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چکیده
انتخاب بد زمانی نمایان میشود که افراد بیمهشده اطالعاتی دربارهی ریسکشان دارند که بهوسیله بیمهگران
مشاهده نمیشود ،در این حالت بیمهگران توانایی تشخیص و تمیـﺰ ﺻـﺤیﺢ میـﺰان ریـسﮏ هر یﮏ از
مشتریانشان را ندارند و مﺠﺒور میشوند که ﻗـرارداد یکـسانی را مﺒتﻨی بر میانﮕین ریسﮏ کﻞ تمامی
مشتریانشان اراﺋه کﻨﻨد .واﺿﺢ است که اراﺋه ﭼﻨین ﻗـرارداد یکـسانی ،نسﺒتاً برای مشتریانی که ریسﮏهای
باﻻتری دارند ﺟﺬابتر بوده و در مﻘابﻞ بـرای مـشتریانی کـه ریـسﮏ کمتری دارند ،ﭼﻨدان ﺧوشایﻨد نیست.
این موﺿوع باعث میشود بهتدریج مشتریان کمریسﮏ از ﺻﻨعت بیمه ﺧارج شوند .پیامد نهایی این ﺧواهد بود
که ﭼﻨین شرایطی از به وﺟود آمدن یﮏ تعادل باثﺒات در بازار ﺟلوگیری کرده و این امکان را فراهم میسازد
که بازار بهکلی در هم فرو ریﺰد .در پژوهش حاﺿر وﺟود پدیده انتخاب بد که از آثار ﺟانﺒی اطالعات نامتﻘارن
است ،در بازار بیمه درمان پایه در ایران بررسی و آزمون شده است .برای آزمون فرﺿیه پژوهش ،یعﻨی تأیید
وﺟود انتخاب بد از دادههای بودﺟه ﺧانوار بین سالهای  39و  39استفاده شده است .تالش شد مدل ایﺠاد
شده تﺤت کمترین فروض پارامتریﮏ باشد که بتواند بهﺧوبی انتخاب بد را در بیمه ﺧدمات درمانی مورد آزمون
ﻗرار دهد .همچﻨین برﺧالف تمام مدلهای ﻗﺒلی ،عدماطمیﻨان از بازپرداﺧت و میﺰان آن در این مدل لﺤاظ شد
که با واﻗعیت بسیار مﻨطﺒقتر است .نتایج حاکی از تأیید انتخاب بد در بیمه پایه درمان بیمه سالمت ،ﺧدمات
درمانی و تأمین اﺟتماعی در ایران است.
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 .1مقدمه
همهی افراد مایل به دریافت خدمات سالمت قابلخرید و با کیفیت میباشند .این تمایل در سالهای
اخیر ،جنبش پوشش همگانی سالمت را ایجاد کرده است .جنبش پوشش همگانی سالمت با تمرکز بر
محافظت مالی خانوارها در برابر هزینههای بیماری آغاز شده است؛ لذا یکی از ابعاد کلیدی مدلهای
ارایه شده از پوشش همگانی سالمت تضمین دسترسی همهی افراد به خدمات سالمت مؤثر و موردنیاز
است .پژوهشهای بینالمللی نشان میدهد که محافظت مالی در نظام سالمت از طریق اشتراک خطر
خسارت مالی بین گروههای مختلف مردم (انباشت) و توزیع خطر در طول زمان (پیشپرداخت) حاصل
میگردد (ایونس 1و همکاران.)2002 ،
براساس گزارش آماری سازمان بهداشت در سال  ،2014از سال  2001تا  2011سهم بخش سالمت
از تولید ناخالص ملی در ایران تغییر نیافته است ،همچنین بیش از  50درصد هزینههای سالمت از
هزینههای خصوصی تأمین میگردد که از این میزان بهترتیب  39/2و  35/8در سالهای مذکور از جیب
مردم پرداخت شده است .این مسئله نشاندهنده این است که پوشش همگانی سالمت حداقل از نظر
مالی دارای چالشهای بسیار زیاد است .یکی از مهمترین دالیل این مسئله ،عدمبهرهگیری از پژوهش
در شناسایی و حل مشکالت است .نگاه غیرتخصصی به پوشش همگانی سالمت ،در کنار عدمآشنایی
کافی و وافی مدیران به اهمیت پژوهش در این مقوله ،باعث بروز مشکالت جدی در مسیر تحقق پوشش
همگانی سالمت شده است .هدف این پژوهش آزمون انتخاب بد 2در بازار بیمه درمان در ایران است تا
از این طریق شاید بتواند کمکی در اصالح مالی نظام پوشش همگانی سالمت داشته باشد .اطالعات
نامتقارن درباره وضعیت پنهان سالمتی افراد ،که منجر به انتخاب بد در انتخاب قراردادهای بیمهای و
نیز هدر رفتن منابع درمان به دلیل مخاطرات اخالقی میشود ،زیرا مصرفکنندگان خدمات درمانی
معموالً تمام هزینههای درمانی را متحمل نمیشوند ،به همین دلیل انگیزهای برای صرفهجویی در
مصرف خدمات درمانی ندارند و با مصرف بیشتر از حد الزم ،سبب افزایش تقاضا و در نتیجه تورم
بیشتر در هزینههای بهداشت و درمان میشوند؛ بنابراین بازار بیمه درمان ،بهمنظور فائق آمدن به این
نااطمینانی و هزینهی بیماری از طریق دریافت حقبیمه و ادغام ریسک ایجاد شده است که متأسفانه
همانند بازارهای دیگر بهدلیل وجود اطالعات نامتقارن شکست میخورد (کشاورز حداد و زمردی انیاجی،
.)1988

1. Evans
 .2معادل فارسی دیگر موجود برای این واژه عبارتند از :انتخاب وارون ،انتخاب معکوس ،انتخاب نامساعد ،انتخاب ناسازگار ،گزینش نامطلوب و
کژگزینی.
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هرچند به لحاظ تئوریکی ادبیات موضوع وجود انتخاب بد را تأیید میکند (آکرلف1320، 1؛ ارو، 2
1399؛ اسپنس و زکهاسر ،))321 ، 9اما به لحاظ تجربی تشخیص بین انتخاب بد بسیار مشکل است
(باجاری و همکاران .)2014،این مقاله تالش میکند بهطور تجربی انتخاب بد را در بازار بیمه درمان در
ایران آزمون کند.
 .2ادبیات موضوع
انتخاب بد زمانی نمایان میشود که افراد بیمهشده اطالعاتی دربارهی ریسکشان دارند که بهوسیله
بیمهگران مشاهده نمیشود ،در این حالت افراد بیمهشده از این اطالعات برای خرید بیمه استفاده
میکنند (کوهن و سیگلمن .)2010، 4در اکثر مطالعات از "آزمونهای استاندارد" برای مشاهده اینکه
آیا فرد مریضتر طرحهای بیمه سالمتی سخاوتمندانه را انتخاب میکنند ،استفاده شده است بهطور مثال
کاردون و هندل ،)2001( 5کالتر ،فینکلستین و مک گری ،)2008( 9ونگ 2و همکاران ( .)2009بهطور
مثال باجاری 8و همکاران ( )2009و ( )2014به بررسی انتخاب بد و مخاطره اخالقی بین انواع بیمهها
پرداختند .نتایج تحقیق آنها فرضیهی وجود انتخاب بد و مخاطرات اخالقی در بین انواع بیمههای
درمان آمریکا را تأیید میکند.
اکثر مطالعات شواهدی از انتخاب بد را یافتهاند ،باوجوداینکه ویژگی تخمینها با هم متفاوت است.
برای مثال بعضی از مطالعات به این نتیجه رسیدند که افراد با هزینه مورد انتظار باالتر نسبت به افراد با
هزینه کمتر ،طرحهایی با سخاوت بیشتر را خریداری میکنند (بهطور مثال کالتر وزکهازر1338 ،؛ کالتر
و ربر1338 ،3؛ الیس.)1383 ،10
مطالعات دیگری شواهدی یافتند که انتخاب بد در بیمه سالمتی و دیگر بازارهای بیمه حداقل است
ولف و گودریس ،)1331( 11فینکلستین و پوتربا ،)2004( 12یا وجود ندارد (فینکلستین و مک گری19
( ،)2009کاردون و هندل ،)2001( 14کاولی و فیلیپسون .)1333( 15همچنین مدارکی از انتخاب خوب در
1. Akerlof
2. Arrow
3. Spence & Zeckhauser
4. Cohen & Siegelman
5. Cardon & Hendel
6. culter, Finkelstein & McGarry
7. Wang
8. Bajari
9. Culter & Reber
10. Ellis
11. Wolfe & Goddeeris
12. Finkelstein & Poterba
13. Finkelstein & McGarry
14. Cardon & Hendel
15. Cawley & Philipson
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در بیمه درمان نیز وجود دارد (فنگ ،کنی و سیلورمن .)2008 ،1این مطالعات تماماً متعلق به کشورهای
توسعهیافته است .مطالعات کمتری در این زمینه در کشورهای در حال گذر وجود دارد .بهطور مثال
آزمونهای استاندارد شواهدی از انتخاب بد در روستاهای چین یافتند (ونگ استف 2و همکاران2003 ،؛
ونگ استف و پرادهان2005 ،9؛ لمیراد ،بویسن و اسچل -ادالنگ )2005 ،4و در نیجریه لمرز و وارمردم5
( ،)2010اما در برکینافاسو انتخاب بد تأیید نشد (دی آلجری 9و همکاران (.))2009
مطالعات در کشورهای فقیر نشان میدهد که نرخ باالی ثبتنام در میان خانوادههای ثروتمند وجود
دارد که بهطور بالقوه منجر به انتخاب خوب میشود به خاطر اینکه خانوادههای ثروتمند تمایل دارند
سالمتتر باشند (ونگ استف 2و همکاران2003 ،؛ ونگ استف و پرادهان2005 ،8؛ جوتینگ2004 ،3؛
لمیراد ،بویسن و اسچل -ادالنگ.)2005 ،10
در ایران مطالعات بسیار محدود است .اولین کار انجام شده در ایران در حوزهی بررسی کارایی سیستم
بیمهی ایران و آزمون اطالعات نامتقارن ،کار انجامشدهی مطلبی ( )1982است .در این تحقیق ،وجود
ناکارایی در بازار بیمهی ایران از طریق آزمودن ضریب انتخاب بد ،موردبررسی قرار گرفته است .یافتهها
نشاندهندهی افزایش این ضریب و بنابراین افزایش ناکارایی در بازار بیمهی ایران است .نصراللهی،
زارع و محمودینیا ( )1931در مقاله خود بررسی کردند که آیا در یک سن مشابه ،تفاوتی میان هزینههای
صورت گرفته روی اتومبیلهایی که هنگام خریداری نو بودهاند و آن دست اتومبیلهایی که هنگام خرید
دستدوم بودهاند وجود دارد یا خیر؟ نتایج نشان میدهد که هزینههای صورت گرفته بر روی اتومبیلهای
که هنگام خرید دستدوم بودهاند ،در یک سن مشابه ،بهطور معناداری بیش از هزینههای صورت گرفته
بر روی اتومبیلهایی است که هنگام خرید نو بودهاند که به معنای تأیید فروض لمون است .مهدوی،
فرزین وش و محسن زاده مقیمی ( )1983وجود انتخاب بد را در بازار بیمه عمر ایران بررسی و آزمون
کردند نتایج نشان میدهد عواملی مانند جنسیت ،انجام فعالیتهای سنگین و پرخطر ،سطح ریسک،
درآمد ماهیانه خانوار و وجود افراد بیمار در آن و پیشبینی افراد از طول عمر تندرستیشان وجود انتخاب
بد را اثبات میکند ،از طرفی وجود پدیده انتخاب خوب نیز بهوسیله متغیرهای تحصیالت ،نگرانی از
آینده و قانونگریزی تأیید میشود.

1. Fang, Keane & Silverman
2. Wangstaff et al.
3. Wangstaff & Pradhan
4. Lamiraud, Booysen & Scheil-Adlung
5. Lammers & Warmerdam
6. De Alleger
7. Wangstaff
8. Wangstaff & Pradhan
9. Jutting
10. Lamiraud, Booysen & Scheil-Adlung
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 .3مبانی نظری
برای آزمون انتخاب بد از مدل باجاری و همکاران ( )2014استفاده شده است .مدل باجاری و همکاران
از توسعه مدلهای بلوموست ،)1332( 1کاردون و هندل ،)2001( 2اسپنس و زکهاسر )1321( 9ایجاد
شده است .این مدل به این دلیل انتخاب شده است که از کمترین فروض در آن استفاده شود و ایرادات
مدلهای قبلی در آن رفع شده و انعطافپذیرتر است.
در مدل باجاری و همکاران مصرفکننده بهصورت مستقیم برای حداکثرکردن مطلوبیت خود عمل
میکند .مصرفکننده سطح بهینه خدمات درمانی m ،و مصرف کاالهای مرکب c ،را با توجه به
محدودیت بودجه انتخاب میکند .این مدل ،با مدل استاندارد نئوکالسیکی انتخاب مصرف از دو زاویه
متفاوت است .اوالً ،انتخاب بهینه از  mو  cبستگی به موقعیت پنهان سالمتی مصرفکننده دارد که
با  معرفی میشود  .بهعنوان شوکهای خارجی برای خدمات درمانی معرفی میشود .هر چه ارزش
 بیشتر باشد ،سطح مطلوبیت خدمات درمانی نیز بیشتر خواهد شد .عدمتقارن اطالعات به خاطر این
است که مصرفکننده مقدار  را میداند اما بیمهگر در مورد آن اطالعی ندارد .تفاوت دوم مرتبط با
محدودیت بودجه است .محدودیت بودجه معرفیشده از مدل نئوکالسیکی پیچیدهتر است ،زیرا تحت
چارچوب قرارداد بیمه معرفی میشود .ممکن است هزینه پرداخت از جیب در زمان انتخاب خدمات
درمانی مشخص نباشد ،لذا هزینه پرداخت از جیب تصادفی در نظر گرفته میشود؛ اما در تمام تحقیقات
قبلی فرض بر این است که مصرفکننده هزینه خدمات درمانی را میداند و برای وی مقدار آن مشخص
است.
 .1-3انتخاب مصرفکننده
سطح مطلوبیت مصرفکننده بهصورت زیر مشخص میشود:
()1

) U (c, m; ,  )  F (c, (1   ),  1 )  H (m, ,  2

در رابطه ( F (.) ،)1نشاندهنده سطح مطلوبیت مصرف کاالی مرکب و ) H (.مطلوبیت ناشی از
مصرف خدمات درمانی است  ،پارامتر سطح سالمتی و   1و   2ریسکگریزی را نشان میدهد.
پارامتر موقعیت پنهان سالمتی ،  ،بین  0,1قرار دارد و نشاندهندهی اهمیتی که مصرفکننده به
مصرف خدمات درمانی در مقابل دیگر کاالها میدهد .اگر  نزدیک  1باشد ،مصرفکننده ارزش
کاالی سالمتی  mرا بیشتر میداند و )  ، (1  وضعیت مصرف کاالی مرکب کاهش مییابد .پارامتر
  1و   2بهترتیب ریسکگریزی چندجانبه 4را با توجه به مصرف کل و سالمتی نشان میدهد .جدا
1. Blomqvist
2. Cardon & Hendel
3. Spence & Zeckhauser
4. Multidimensional risk aversion
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کردن پارامترهای ریسک بسیار مهم است به خاطر اینکه هزینههای پرداخت از جیب که مرتبط با m
است ،ممکن است مشخص نباشد .فرض میشود ریسک گریزی نسبی ثابت 1بین  cو  mاست.
مصرفکنندگان ناهمگن هستند به خاطر اینکه متغیر  بستگی به افراد دارد .احتمال توزیع چگالی
موقعیت سالمتی را با )  g (نشان میدهیم .بهعنوان یک قاعده کلی g ( ) ،میتواند با مؤلفههای
مشاهدهشدهای مانند سطح تحصیالت یا درآمد بستگی داشته باشد .در غیاب مبانی تئوریکی ،هیچ توزیع
خاصی در این مورد در نظر گرفته نمیشود.
 .2-3محدودیت بودجه
محدودیت بودجه ،هزینهی است که مصرفکننده برای کاالی مرکب بعالوه کاالی سالمتی صرف

میکند که باید کمتر مساوی درآمد وی ، y ،پس از کسر حق بیمه ، Pj ،باشد j .طرح بیمهای است که
فرد انتخاب میکند.
()2

c  m(1  a j )  y  p j

هزینهی پرداخت از جیب مصرفکننده برای کاالهای خدمات درمانی بهوسیله نرخ بازپرداخت طرح
بیمهای  jکه با  a jنشان داده میشود ،مشخص میشود .اگر یک مصرفکننده ،مصرف کاالی
سالمتی  mرا انتخاب کند ،بیمهگر باید مبلغ  a j mاز هزینههایش را از جیب پرداخت کند.
مشکلی که مصرفکننده خدمات درمانی با آن روبهرو است بازپرداخت ، a j ،است که ممکن است
زمان انتخاب  mنامشخص باشد؛ زیرا طرحهای درمانی معموالً طوالنی هستند و اسناد آنها کامالً
پیچیده است .ازآنجاکه عالقهمند به درک تابع تقاضای مصرفکننده هستیم ،مدل بازپرداخت a j ،را از
زاویه مصرفکننده ببنیم؛ بنابراین a j ،را بهصورت یک موقعیت احتمالی ) f j (a j mدر نظر میگیریم.
این مسئله باعث میشود که سخاوت منافع به طرح  - jکه مصرفکننده آن را انتخاب میکند -و
همچنین انتخاب مصرف خدمات درمانی ، m ،بستگی داشته باشد .در این مدل ،نرخ بازپرداخت بستگی
به  mدارد.
مصرفکننده تصمیم خود را در شرایط عدمقطعیت میگیرد .مصرفکننده ابتدا ارزش  را از
)  g (برداشت میکند ،سپس انتخاب خود را برای  mمیگیرد .نرخ بازپرداخت  a jاز توزیع
)f j (a j m

قابلتشخیص است ،با توجه به رابطه محدودیت بودجه مقدار  ، cبرابر

)  c  y  p j  m(1  a jخواهد بود .رابطه )  ، EU (m, p j , y, , مطلوبیت مورد انتظار
مصرفکننده ،هنگامیکه  mرا انتخاب میکند را نشان میدهد .با جایگزین کردن مقدار  cرابطه
زیر بهدست میآید:
)1. Constant relative risk aversion(CRRA
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33

) Eu (m, p j , y;  ,  )   F (( y  p j  m(1  a j )), (1   ),  1 )) f j (a j m)da j  H (m,  ,  2

()9
 .3-3بهدست آوردن  از دادههای مشاهدهشده
اولین گام برای به دست آوردن توزیع  ، حل کردن شرط مرتبه اول مطلوبیت مورد انتظار مصرفکننده
با توجه به انتخاب کاالی سالمتی است (رابطه .)9سپس پارامتر  از رابطه  4بهدست میآید:
()4

) ; 1, 2

)f j (a j m
m

  I ( y, p j , m, a j , f j (a j m),

سمت چپ رابطه  ،4موقعیت پنهان سالمتی مصرفکننده را نشان میدهد .مقادیر قابلمشاهده سمت
راست معادله شامل درآمد ، y ،حقبیمه ، p j ،مخارج سالمتی فردی مصرفکننده ، m ،بازپرداخت
مصرفکننده از مخارج سالمتی ، a j ،توزیع احتمال بازپرداخت مشروط ) f j (a j mکه میتواند
بهصورت مستقیم از دادههای مبلغ خسارت که به بیمهشده داده میشود ،محاسبه شود .احتمال بازپرداخت
)f j (a j m

که میتواند از ) f j (a j mتخمین زده شود .مقادیر نامعلوم

با توجه به مخارج سالمتی
m
در رابطه  4پارامتر ریسک یا همان   1و   2است.
 .4-3فروض مدل
روش و استراتژی بهکاررفته در اینجا شبیه مدل تجزیهوتحلیل ریسکگریزی حراج در مدل کمپو1
( )2011است .فرض میشود )  g (وابسته به زمان نیست .این به این معنی است که توزیع موقعیت
سالمتی فرد پایدار است و در یک جمعیت زیاد در کوتاهمدت بهطور مداوم تغییر نمیکند .این فرض
کامالً منطقی است زیرا در یک جمعیت زیاد ،انتظار نداریم نوسان زیادی در شدت بیماری که بهوسیله
)  g (منعکس میشود ،در کوتاهمدت وجود داشته باشد.
باوجوداینکه ،ازیکطرف سطوح موقعیت سالمتی ثابت میماند ،تغییر موجود در شوکهای سالمتی
قابلشناسایی است .حق بیمه p j ،و نرخ بازپرداخت ) f j (a j mاز سالی به سال دیگر تغییر میکند.
همچنین تنوع در درآمد افراد از طریق ترفیع شغلی و تغییرات درونسازمانی وجود دارد .از این فرض،
برای تخمین پارامتریک  ،استفاده میشود.
 .5-3انتخاب بد
پس از تخمین پارامتر نامشخص  ، میتوانیم توزیع شوکهای سالمتی g ( ) ،را محاسبه کنیم.
دادههای هر فرد را در رابطه  4برای به دست آوردن  فردی جانشین میشود .ناتوانی بیمهگر برای

1. Campo
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مشاهده پارامترهای موقعیت سالمتی منجر به دو مسئله انتخاب بد برای بیمهگر میشود .میتوانیم از
توزیع  میتوان برای پاسخ به سؤاالت در مورد این پدیده استفاده کرد.

انتخاب بد وقتی اتفاق میافتد که بیمهگر نتواند بین مصرفکنندگان باارزش  متفاوت ،تمایز ایجاد
کند .اگر بیمهگر طرح  jرا با شکلهای سخاوتمندانه طراحی کند ،بازپرداخت باال یا دسترسی بهتر به
خدمات درمانی ،برای مصرفکنندگان باارزش  باال جذاب است .با تخمین توزیع  ، میتوانیم اقسام
 را بین طرحهای مختلف آزمون کرد .یک آزمون توزیع آزاد 1برای انتخاب بد در نظر گرفته میشود.
وجود انتخاب بد باعث میشود مصرفکنندگان طرحهای مختلف را براساس موقعیت پنهان سالمتیشان
دستهبندی کنند (روزچایلد و استیگلتز .)1329 ،2در این الگو ،موقعیت سالمت پنهان در بین طرحهای
مختلف ،متفاوت است .فرضیه صفر این است که توزیع موقعیت پنهان سالمتی در درون یک طرح شبیه
طرحهای دیگر است .فرضیه ثانوی این است که توزیع بین طرحها متفاوت است.
 .4تخمین
از استراتژی تخمین نیمه پارامتریک دومرحلهای برای به دست آوردن پارامترهای معادله مطلوبیت
مصرفکننده و توزیع موقعیت پنهان سالمتی استفاده میکنیم .مشاهدات شامل نامنویسی فرد  iدر
برنامه  jبرای سال  tاست .جامعه آماری تحقیق برای آزمون انتخاب بد و مخاطره اخالقی اطالعاتی
تمام بیمهگذاران بیمه پایه درمان است .نمونه آماری از پرسشنامه بودجه خانوار بهدستآمده که هر ساله
توسط مرکز آمار ایران جمعآوری میشود .دوره موردبررسی سالهای  39و  34است .دلیل انتخاب این
دوره این است که از سال  39دولت اقدام به ایجاد بیمه سالمت نموده است و این تحقیق به دنبال این
است که اطالعات نامتقارن را پس از اجرای این برنامه موردبررسی قرار دهـد .همچنین اطالعات
هزینههای هر نوع بیمه و میزان بازپرداختها از آمار و دادههای سازمان بیمه مرکزی ایران بهدستآمده
است .در بازار بیمهی درمان ایران افراد بر حسب نوع شغل خود یکی از انواع بیمهها را دارند :الف)
کارمندان دولت (تحت پوشش بیمه خدمات درمانی) ،ب) کارگران و کارفرمایان (تحت پوشش سازمان
تأمین اجتماعی) ،ج) خویشفرمایان (تحت پوشش خدمات درمانی) ،د) صاحبان حرف و مشاغل آزاد
(تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی) و ه) بیمه سالمت .در این تحقیق آزمون انتخاب بد و مخاطره
اخالقی در سه بیمه خدمات درمانی ،تأمین اجتماعی و سالمت انجام میشود .متغیرها شامل درآمدy ،
 ،حق بیمه ، p j ،مخارج سالمتی فردی مصرفکننده ، m ،بازپرداخت مصرفکننده از مخارج سالمتی،
 ، a jتوزیع احتمال بازپرداخت مشروط ) f j (a j mکه میتواند بهصورت مستقیم از دادههای مبلغ
خسارت که به بیمهشده داده میشود ،محاسبه شود .احتمال بازپرداخت با توجه به مخارج سالمتی
1. distribution- free test
2. Rothschild & Stiglitz.
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)f j (a j m
m

که میتواند از ) f j (a j mتخمین زده شود .مقادیر نامعلوم در پارامتر ریسک یا همان

  1و   2است که با استفاده از تخمین زننده  GMMمحاسبه میشود.
 .1-4تخمین توزیعهای بازپرداخت شرطی
گام اول تخمین محاسبه توزیع بازپرداخت شرطی f jt (a j m) ،برای هر طرح در هر سال است .برای
تخمین غیر پارامتریک از دادههای قابلمشاهده  a j؛ و سطوح مخارج ، m ،استفاده میشود، a j .
برای هر فرد بهعنوان درصدی از کل مخارج محاسبه میشود .تخمین غیر پارامتریک کرنل ،1از
بازپرداختهای نقدی برای محاسبه احتمال مشترک درصد بازپرداخت و سطح مخارج سالمتی مفروض،

ˆ
استفاده میکند . f jt (a jt , m jt ) ،سپس توزیع مخارج سالمتی بهصورت غیر پارامتریک محاسبه می-

ˆ
ˆ
شود . f jt (m jt ) ،توزیع مشروط f jt (a jt m jt ) ،برابر است با:

()9

) fˆ (a , m
fˆ jt (a jt m jt )  jt jt jt
) fˆ jt (m jt
رستههای9

همانطور که پیشتر اشاره شد توزیع شرطی ،برای یک تور 2از درصدهای بازپرداخت و
مخارج سالمت محاسبه شده است .توزیعهای شرطی )  ، fˆ jt (a jt m jtتوسط صفحههای ترسیمشده
در شکل  9نمایش دادهشده است .در مرحلهی انتهایی به دنبال محاسبهی

)f j (a j m
m

جهت برآورد

پارامترهای مدل هستیم .ازآنجاکه در عمل با مسئلهای گسسته روبهرو هستیم ،از روش عددی مربع ساز
قابل تطبیق سیمپسون 4برای محاسبهی مشتق فوق در تمامی نقاط تورها استفاده میکنیم.
شکل  2عدمقطعیت بین سطوح بازپرداخت و مخارج سالمت را در دادهها نشان میدهد .هرکدام از
نمودارهای پراکنش 5ارائه شده برای یکی از سالهای موردمطالعه ( 1939یا  ،)1934در یکی از طرحهای
سالمت ارائه میدهد .الزم به ذکر است که به ازای هر یک از جداول ،در سال موردمطالعه ،قوانین
بازپرداخت برای طرح موردنظر ثابت بوده است و سطح بازپرداخت دریافت شده توسط بیمار در انتهای
سال محاسبه شده است .همانطور که در نمودارهای ارائه شده پیداست ،مقادیر زیاد تغییرات را میتوان
بین مخارج درمانی و نرخ بازپرداخت وجود دارد ،بنابراین عدمقطعیت را در تصمیم بیمار در هنگام انتخاب

1. non parametrically Kernel estimation
2. Grid
3. Categories
4. Adaptive Simpson quadrature
5 Scatter Plot
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یک سطح خاص از مخارج درمانی را نتیجه گرفت .این عدمقطعیت مؤثر از پارامترهای ریسک گریزی
و از همه مهمتر موقعیت پنهان سالمت افراد است.

شکل  :1احتمال مشترک درصد بازپرداخت و سطح مخارج سالمتی در سه طرح بیمه بین سالهای  33و 34
(بهترتیب بیمه سالمت ،تأمین اجتماعی و خدمات درمانی)

در تمامی طرحهای ارائه شده و سالهای موردمطالعه ،کمترین نرخهای بازپرداخت را برای بیشترین
سطوح مخارج سالمت شاهد هستیم و همچنین بیشترین میزان نرخ بازپرداخت برای افرادی با کمترین
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سطوح مخارج سالمت اتفاق افتاده است .هرچند این روند در مورد بیمه سالمت در سال  1934کمی
متفاوت بوده است .در این سال ،با افزایش سطح مخارج ،نرخ بازپرداخت همچون سایر نمودارها ابتدا
کاهش اندک پیدا کرده ،اما شاهد شکستن این روند و افزایش نسبی آن به ازای مقادیر فزاینده مخارج
سالمت هستیم.
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شکل  :2توزیعهای بازپرداخت شرطی سه طرح بیمه بین سالهای  33و 34
(بهترتیب بیمه سالمت ،تأمین اجتماعی و خدمات درمانی)

برای شرح بهتر نمودارها ،همانطور که در شکل  9پیداست ،درحالیکه سطح مخارج در سال 1934
افزایش داشته ،نرخ بازپرداخت بیمه سالمت در این سال نسبت به سال  1939کاهش پیدا کرده است و
برای نرخهای بازپرداخت کمتر ،مقدار احتمال بیشتر را شاهد هستیم.
تخمین پارامتر ریسک با استفاده از روش GMM
برای هر فرد  ، iدر یک طرح مفروض  ، jدر یک سال مشخص  ، tیک عبارت 1موقعیت سالمت پنهان
وجود دارد .از عبارت موقعیت سالمتی افراد در ارتباط با تعریف فرض برای تخمین پارامترهای مطلوبیت
با استفاده از چارچوب  2 GMMاستفاده میشود .فرض میشود توزیع موقعیت پنهان سالمتی در طی
زمان تغییر نمیکند.
شیوه تخمین  ، GMMبرای محاسبه پارامترهای مطلوبیت بهصورت زیر عمل میکند .ابتدا شیوه
تخمین گشتاور مرحله اول ،میانگین ،بیان میشود .شیوه ایجاد گشتاورهای دیگر مشابه است .موقعیت
سالمت پنهان هر فرد  ˆ ، iاست که از رابطه  3به دست میآید .دادههای مشاهدهشده هزینههای
i

سالمتی ،درآمد ،حق بیمههای طرحهای مختلف و احتمال بازپرداخت را در عبارت
)  wijt  (mijt , yit , p jt , fˆ jtبرای هر فرد  ، iایجاد میکنیم .هر فرد  iعبارتی منحصربهفرد برای
موقعیت پنهان سالمتی در محدوده پارامترهای مطلوبیت  ،دارد.
رابطه  11میانگین توزیع موقعیت سالمتی را برای سال  39نشان میدهد N . ˆ ،تعداد افراد
نامنویسی شده را نشان میدهد.

1. Expression
2. Generalized Method of Moments
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1
N

N

)  ˆ ( )   ˆi (

()9

i 1

جدول  :2تخمین مقادیر ریسک برای کاالی مرکب و خدمات درمانی
𝜸
𝟏̂
9
9
5/429984
9
9
5/915985
9
9
5/285214

نوع بیمه

Grid Size

بیمه سالمت
تأمین اجتماعی
خدمات درمانی
بیمه سالمت
تأمین اجتماعی
خدمات درمانی
بیمه سالمت
تأمین اجتماعی
خدمات درمانی

20

40

50

𝜸
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محدوده ضریب ریسک بین] [5.2 − 6برای 𝛾1و] [2.83 − 3.89برای  𝛾2ج نشان میدهد که
افراد بیشتر نسبت به کاالی مرکب ریسک گریز هستند تا نسبت به کاالی سالمتی

 .2-4تخمین 

در این روش شکل ساده مطلوبیت مصرفکننده که برای چارچوب مطلوبیت عمومی مناسب است ،در
نظر گرفته میشود:
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در این حالت مطلوبیت مورد انتظار برابر است با:
()8

m1 2
.
1  2

f j (a j m)da j  

( y  p j  m(1  a j ))1 1
1  1

) EU (m; p j , y,  ,  )   (1  

مصرفکننده مطلوبیت مورد انتظار خود را با توجه به انتخابش از مخارج خدمات درمانی ، m ،حداکثر
میکند .از مطلوبیت مورد انتظار مشتق گرفته و آن را برابر صفر قرار میدهیم .شرط مرتبه اول را مرتب

و  استخراج میشود:
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شکل  :3تابع توزیع  tدر هر سه طرح بیمه (به ترتیب بیمه سالمت ،تأمین اجتماعی و خدمات درمانی)
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شکل شماره  9تابع توزیع  tرا در سه طرح بیمه نشان میدهد توزیع  tدر بیمه سالمت حول  0.4تا
 0.5تجمع یافته است .در بیمه خدمات درمانی توزیع  tحول  0.5تا  0.2تجمع یافته است و در بیمه
تأمین اجتماعی حول  0.1تجمع یافته است .این به این مفهوم است که سطح مطلوبیت خدمات درمانی
برای صاحبان بیمه خدمات درمانی نسبت به سایر بیمهها بیشترین مقدار است پسازآن بیمه سالمت و
در نهایت بیمه تأمین اجتماعی است.
 .3آزمون انتخاب بد
برخی طرحهای بیمهای سخاوتمندانهتر از طرحهای دیگر هستند و این مسئله برای بیمهگذاران جذاب
است .اگر توزیع موقعیت پنهان سالمتی بین طرحهای مختلف یکسان باشد یعنی انتخاب بد وجود ندارد
و بالعکس  .فرضیه صفر این است که توزیع موقعیت پنهان سالمتی در درون یک طرح شبیه طرحهای
دیگر است .فرضیه ثانوی این است که توزیع بین طرحها متفاوت است.
همانطور که مشاهده میشود با توجه به جدول  9فرضیه صفر رد میشود یعنی در هر سه طرح
بیمه انتخاب بد وجود دارد و بیمهگذاران به دنبال این هستند که طرحهای جذابتر را انتخاب کنند.
جدول  :3آزمون انتخاب بد در سه طرح بیمه خدمات درمانی ،تأمین اجتماعی و سالمت
Decision

Reject
Reject

Reject
Reject

Reject
Reject

Test Statistic
P-Value
 :𝐻0تابع توزیع تجمعی بیمه تأمین اجتماعی و سالمت یکسان است
 :𝐻1توزیع تجمعی بیمه تأمین اجتماعی و سالمت یکسان نیست
0/3343
<2.2e-16
0/33529
<2.2e-16
 :𝐻0تابع توزیع تجمعی بیمه سالمت و خدمات درمانی یکسان است
 :𝐻1توزیع تجمعی بیمه سالمت و خدمات درمانی یکسان نیست
0/012805
1
0/0048295
1
 :𝐻0تابع توزیع تجمعی بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی یکسان است.
 :𝐻1توزیع تجمعی بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی یکسان است
0/33235
<2.2e-16
0/3352
<2.2e-16
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نظری مدل باجاری و همکاران ( )2014محاسبه شده است .برای این منظور یک مدل تقاضا برای
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خدمات درمانی و سایر کاالها تحت قید محدودیت بودجه ایجاد شده است .عالوهبر این ( )1تالش شد
مدل ایجاد شده تحت کمترین فروض پارامتریک باشد که بتواند بهخوبی انتخاب بد را در بیمه خدمات
درمانی مورد آزمون قرار دهد )2( .همچنین برخالف تمام مدلهای قبلی ،عدماطمینان از بازپرداخت و
میزان آن در این مدل لحاظ شد که با واقعیت بسیار منطبقتر است .نتایج وجود انتخاب بد را در بیمه
پایه درمان در ایران تأیید میکند .همچنین نتایج نشان میدهد در هر سه طرح بیمه ریسکگریزی
کاالی مرکب بیشتر از خدمات درمانی است یعنی افراد بیشتر نگران تأمین سایر کاالها هستند و احتماالً
به خاطر پایین بودن سطح درآمدی هنوز کاالی سالمتی یک کاالی لوکس است.
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Adverse selection Test in Iran's Basic Health Insurance Market
Arabian, N.1, Khodaparast Mashhadi, M.2*, Homayounifar, M.3
Feizi, M.4, Fakoor, V.5
Abstract
Adverse selection appear when insured persons have information about their risk
that is not observed by insurers. Under these circumstances, insurers are unable to
identify customer risk and they are forced to offer the same contract based on the
average of all their customers. It is clear that offering such a similar contract will
be relatively more attractive to high-risk customers. In contrast, it is not very
pleasant for customers who have less risk. This will gradually drive low-risk
customers out of the insurance industry. The end result will be that such a situation
will prevent a stable balance in the market and it allows the market to collapse
completely. In the present study, the phenomenon of adverse selection, which is
one of the side effects of asymmetric information, in the basic health insurance
market in Iran, it has been studied and tested. To test the research hypothesis, that
is, to confirm the existence of an adverse selection, household budget data
between 1993 and 1994 have been used. Attempts have been made to make the
model under the least parametric assumptions, to be able to test adverse selection
in health insurance. Also, unlike all previous models, the uncertainty of repayment
and its amount was considered in this model, which is much more consistent with
reality. The results confirm the adverse selection in health insurance, health care
and social security in Iran.
Keywords: Poor selection, Asymmetric information, Basic health insurance,
Information economics, Semi-parametric methods
JEL Classifications: C14, D82, I11.
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