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Аналіз ефекту диверсифікації на прикладі галузі страхування майнових інтересів у США
Попередні джерела вказують на те, що страховики майнових інтересів, що спеціалізуються на диверсифікованому
страхуванні, працюють недостатньо ефективно в порівнянні з їх зацікавленими конкурентами. В той час як
більшість досліджень зосереджуються на загальній діяльності страховиків, має місце відсутність доказів стосовно
того, чи спричинена ця малоефективна діяльність гарантією страхування чи рентабельністю інвестицій. Автори
розробляють та перевіряють гіпотези окремого впливу диверсифікації на гарантію страхування та інвестування у
галузь страхування майнових інтересів у США. Було виявлено, що страховики, що спеціалізуються на
диверсифікованому страхуванні, працюють ефективно в порівнянні з їх зацікавленими конкурентами в плані
прибутку від інвестицій, але недостатньо ефективно в плані гарантії отримання прибутку. Результати дослідження
стійкі до корегування для похибки ендогенного фактору та аналізу парної вибірки.
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Анализ эффекта диверсификации на примере отрасли страхования имущественных интересов в США
Предыдущие источники указывают на то, что страховщики имущественных интересов, специализирующиеся на
диверсифицированном страховании, работают недостаточно эффективно в сравнении с их заинтересованными
конкурентами. В то время как большинство исследований сосредоточены на общей деятельности страховщиков,
имеет место отсутствие доказательств касательно того, вызвана ли эта малоэффективная деятельность гарантией
страхования или рентабельностью инвестиций. Авторы разрабатывают и проверяют гипотезы отдельного влияния
диверсификации на гарантию страхования и инвестирование в отрасль страхования имущественных интересов в
США. Было выявлено, что страховщики, специализирующиеся на диверсифицированном страховании, работают
очень эффективно в сравнении с их заинтересованными конкурентами в плане прибыли от инвестиций, но
недостаточно эффективно в плане получения прибыли. Результаты исследования устойчивы к корректировке для
погрешности эндогенного фактора и анализа парной выборки.
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имущественных интересов.
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