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Оцінка і ранжування технічної ефективності ефіопських компаній загального страхування
Компанії, що не займаються страхуванням життя, звільняють майно від ризику заподіяння шкоди внаслідок
непередбачених обставин, таких як стихійні лиха або нещасні випадки. Вірогідність банкрутства неминуча
через великих, безпрецедентних вимог. Як засіб захисту від ризиків різних зацікавлених сторін суспільства,
страховики повинні ефективно управляти страховим бізнесом. Дослідження спрямоване на оцінку
ефективності та ранжування, які будуть додатково спрямовувати страховиків на досягнення оптимального
масштабу. Таким чином, дослідження спрямоване на оцінку і ранжування технічної ефективності Ефіопії, а
також на оцінку і аналіз їх відносної ефективності. Було використано кількісний підхід і зроблено описовий
аналіз на основі даних групи з 17 ефіопських компаній загального страхування з 2005 до 2016 рр. за підходом,
орієнтованому на вхід-вихід, в рамках аналізу середовища функціонування. Дані у сфері загального
страхування були отримані з використанням стратифікованої вибірки з поєднанням страхування життя і
загального страхування. Використовувані вхідні ресурси представляють собою загальні витрати, загальні
зобов’язання і фонд акціонерів, в той час як чисті отримані премії і доходи від інвестицій використовуються в
якості вихідних ресурсів. Отримані дані свідчать про те, що державний страховик є технічно ефективним,
працюючи в оптимальному масштабі в порівнянні з усіма приватними страховиками, які, в свою чергу,
відчувають чисту технічну неефективність для того, щоб масштабувати неефективність через погану практику
управління і помилкове використання вихідних ресурсів. Зростаюча віддача від масштабу показала основну
форму неефективності від масштабу в 2016 році. Приватні страховики повинні збільшити капітал і розмір
активів, ефективність витрат і поліпшити ключові управлінські навички.
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Оценка и ранжирование технической эффективности эфиопских компаний общего
страхования
Компании, не занимающиеся страхованием жизни, освобождают имущество от риска причинения ущерба
вследствие непредвиденных обстоятельств, таких как стихийные бедствия или несчастные случаи.
Вероятность банкротства неминуема из-за крупных, беспрецедентных требований. Как средство защиты от
рисков различных заинтересованных сторон общества, страховщики должны эффективно управлять
страховым бизнесом. Исследование направлено на оценку эффективности и ранжирование, которые будут
дополнительно направлять страховщиков на достижение оптимального масштаба. Таким образом,
исследование направлено на оценку и ранжирование технической эффективности Эфиопии, а также на оценку
и анализ их относительной эффективности. Был использован количественный подход и сделан описательный
анализ на основе данных группы из 17 эфиопских компаний общего страхования с 2005 до 2016 гг. по
подходу, ориентированному на вход-выход, в рамках анализа среды функционирования. Данные в сфере
общего страхования были получены с использованием стратифицированной выборки из сочетания
страхования жизни и общего страхования. Используемые входные ресурсы представляют собой общие
расходы, общие обязательства и фонд акционеров, в то время как чистые полученные премии и доходы от
инвестиций используются в качестве выходных ресурсов. Полученные данные свидетельствуют о том, что
государственный страховщик является технически эффективным, работая в оптимальном масштабе по
сравнению со всеми частными страховщиками, которые, в свою очередь, испытывают чистую техническую
неэффективность для того, чтобы масштабировать неэффективность из-за плохой практики управления и
ошибочного использования выходных ресурсов. Возрастающая отдача от масштаба показала основную форму
неэффективности от масштаба в 2016 году. Частные страховщики должны увеличить капитал и размер
активов, эффективность затрат и улучшить ключевые управленческие навыки.
Ключевые слова: постоянная отдача от масштаба, анализ среды функционирования, возрастающая отдача от
масштаба, чистая техническая эффективность, эффективность от масштаба, переменная отдача от масштаба
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