مقـررات بیمـه را      و هم از لحاظ اجراي این قوانین و مقررات یعنی رفتـار نهـادي مـی   

  . ارزیابی کند
در بخش مـالی   گذاري مقرراتوضعیت ي اخیر تالش دارد تا ها سالالمللی پول در  صندوق بین

ارزیـابی   FSAPیـا  "برنامـه ارزیـابی بخـش مـالی    "را در قالب نک، بورس و بیمه شامل سه بخش با
) ICP(بر اسـاس اصـول اصـلی بیمـه      2001از سال بیمه  گذاري مقرراتدر این برنامه، کیفیت . کند

براي وضعیت یک  ICPرا در چارچوب  FSAPپول، هر گزارش  المللی بینصندوق . شود انجام می
  . شود کند که در قالب آن کیفیت مقررات بیمه هر کشور ارزیابی می کشور تنظیم می

هاي مربوط به کیفیت مقررات بیمه به صورت زیر عمـل   در این مقاله، به منظور گردآوري داده
ارزیابی بخش بیمه هـر کشـور، هـر یـک از اصـول       درباره پول المللی بینصندوق  هاي گزارش. شد

ICP 3، زیـاد رعایـت شـده بـا نمـره      4کامالً رعایت شده با نمـره  : دهد را در چهار گزینه نشان می ،
هـاي هـر کشـور براسـاس      کـه داده  نیازا پس. 1و رعایت نشده با نمره  2اندکی رعایت شده با نمره 

که وضعیت کیفیت مقررات بیمـه در دو نسـخه متفـاوت     چون موجود گردآوري شد، هاي گزارش
ICP )28  هاي کسب شده کشورها به درصد در  گزارش شده است لذا از میانگین نمره) اصلی 26و

در این میان فقط براي ایران چنین گزارشی وجود نداشت که نمره هر یـک  . این مطالعه استفاده شد
  .از اصول براساس گزارش بیمه مرکزي ایران گردآوري شد

ي اخیر در بـین  ها سالکیفیت مقررات بیمه در  المللی پول، بهترین صندوق بین هاي گزارشطبق 
جنـوبی، ژاپـن، آمریکـا و     کـره  ده کشور به ترتیب متعلق به سنگاپور، آلمان، انگلسـتان، مکزیـک،  

  . مالزي و سپس ترکیه و ایران است
وجود دارد  ها سالالمللی پول فقط در برخی  صندوق بین هاي گزارشکیفیت مقررات بیمه طبق 

تاثیر کیفیت مقررات بیمـه بـر توسـعه ایـن صـنعت را طـی زمـان         خواهد مطالعه میدر حالی که این 
تـالش شـد تـا     2012تـا   1989بنابراین براي استخراج کیفیت مقررات بیمـه طـی دوره   . کند بررسی

صنعت بیمه در کشورهاي نمونـه شناسـایی شـود و سـپس کیفیـت       گذاري مقرراتي اصالح ها سال
ابعاد این اصـالحات قـانونی و سـاختاري در صـنعت بیمـه اسـتخراج       مقررات بیمه کشورها براساس 

ي اصالح و نوع اصالح مقررات بیمه در کشـورهاي نمونـه گـزارش شـده     ها سال 1در جدول . شود
در ادامه براي این که کیفیت مقررات صنعت بیمه در کشورهاي منتخب طـی زمـان محاسـبه    . است
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المللـی پـول از اجـراي اصـول      شود، ابتدا کیفیت مقررات بیمه هر کشور طبق گزارش صـندوق بـین  
ICP از مبناي صفر تا چهار به مبناي صـفر تـا صـد    (به عنوان مبنا قرار گرفت و به درصد محاسبه شد

بـر اسـاس   ) 1جـدول  (نمونـه   يبیمه در کشـورها  گذاري مقررات، سپس به تغییرات )تغییر داده شد
. هـر کشـور اعمـال شـد     ICPبه صورت متغیر مجازي در نتایج  ها نمرهاد آن نمره داده شد و این ابع

 0,2، تغییر مقرراتی متوسط 0,3تغییر مقرراتی عمده : به این صورت اعمال شد 1بین صفر تا  ها نمره
ی بـا  چون در دوره مورد بررسی، تغییري نامطلوب مانند رواج نظام نظارت فن. 0,1و تغییر کوچک 

یا دولتی شدن صنعت بیمه مشـاهده  دولت به  گذار مقرراتوابستگی بیشتر نهاد با  هاي دستورينرخ
  . نشد نمره منفی در نظر گرفته نشد

 4و  3به درصد در نمودارهاي  2012تا  1989کیفیت مقررات بیمه در کشورها طی دوره زمانی 
یمـه دو گـروه از کشـورها بـا هـم قابـل       طبق این نمودارها هم کیفیت مقررات ب. گزارش شده است

البتـه بـا توجـه بـه ایـن کـه       . مقایسه اسـت و هـم تغییـرات آن در طـول زمـان مشـخص شـده اسـت        
در . یک متغیر نهادي است تغییرات آن طی زمـان محـدود و تـدریجی بـوده اسـت     گذاري  مقررات

بـوده و   2000اوایل دهـه  تا  1990بیشتر از اوایل دهه  گذاري مقرراتکشورهاي توسعه یافته، بهبود 
ي اخیـر  هـا  سـال تـا   1990ي از اواخر دهه ها در سالدر کشورهاي با سطح توسعه متوسط این بهبود 

  . بوده است
  

  برآورد مدل و تحلیل نتایج
ی مرسـوم  هـاي حال حاضـر مـدل   شد در ارائه نیشیپدر بخش مروري بر مطالعات طور که  همان

در این مطالعـه  بنابراین . را آزمون کند صنعت بیمهر عملکرد بگذاري  مقرراتتأثیر  وجود ندارد که
شود که تولید در صنعت بیمه را به متغیرهاي کل اقتصاد یک کشور، متغیرهـاي   میاستفاده ی مدل از

  . دهد خاص صنعت بیمه و نیز متغیرهاي نهادي خاص صنعت بیمه ارتباط می
Yit=f(GDPit,INSUit,INSit) 

Yit هاي کشور  حق بیمه تولیدي توسط بنگاهi  در زمانt     بستگی دارد به تولیـد ناخـالص داخلـی
)GDP ( ــور ــان  iکش ــه   tدر زم ــنعت بیم ــاص ص ــاي خ ــور ) INSU(، متغیره ــان  iدر کش و  tدر زم

ــه     ــنعت بیم ــاص ص ــاي خ ــاي نهاده ــور ) INS(متغیره ــان  iدر کش ــر   . tدر زم ــه، اث ــن مطالع در ای
شود هرچند سایر  نهاد رسمی در مدل وارد می ترین مهمیمه را به عنوان در صنعت ب گذاري مقررات
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) و هنجارهاي بیمه گران و بیمه گزاران و مسئوالن ها ارزشو  ها عرف(نهادهاي رسمی و غیررسمی 
  . است ولی در این مطالعه وارد نشده است مؤثرنیز بر تولید در صنعت بیمه 

 
  2012-1989اصالح مقررات بیمه در کشورهاي نمونه طی دوره ي اصالح و نوع ها سال ):1(جدول 

 هاي اصالح و نوع اصالح مقررات بیمه سال کشور 

  هاي مبتنی بر ریسک و توانگري شروع شیوه 1993  آمریکا
 تغییر ساختار مقام ناظر 1999

 آلمان
  اصالح قانون نظارت بر بیمه و الحاق موارد توانگري 1992

 مقام ناظرتغییر ساختار  1999

 انگلستان 
  مقام ناظر و رواج بیشتر استاندارهاي مبتنی بر ریسک يساز کپارچهیاستقالل بیشتر و  2001تا  1997

توسعه فرآیندهاي نظارت بر بازار بیمه مانند طراحی فرایند مبتنی بر ریسک، اعمال تغییرات فرهنگی و توسعه  2005تا  2003
 یرسان اطالع

 ژاپن
  ت توانگري مبتنی بر ریسک و کنار گذاشتن کنترلهاي قیمتی و محصول شروع نظار 1996

  حرکت به سمت آزادسازي صنعت بیمه 2000تا سال  1996
 هاي زندگی و غیرزندگی براي حفاظت از حقوق بیمه گزاران دو شرکت در بخش بیمه سیتأس 1998

کره 
 جنوبی

  تغییرات اساسی در نظارت بر بیمه  1998
 استاندارد توانگري اتحادیه اروپاپذیرش  1999

 ترکیه

  اصالح قانون جدید 1994
  اجراي مقررات جدید توانگري  2006
 تصویب و اجراي مقررات جدید 2011

 مکزیک
  ي خارجیها شرکتآزادسازي ورود  1994

  شروع استاندارد توانگري 2001
 و خصوصیدولتی  مؤسساتانجمن رسیدگی و توسعه اطالعات مالی توسط  سیتأس 2002

 ایران 

  ي بیمه خصوصیها شرکتآزادسازي ورود  2001
  کنار گذاشتن برخی از قواعد نظارت فنی 2008

توسط شوراي عالی بیمه در چارچوب قانون  بیمه مؤسساتنحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالی  نامه نییآ تصویب 2011
 برنامه پنجم توسعه

 مالزي
  تدوین قانون جدید بیمه 1996

 اصالحاتی به سمت آزادسازي 1999

 سنگاپور

  اجراي توانگري مبتنی بر ریسک 2005طبق مقررات جدید بیمه، اجراي چارچوب سرمایه مبتنی بر ریسک و  2004
  هاي زندگی  براي بیمه ها شرکتتوسعه ارزیابی مدیریت ریسک  2005

 هاي غیرزندگی براي بیمه ها شرکتتوسعه ارزیابی مدیریت ریسک  2009

 OECD هاي گزارشالمللی پول و  صندوق بین FSAPیا "برنامه ارزیابی بخش مالی هاي گزارش: منبع
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  2012تا  1989پنج کشور منتخب توسعه یافته طی دوره بیمه در  گذاري مقرراتکیفیت  ):3( نمودار

 OECD هاي گزارشالمللی پول و  صندوق بین FSAPیا "برنامه ارزیابی بخش مالی هاي گزارش: منبع

  

  
  2012تا  1989پنج کشور منتخب با سطح توسعه متوسط طی دوره بیمه در  گذاري مقرراتکیفیت  ):4( نمودار

 OECD هاي گزارشالمللی پول و  صندوق بین FSAPیا "برنامه ارزیابی بخش مالی هاي گزارش: منبع

  
متغیـر وابسـته در ایـن    ثی شود به منظور این که اثر مقیاس کشورهاي مختلف بر نتایج تحقیق خن

 "کل حق بیمه تولیدي در یـک کشـور  "در کشورها است که از تقسیم  "ضریب نفوذ بیمه"مطالعه،
 هـاي متغیرلـذا بـا توجـه بـه ایـن مبـانی، از       . آیـد  به دست مـی  "تولید ناخالص داخلی آن کشور"بر 

  :زیر در مدل این مطالعه استفاده خواهد شد توضیحی
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درجـه  بـه عنـوان نشـان دهنـده     ( کشـورها  انهری شامل لگاریتم طبیعی درآمد سمتغیر کنترلاول، 
  .)توسعه یافتگی کشورها

به عنوان شاخصی براي درجه رقابتی (بیمه در هر کشور  هاي تعداد شرکتلگاریتم طبیعی دوم، 
  .)بودن بازار بیمه هر کشور

  .هادر صنعت بیمه در کشور گذاري مقرراتسوم، کیفیت 
  :مدل به شرح زیر خواهد بودبنابراین 

PERCGDP =f(LPERCAPITA, LNUMBER, REGU) 
 ،انهرلگـاریتم طبیعـی درآمـد سـ    ) LPERCAPITA(نفـوذ بیمـه،    ضـریب ) PERCGDP(کـه  

)LNUMBER(  صـنعت بیمـه    گـذاري  مقـررات کیفیـت  و  بیمـه  هـاي  تعداد شرکتلگاریتم طبیعی
)REGU (است.  

تواند در کشورهاي مورد مطالعه متفاوت باشد سه  طه میالبته الزم به ذکر است که چون این راب
که مدل اول به پنج کشور توسعه یافته نمونه شامل ایـاالت متحـده    دوش برآورد میمدل در این مقاله

کشور با سطح توسعه متوسط شـامل   پنجآمریکا، انگلستان، ژاپن، آلمان و کره جنوبی، مدل دوم به 
  . مالزي و مدل سوم به کل کشورهاي نمونه اختصاص دارد ترکیه، ایران، مکزیک، سنگاپور و

 مناسب در ابتـدا انتخاب روش تخمین  و 1تابلوییهاي  استفاده از دادهبرآورد مدل رگرسیونی با 
آزمون اول تفاوت اثرات گروهی را در مقابل عدم وجود تفاوت . انجام شوددو آزمون  تانیاز دارد 

در صورت وجود اثرات گروهی متفاوت، ثابت یا تصادفی بودن کند وآزمون دوم  می آزمون ها آن
دهـد کـه آیـا اثـرات فـردي      نشـان مـی  ) F Test(اول بـر اسـاس   آزمـون  .کند این اثرات را تعیین می

توان نتیجه گرفت که مدل با یک مدل متفاوت است یا نه و در صورت تفاوت اثرات می) گروهی(
  .ربعات معمولی براي تخمین مدل قابل استفاده نیستمتفاوت بوده و حداقل م 2ترکیبیرگرسیون 

جـدول   Fمحاسـبه شـده از    Fدهـد،  ایـن تحقیـق نشـان مـی     تـابلوي هـاي  نتایج آزمون براي داده
مشـترك و یکسـان   ) گروهـی (که مبتنی است بر وجود اثرات فردي  H0بوده و لذا فرضیه  تر بزرگ

هـاي  اده در این مطالعه را باید با یکـی از روش بنابراین مدل مورد استف. شودبراي همه مقاطع رد می

________________________________________________________________ 

1Panel data 
2 Pooled regression 
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-اسـتفاده مـی   1براي کشف این موضوع از آزمون هاسمن .اثرات ثابت یا اثرات تصادفی تخمین زد
جدول  دودو محاسبه شده از چیصورتی که چی در .دو استاي با توزیع چیشود که داراي آماره

  .وش اثرات ثابت براي تخمین مدل استفاده کردرد شده و لذا باید از ر H0باشد فرضیه  تر بزرگ
  

  در  هر سه مدل اثرات ثابت یا اثرات تصادفینتایج آزمون هاسمن براي تعیین  ):2(جدول 
  نتیجه  احتمال  دوچیآماره   نوع مدل برآوردي

  : مدل اول
 استفاده کردشود و باید از اثرات ثابت  رد می اثرات تصادفی  0,001  22,234  کشورها توسعه یافته

  :مدل دوم
 شود و باید از اثرات ثابت استفاده کرد رد می اثرات تصادفی  0,001  47,51  کشورها با سطح توسعه متوسط

  : مدل سوم
 شود و باید از اثرات ثابت استفاده کرد رد می اثرات تصادفی  0,01  6,384  ي نمونهکل کشورها

  محاسبات تحقیق: منبع
  

با عملکرد صـنعت بیمـه را در دو گـروه     گذاري مقرراتبه منظور این که تفاوت ارتباط کیفیت 
مدل اول بـراي پـنج کشـور توسـعه     : دوش برآورد میاز کشورها مقایسه کنیم سه مدل در این تحقیق 

شـود، مـدل دوم    یافته شامل ایاالت متحده آمریکا، انگلستان، ژاپن، آلمان و کره جنوبی برآورد می
کشور با سطح توسعه متوسط شامل ترکیـه، ایـران، مکزیـک، سـنگاپور و مـالزي بـرآورد        پنج براي

  .دهد شود و مدل سوم کل کشورهاي نمونه را پوشش می می
 دو محاسـبه شـده  دهد که چـی نشان می2جدول  در ییتابلوهاي نتیجه آزمون هاسمن براي داده

اسـتفاده کـرد؛ بنـابراین     ثابـت بوده و باید از روش اثرات  تر بزرگدو جدول از چی در هر سه مدل
  .خواهد شداستفاده  ثابتروش حداقل مربعات تعمیم یافته با اثرات  مدل ازهر سه براي تخمین 

در ستون اول از سمت  در این جدول،. آمده است 3در جدولمدل این تحقیق  برآورد سه نتایج
عبارات موجـود در ایـن   . مدل ارائه شده است مبدأض از هاي توضیحی به همراه عر راست نام متغیر

آیـد و در انتهـاي ایـن سـتون نیـز       ها می آغاز شده و در ادامه تک تک متغیر مبدأستون از عرض از 
بـه صـورت اثـرات تصـادفی در      تخمـین مـدل  هـم  بـراي   Fو آماره آزمون  (R2)ضریب تعیین مدل 

________________________________________________________________ 

1Hausman Test 
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  .ده استمآ مقاطع به صورت اثرات ثابت در تخمین مدلمقاطع و هم 

مـدل اول، پـنج کشـور توسـعه     (هـا   نتایج برآورد مدلشود مشاهده می 3همانطور که در جدول 
از لحـاظ  ) کشور با سطح توسعه متوسط و مـدل سـوم، کـل کشـورهاي نمونـه      پنجیافته، مدل دوم، 

و عالمت ضرایب با یکدیگر تفاوت بسیار اندکی با هم دارد اما از لحاظ مقدار ضـرایب   داري معنی
  . با یکدیگر تفاوت دارد

  
  )ضریب نفوذ بیمه: متغیر توضیحی(ها با اثرات ثابت  مدل خالصه نتایج برآورد ):3(جدول 

  
  متغیرهاي توضیحی

  : مدل اول
  کشورها توسعه یافته

  :مدل دوم
  ه متوسطکشورها با سطح توسع

  : مدل سوم
  ي نمونهکل کشورها

 احتمال سطح ضریب احتمال سطح ضریب احتمال سطح ضریب
 0,001  -5,415 0,001  -6,754 0,001  - 36,125 مبدأ عرض از

 0,061 0,111 0,001 0,220 0,005 0,857 ي بیمهها شرکتلگاریتم تعداد 

 0,001 1,103 0,001 0,904 0,001 3,667 لگاریتم درآمد سرانه

 0,001 0,011 0,010 0,007 0,001 0,036 کیفیت مقررات بیمه

R2  0,969 - 0,954 - 0,986 - 

 F 485,497 0,000 256,078 0,000 1249,574 0,000آماره 

 - 212 - 93 - 115  تعداد مشاهده

  محاسبات تحقیق: منبع
  

دهد متغیرهـاي توضـیحی قـدرت    درصد است که نشان می 95مدل بیش از  R2در هر سه مدل، 
هـر سـه   نیـز در   Fاندازه آماره . نددرصد از تغییرات متغیر وابسته را دار 95بیش از توضیح دهندگی 

  .دار بودن کلی رگرسیوناست حاکی از معنی مدل
توانـد سـاختار بـازار بیمـه      ي بیمه، به عنوان متغیري که میها شرکتلگاریتم تعداد  ضریب متغیر

داري بـا متغیـر    بـه لحـاظ آمـاري رابطـه معنـی      اسـت و  مثبـت  ،مدل هر سهدر  نشان دهدکشورها را 
 ایـن  ضـریب در مـدل کشـورهاي توسـعه،     .دارد ضریب نفوذ بیمه در کشورهاي نمونـه  یعنیوابسته 

ي بیمه حدود ها شرکتیک درصد افزایش در تعداد  دهد که به طور متوسط به ازاي نشان می متغیر
این رقم در کشـورهاي بـا   . ند ضریب نفوذ بیمه در این کشورها را افزایش دهدتوا درصد می 0,857

در مدلی که با کل کشورهاي نمونه بـرآورد شـده اسـت    . درصد است 0,220توسعه متوسط حدود 
ي بیمـه را بـه عنـوان معیـاري در     ها شرکتاگر تعداد . است 0,111 ها شرکتضریب لگاریتم تعداد 
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بنـابراین هـر چـه قـدر درجـه       ؛دهـد  تمرکز در بازار بیمه را نشان مـی  نظر بگیریم که معکوس درجه
تمرکز در بازار بیمه کشورهاي نمونه کمتر باشد صنعت بیمه از عملکرد بهتـري برخـوردار خواهـد    

  . بود
به مدلها وارد  کنترلیتوضیحی یک متغیر نمونه به عنوان  يسرانه کشورهالگاریتم درآمد متغیر 

 1,103و در مدل سوم  0,904، در مدل دوم 3,667 مثبت بیضر يداران متغیر در مدل اول، ای. شد
دار بودن این ضریب را به لحـاظ آمـاري    یمعن در هر سه مدل، داري این ضریب آزمون معنی. است

دهـد کـه    مقـدار ایـن ضـریب نشـان مـی      .سـت ادار  یمعنـ  ياین ضریب به لحاظ آمار وکند  مینرد 
. دهـد  ییر در درآمد سرانه کشورهاي نمونه واکـنش بسـیاري نشـان مـی    ضریب نفوذ بیمه نسبت به تغ

در کشورهاي توسعه یافته، درآمد سرانه از اثر بیشتري بر افـزایش ضـریب نفـوذ بیمـه داشـته       ویژه به
است و در کشورهاي با توسعه متوسط با این که این اثر قابل توجـه اسـت ولـی حـدود یـک سـوم       

دهد که طی زمان در کشـورهاي بـا درآمـد سـرانه      نتیجه نشان می این. کشورهاي توسعه یافته است
از کشـورهاي بـا درآمـد سـرانه پـایینتر شـده        تـر  بزرگباالتر، سهم صنعت بیمه از کل اقتصاد بسیار 

بـه  (یا به عبارتی، کشورهاي توسعه یافته با سرعت بیشتري در جهـت گسـترش صـنعت بیمـه     . است
  . اند کردهحرکت ) عنوان صنعتی در بخش خدمات

مقاله، بر ضـریب نفـوذ بیمـه    این  درترین متغیر  اصلی اثر شاخص کیفیت مقررات بیمه، به عنوان
اما در مـدل   .آماري برخوردار است داري معنیهر سه مدل از  ضریب این متغیر در که دده مینشان 
آن نسبت  داري معنیتاحدي ) کل کشورهاي نمونه(و مدل سوم ) کشورهاي با توسعه متوسط(دوم 

مـدل  در  کیفیـت مقـررات بیمـه   متغیر  ضریب .است تر فیضع) کشورهاي توسعه یافته(به مدل اول 
مقــدار و . اســت 0,011و در مــدل سـوم برابــر بـا    0,007، در مـدل دوم برابــر بـا   0,036بــا برابـر  اول

قـررات  کیفیـت م بـین   ثبت اما با مقـدار محـدود  دارد که یک رابطه م بیان می ضریباین  داري معنی
دهد که بهبـود کیفیـت    این نتیجه نشان می. وجود دارد ضریب نفوذ بیمه در کشورهاي نمونهو  بیمه

  . مثبت دارد ریتأثمقررات بیمه در کشورهاي نمونه در مجموع بر توسعه صنعت بیمه 
  

  يریگ جهینت
صـنعت بیمـه و کیفیـت     توسـعه  ده کشور در این مقاله به عنوان کشـورهاي نمونـه انتخـاب و   . 1
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شـامل پـنج کشـور از جملـه     گـروه اول  : بیمه این ده کشور در دو گروه بررسی شد گذاري مقررات
 پـنج توسعه یافته ایاالت متحده آمریکا، انگلستان، ژاپن، آلمان و کـره جنـوبی و گـروه دوم شـامل     

شـواهد نشـان   . بودکشور با سطح توسعه متوسط از جمله ترکیه، ایران، مکزیک، سنگاپور و مالزي 
درصد است که درآمد  15تا  7دهد که در کشورهاي توسعه یافته، ضریب نفوذ بیمه حدوداً بین  می

صنعت بیمه در ایـن کشـورها   . دهد حق بیمه نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشورها را نشان می
ی و حتـی درآمـدهاي   با این سطح از عملکرد توانسته است سهم قابل توجهی از اشتغال و درآمدزای

که در کشورهاي با توسعه متوسط، ضـریب   یدر حال. ارزي این کشورها را به خود اختصاص دهد
ي هـا  سـال درصـد و در   1ي دورتـر کمتـر از   هـا  سالدرصد بوده و در ایران در  7نفوذ بیمه کمتر از 

یـاي توسـعه صـنعت    انـد از مزا  بنابراین، این کشورها نتوانسـته . درصد رسیده است 2اخیر به نزدیک 
  . مند شوند بیمه بهره

هـاي   این صـنعت از داده  بیمه بر توسعه گذاري مقرراتاین مقاله، براي بررسی اثر کیفیت  در .2
مـدل  (نتایج برآوردها در قالب سه مدل  .استفاده شد 2012تا  1989ي ها سالکشور طی  10تابلویی 

کشور با سطح توسـعه متوسـط و مـدل سـوم      پنجاول شامل پنج کشور توسعه یافته، مدل دوم شامل 
ي بیمـه بـه عنـوان معیـار     هـا  شـرکت دهد که هر چه قدر تعداد  نشان می) شامل کل کشورهاي نمونه

. معکوس درجه تمرکز در بازار بیمه بیشتر باشد صنعت بیمه از عملکرد بهتري برخوردار خواهد بود
نفوذ بیمه نسبت به تغییر در درآمد سرانه دهد که ضریب  اثر درآمد سرانه کشورهاي نمونه نشان می

در کشــورهاي توســعه یافتـه، درآمــد ســرانه، اثــر   ویــژه بـه . کشـورهاي نمونــه واکــنش زیــادي دارد 
بر ضریب نفوذ بیمه داشته و در کشورهاي با توسعه متوسط با این که این اثر قابل توجه  يتر بزرگ

دهد کـه طـی زمـان در     ن نتیجه نشان میای. است ولی حدود یک سوم کشورهاي توسعه یافته است
از کشـورهاي بـا    تـر  بزرگکشورهاي با درآمد سرانه باالتر، سهم صنعت بیمه از کل اقتصاد، بسیار 

یا به عبارتی، کشورهاي توسعه یافتـه بـا سـرعت بیشـتري در جهـت      . درآمد سرانه پایینتر شده است
  . اند کرده حرکت) به عنوان صنعتی در بخش خدمات(گسترش صنعت بیمه 

کیفیت مقررات بیمـه، بـر مبنـاي نتـایج برنامـه ارزیـابی مـالی صـندوق          در این مقاله، شاخص. 3
مقـدار و  . بیمـه کشـورها در طـول تـاریخ محاسـبه شـد       گـذاري  مقرراتالمللی پول و اصالحات  بین

مقـدار  ثبـت امـا بـا    د که یک رابطه مهد می نشان اثر این شاخص بر عملکرد صنعت بیمهداري  معنی
ایـن نتیجـه   . وجـود دارد  ضریب نفوذ بیمـه در کشـورهاي نمونـه   و  کیفیت مقررات بیمهبین  محدود
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دهد که بهبود کیفیت مقررات بیمه در کشورهاي نمونه در مجموع طی زمـان بـر عملکـرد     نشان می
 اول، سـطح توسـعه یـافتگی   : در این اثرگـذاري دو نکتـه اهمیـت دارد   . مثبت دارد ریتأثصنعت بیمه 

ایـن   گـذاري  مقـررات کشورها به قدري در یک صنعت مالی مانند صنعت بیمه اهمیت دارد که اثـر  
آمـاري را تحـت    داري معنـی صنعت به عنوان یک متغیر نهادي هم از لحاظ مقـدار و هـم از لحـاظ    

بیمـه بـر عملکـرد صـنعت بیمـه در       گـذاري  مقرراتدوم، مقدار اثرگذاري بهبود . دهد قرار می ریتأث
دهد تغییرات نهادي به شکل اصالح مقررات بیمه داراي اثر  بسیار کوچک است که نشان میکشور 

بنـابراین، اثـر اصـالحات قـانونی و رفتـار نهـادي بـا        . اندك و تدریجی بر عملکـرد اقتصـادي اسـت   
بیمـه بـر عملکـرد     گـذاري  مقـررات سـوم، مقـدار اثرگـذاري کیفیـت     . شود گذشت زمان انباشته می

دهـد   شورهاي توسعه یافته بیشتر از کشورهاي با توسعه متوسط است که نشان مـی صنعت بیمه در ک
بیمـه   گـذاري  مقـررات بـین توسـعه صـنعت بیمـه و      يتـر  مستحکمارتباط ) 1988(طبق دیدگاه کین 

هاي مالی به بهبود  یا به عبارتی، در کشورهاي توسعه یافته توسعه بیمه از طریق نوآوري. وجود دارد
منجر شده و بهبـود  ) گذار مقرراتهاي نظارتی و بهبود رفتار  روند رو به رشد نظام( گذاري مقررات
  . در توسعه صنعت بیمه نقش داشته است گذاري مقررات

در مجموع، براي این که جامعه از منافع رفاهی توسعه صنعت بیمه برخوردار شود از دیدگاه . 4
  : زیر توجه داشت ياه مؤلفهآن باید به  گذاري مقرراتاصالحات نهادي در 

امور سیاسـی و   ریتأثاي باشد که کمتر تحت  و ناظر باید به گونه گذار مقرراتیکم، ماهیت نهاد 
براي این کـه ایـن هـدف محقـق شـود تجربـه اکثـر کشـورهاي داراي         . تصمیمات دولتی قرار گیرد

قالل نسـبی از دولـت   بیمه باید از اسـت  گذاري مقرراتدهد که نهاد  صنعت بیمه توسعه یافته نشان می
هـر چنـد در ایـن میـان اسـتثنائاتی هـم وجـود دارد ماننـد ژاپـن کـه البتـه نهادهـاي             . برخوردار باشد

  . المللی به این کشور توصیه دارند تا این نقطه ضعف را برطرف کند بین
 گـذاري  مقـررات اي باشـد کـه ذینفعـان در     و ناظر باید بـه گونـه   گذار مقرراتدوم، ماهیت نهاد 

هـاي   و هـم بنگـاه  ) بیمه گزاران(رکت داشته باشند و منافع همه ذینفعان یعنی هم تقاضاکنندگان مشا
توسعه صنعت بیمـه بـدون ایـن امـر     . را به طور متوازن در نظر بگیرد) بیمه يها شرکت( کننده عرضه

رو المللی بیمـه در گـ   ي بزرگ و بینها شرکتکه تشکیل  ویژه بهتواند در بلندمدت محقق شود  نمی
بـیش از حـد و ناکارآمـد دچـار محـدودیت       گذاري مقرراتي بیمه با ها شرکتاین است که منافع 

  . نگردد
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رفتـار   وهیشـ  از داشتن یک نهاد رسمی مناسب در یک کشـور،  تر مهمنهادي،  دگاهیدسوم، در 
اصل فقط چنـد اصـل محـدود بـر ماهیـت نهـاد        26نیز از بین ) ICP(در اصول اصلی بیمه . آن است
هـاي مختلـف نظـارت بـر      در زمینـه  گـذار  مقـررات تاکید دارد و سایر اصول بر رفتـار   گذار مقررات

  . صنعت بیمه تمرکز دارد
تـر از  در صـنعت بیمـه مهـم    گـذاري  مقرراتچهارم، حرکت در مسیري پیوسته براي اصالحات 

پیوسـته در   در صنعت بیمه الزم اسـت اصـالحاتی  . چند اصالح قانونی یک باره و غیرهدفمند است
 هـاي  فعالیـت کـه محدودکننـده   ) نظـام نظـارت فنـی   (مسیري هدفمند براي گذار از مقـررات سـنتی   

. اي است به سمت یک نظام نظارتی مبتنی بر توانگري مالی و مبتنی بـر ریسـک صـورت گیـرد     بیمه
یجی، قابل تواند مفید باشد بلکه اصالحات باید تدر در نتیجه، اصالحات قانونی با ابعاد گسترده نمی

ي بیمـه  هـا  شـرکت و رفتـار   گـذار  مقـررات اجرا و مبتنی بر منافع همه ذینفعان باشد تا بـا تـوان نهـاد    
  . همخوانی داشته باشد
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