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چکيده
در این پژوهش با استفاده از پویایی موجود در اطالعات بیمهگزاران بیمة اتومبیل در شررتت بیمرة
ایران ،عدم تقارن اطالعاتی و نوع آن آزمون میشود .آزمون فرضیههای تحقیق ،تره در درجرة اول
اطالعات نامتقارن و سپس تفکیک دو پدیدة تژمنشی و تژگزینی اسرت ،برهترتیر برا اسرتفاده از
رویکرد رابطة شرطی و رویکرد ویژگیهای پویا بر اساس نظام قیمتگرذاری جریمره /جرایزة بیمرة
اتومبیل تشور انجام میشود .دادههای مورد نیاز این تحقیقر شرامل اطالعراتی دربرارة مشخصرات
بیمهگزار ،مشخصات اتومبیل مورد استفاده نظیر نروع تراربری ،ارزش و سرال تو یرد آن ،و سروابق
رانندگی بیمهگزار نظیر دریافت تخفیف عدم وقوع خسارتر از پروندة  86637بیمهگزار بیمة بدنرة
اتومبیل شرتت بیمة ایران ،ته طی سالهای  1389ا ی  1391به صورت پیدرپی بیمهنامرة بدنرة
اتومبیل خریدهاند ،تأمین شده است .با اجرای آزمونهای پروبیت دوگانرة ایسرتا و آزمرون پروبیرت
دوگانة پویا ،شواهدی از عدم تقارن اطالعات مشاهده شد .از آنجا تره درخواسرت ارامرت در یرک
دوره باعث تاهش درخواست ارامرت در دورة بعرد مریشرود ،ایرن عردم تقرارن اطالعرات از نروع
تژمنشی شناسایی میشود.
طبقهبندي D82, G22 :JEL
واژگان کليدي :اطالعات نامتقارن ،بیمة بدنة اتومبیرل ،دادههرای پانرل ،تژگزینری ،تژمنشری،
ویژگیهای پویا.

* نویسندة مسئول ،تلفن66022755 :

450

تحقيقات اقتصادي  /دورۀ  ،50شمارۀ  ،2تابستان 1394

مقدمه
1

در بازار بیمة اتومبیل امکان وقوع عدم تقارن اطالعات وجود دارد ،زیرا سود شررتت بیمره
وابسته به میزان ریسک ،مهارت و دقت بیمهگزاران هنگام رانندگی است .حال اگر خردمات
بیمه به منز ة تاالیی در نظر گرفته شود ،شرتت بیمه از دو جنبه مریتوانرد دارار ضرعف
اطالعات باشد .1 :شرتت بیمه از نوع ترجیحات 2بیمهگزار آگاهی ندارد ،مثالً فرد میتوانرد
در رانندگی بسیار ماهر باشد یا برعکس توان رانندگی پایینی داشرته باشرد .در برازار بیمره
فردی ته بیمهنامه میخرد 3هنگام عقد قرارداد از میزان ریسک خود آگاه استر یا حرداقل
به بیمهگر آگاهی بیشتری داردر در حا ی ته انین دانشی برای شرتت بیمه وجود نردارد.
اینگونه فرض میشود ته بیمهگرز ار از احتمرال میرزان وقروع خسرارت یرا توزیرن میرزان
خسارتی ته ایجاد میتند یا هر دو آگاهی تافی دارد (تژگزینی)4؛  .2شرتت بیمه از شریوة
رانندگی بیمهگزار پس از خرید بیمهنامه آگاهی ترافی نردارد و نمریتوانرد رفترار وی را در
حین رانندگی تنترل 5تند .درنتیجه ،برای شررتت بیمره امکران تشرخی میرزان ترالش
صرفشدة راننده برای جلوگیری از وقوع خسارت حاصلشده وجود ندارد (تژمنشی).6
یکی از شاخ هایِ ابتداییِ تشخی ِ عدم تقارن اطالعاتی ضری خسارت است ،زیرا
میتواند به نوعی بیانتنندة افزایشِ میزان ریسرک سربد دارایری شررتت بیمره و وقروع
پدیدة تژگزینی باشد .این شاخ نشان میدهد ته اند درصرد از حرق بیمرههرا بابرت
خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمهگزاران برگشت میشود .ضری خسارت 7با توجه
11
به هزینة تنظیمات ،8ارامت پرداختی 9و حق بیمة دریافتی 10محاسبه میشود.

1. insurer
2. type
3. policyholder
4. adverse selection
5. monitor
6. moral hazard
7. loss ratio
8. total losses paid out in claims
9. adjustment expenses
10. total earned premiums
Total losses Paid out in Claims+Adjustment Expenses
11. Loss Ratio 
Total Earned Premiums
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نمودار  .1ضریب خسارت در بازار بيمة بدنة اتومبيل کشور بر اساس اطالعات بيمة مرکزي

1

نمودار  1روند ضری خسارت در صنعت بیمة بدنة اتومبیل تشور و همچنرین بیمرة
بدنة اتومبیل شرتت بیمة ایران طری سرالهرای  1389ا ری  1392را نشران مریدهرد.
افزایش ضری خسرارت مریتوانرد شراهدی برر وجرود اطالعرات نامتقرارن باشرد ،زیررا
بیانتنندة افزایشِ میزان ریسک شرتت بیمه و وقوع پدیدة تژگزینی است.
برای بررسی دقیقتر موضوع و پاسخ به این پرسش ته «آیا طی این سالهرای مرورد
بررسی ( 1389ر  )1392عدم تقارن اطالعاتی وجود داشته است؟ و آیرا شرواهد موجرود
در هر سال بیانگر تاهش عدم تقارن اطالعرات اسرت؟» بایرد از رویکررد دادههرای پویرا
استفاده ترد .این امکان وجود دارد ته در یک سال وجود اطالعات متقرارن رد یرا تأییرد
شود ،و ی این امر نمیتواند د یلی بر وجود یا فقدان تقارن اطالعات در طی زمران باشرد.
جدول  1نشان میدهد ته شرتت بیمة ایران 2توانسته دربارة مشتریان تکراری خرود در

 .1سهم شرتت بیمة ایران از حق بیمة تو یدشده در بازار بیمة بدنة اتومبیل ایران برای سالهای  1389ا ری 1392
بهترتی  ،47 ،45 ،42و  48درصد بوده است.
 .2به د یل دسترسینداشتن به اطالعات بیمهگزاران تلیة شرتتهای فعال و با توجه به سهم باالی ایرن شررتت در
بازار بیمة بدنة اتومبیل ایران ،در این تحقیق با استفاده از دادههای شرتت بیمة ایران بره بررسری عردم تقرارن
اطالعات در قراردادهای این شرتت و تارایی این قراردادها پرداخته میشود.
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طی زمان اطالعات بیشتری تس تند و با استفاده از این اطالعرات از آثرار عردم تقرارن
اطالعات در این بخش از بیمهگزاران تا حدودی بکاهد .برر اسراس ایرن جردول ،در طری
زمان ،تعداد افرادی ته باالترین ضری تخفیف را دریافت تردهاند افرزایش یافتره اسرت؛
این امر به نوعی تأیید استدالل انجامشده در خصوص تس اطالعات بیشتر شرتت بیمه
از مشتریان تکراری خود است.
جدول  .1سهم بيمهگزاران دریافتکنندۀ تخفيف عدم درخواست غرامت
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منبن :بانک اطالعات شرتت بیمة ایران و محاسبات پژوهش

از جمله پژوهشهای تشور در حوزة اقتصاد اطالعات مریتروان بره مطا عرة مطلبری
( )1382اشاره ترد .تمرتز این پژوهش بیشتر بر تارایی بازار بیمه اسرت؛ بردین صرورت
ته آیا شواهدی مبنی بر تژگزینی ،ته به ریسکیترشدن سبد دارایی شرتت بیمه منجرر
میشود ،در دادههای بیمة ایران وجرود دارد یرا خیرر؟ بردین منظرور ،در ایرن پرژوهش،
ضری تژگزینی محاسبهشده و رفتار این ضری در طی زمان بررسری شرده اسرت .ایرن
ضری از تقسیم گاریتم تعداد خسارت به گاریتم تعداد بیمرهنامرة ثبرتشرده محاسربه
میشود .افزایش ضری تژگزینی به این مفهوم است ته سبد دارایی بیمه در طی زمران
در حال ریسکیترشدن است و این امر میتواند سیگنا ی به منز ة تژگزینی و جرایگزینی
افراد ریسرکی بره جرای افرراد ترمریسرک تعبیرر شرود .عبرد ی ( ،)1385برا رویکرردی
پارامتریک ،امکانپذیری تنظیم قراردادهرای سرازگار اطالعراتی بیمره و ترارایی سراختار
موجود را مطا عه ترد .برای بررسی ناتارایی نظام موجود ضرایبی نظیر احتمال خسرارت،
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نسبت خسارت و مبلغ تل خسارت به تعداد حوادث محاسبه شده و رفتار این ضرای در
طی زمان بررسی شده است .افرزایش ضررای معرفریشرده در ایرن مطا عره بره معنری
نامتقارنبودنِ اطالعات و در نتیجه ،بروز ناتارایی است .شرزهای و ماجد ( )1386بر عردم
تقررارن اطالعررات در سرراختار قراردادهررای بیمررة تشررور و تژگزینرری متمرتررز شرردند.
پژوهشگران در پژوهش حاضر ،هماننرد مطلبری ( )1382و عبرد ی ( ،)1385بره دنبرال
پاسخ به این پرسشاند ته آیا در بیمة اتومبیل تشور اطالعات نامتقارنی وجرود دارد تره
سب بروز ناتارایی و ریسکیترشدن سبد دارایی شرتت بیمه شود یا خیر؟
تشاورز و امیرخانلو ( )1390با استفاده از دو رویکرد پارامتریرک و ناپارامتریرک و برا
توجه به ساختار انحصار اندجانبة بیمه در ایران اطالعرات نامتقرارن در بیمرة اتومبیرل
شرتت بیمة ایران را بر اساس رابطة شرطی 1آزمون تردند .اگراه تشراورز و امیرخرانلو
( )1390عدم تقارن اطالعاتی در بازار بیمرة اتومبیرل ایرران را تأییرد تردنرد ،نروع آن را
مشخ نکردند .پژوهش حاضر در جهت تکمیل مطا عة تشاورز و امیرخانلو ( )1390برا
استفاده از رویکرد مورد استفادة دیونی ،میچراد و داارور ( ،)2013آبرینر ،،ایراپوری و
پینکت ( )2003و دادههای پانل انجام شده است .د یل انتخاب مقا ة آبرین ،،ایراپوری
و پینکت ( )2003امکران تفکیرک دو پدیردة تژگزینری و تژمنشری و هرمخروانی نظرام
قیمتگذاری در ااراوب تئوریک این مدل و حق بیمة اتومبیل در ایران است 2.سیستم
قیمتگذاری بیمة بدنه در شرتت بیمة ایران بر اساس سیسرتم جریمره /جرایزه 3اسرت؛
بدین صورت ته حق بیمه با دو عامل مشخ میشرود .1 :مقردار پایره 4تره مررتبب برا
مشخصات بیمهگزار است؛  .2ضری جریمه /جایزه ،5ته در این تحقیق برر تیییررات آن
1. conditional correlation

 .2به د یل فقدان نظام اطالعاتی سراسری مشترک ،شرتتهای بیمه از سابقة رانندگی بیمرهگرزاران قبرل از رجروع
برای خرید خدمات بیمه آگاهی تافی ندارند؛ این امر سب میشود ته شرتت بیمره نتوانرد تصرویر درسرتی از
میزان ریسک افراد داشته باشد .ا بته ،باید به این نکته اشاره ترد ته در بیمة بدنه فرد میتواند با ارائرة ضرری
تخفیف خود در شرتت بیمة قبلی از این تخفیف در قرارداد با بیمة جدید استفاده تند .بدیهی اسرت ایرن امرر
فقب در صورتی اتفاق خواهد افتاد ته بیمهگزار دارای تخفیف باشد و در صورت نداشتن تخفیف ،ته بره د یرل
داشتن تصادف است ،فرد سابقة رانندگی خود را ارائه نخواهد ترد.
3. bonus/malus
4. base premium
5. bonus/malus coefficient
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در طی زمان متمرتز خواهیم شد .به طور تلی ،حق بیمة فرد از ضرب مقدار پایه در این
ضری تعیین میشود .این ضری در سال اول برابر یرک اسرت .در صرورت عردم وقروع
تصادف این ضری در دورة آتی تاهش مییابد .در نظام قیمتگذاری بیمة بدنة اتومبیرل
در ایران ،فقب در صورت فقدان خسارت در دورة قبل به بیمهگزار تخفیف تعلق میگیرد.
جریمه در نظام قیمتگذاری ایران بدین صورت است ته به د یل وجود خسارت بره فررد
تخفیف تعلق نمیگیرد ته به نوعی میتواند افزایش هزینة تصادف برای بیمهگرزار تلقری
شود .این ضری اهرمی است برای تشویق و مجازات بیمهگرزاران توسرب شررتت بیمره.
شرتت بیمه با این روش تالش میتند برای افرادی ته تصادفات زیادی دارند هزینههای
تصادف را افزایش دهد و در مقابل اگر بیمرهگرزار تصرادفی نداشرته باشرد ،بیمره جرایزة
تشویقی برای وی تعیین میتند تا از این طریق بیمهگزار به تمدید قرارداد خریرد بیمره
عالقهمند شود .دیونی ،میچاد و دااور ( )2013بین تعرداد تصرادف و تعرداد درخواسرت
ارامت تفاوت قائل شدهاند .این ویژگی سب شد محققان پژوهش حاضر آزمرون خرود را
با استفاده از تعداد خسارت واقعی انجام دهند و همچنین بتوانند پدیدة یرادگیری را نیرز
بیازمایند.
ویژگی این مطا عه در مقایسه با سایر تارهرای مطا عرات انجرامشرده در حروزة عردم
تقارن اطالعات در ایران به شرح ذیل است .1 :استفاده از دادههای پویا به جای دادههای
مقطعی؛  .2پیگیری پویایی رفتار بیمهگزاران در طی زمان؛  .3امکان تشخی منبن عدم
تقررارن اطالعررات و رفررن نقر رویکرررد رابطرة شرررطی؛  .4دال ررتهررای ناشرری از نظررام
قیمتگذاری بیمة اتومبیل و تشف مسئلة عدم تقارن اطالعات؛  .5بررسی تحقق آشنایی
شرتت بیمة ایران با مشتریان تکراری خود .بر اساس تئروری ،قراردادهرای انرددورهای
باعث میشود ته شرتت بیمه مشرتریان خرود را بهترر بشناسرد؛ در ایرن تحقیرق ایرن
مشاهده تأیید شد.
بخش دوم ایرن مطا عره بره بررسری عردم تقرارن اطالعرات در قراردادهرای بیمره و
روشهای شناسایی آن در مطا عات تجربی؛ بخرش سروم بره روش اقتصادسرنجی مرورد
استفاده در این تحقیق؛ بخش اهارم به بررسی فضای آییننامهای بیمة بدنرة اتومبیرل و
توصیف دادهها؛ و بخش پنجم به تفسیر نتایج اختصاص دارد.
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عدم تقارن اطالعات در قراردادهاي بيمه
در عدم تقارن اطالعات مرتبب ناآگاهی هر یرک از طررفین قررارداد برر خروجری برازار و
بهینگی تعادل ترأثیر مریگرذارد .مطا عرات آتررلاف ،)1970( 1راتشریلد و اسرتیگلیتز
( )1976از جمله مطا عات نظری مهم او یه در حوزة عدم تقارن اطالعراتانرد .در حا رت
تلی ،تئوریهای ارائهشده برای عدم تقارن اطالعات را میتوان به سه گرروه برا فرروض و
نتایج گوناگون تقسیم ترد :دستة اول شامل تئوریهایی است ته بر اسراس آن رابطرهای
مثبت بین پوشش 3بیمة انتخابی فرد و میزان ریسک وی را در نظر میگیرند و ایرن امرر
را ناشی از عدم تقارن اطالعات در بازار میدانند؛ دستة دومِ تئوریها نشان میدهرد تره
رابطة بین سطح ریسک فرد و منوی انتخابی وی منفی است .در این دسته از تئروریهرا
با واردتردن برخی از مشخصههای افراد ،ته درخور مشاهده و اندازهگیری نیسرتر نظیرر
ریسکگریزی یا این حقیقت ته زوماً بیمهگزاران مزیت اطالعاتی نسبت به شرتت بیمه
دربارة احتمال تصادف و میزان خسارت احتما ی ندارندر رابطرهای منفری برین ریسرک و
پوشش بیمه پیشبینی میتنند .مثالً ،میتوان به مطا عة همنوی )1990( 4اشراره تررد.
همنوی ( ،)1990با ورود بحث انتخاب مساعد ،5رابطهای منفری برین ریسرک و پوشرش
بیمه پیشبینی ترد .سرانجام ،دستة دیگری از تئوریها استدالل میتنند ته هری گونره
رابطة معنیداری بین پوشش انتخابی فرد و میزان ریسک وی وجود ندارد .مثالً ،میتوان
به مطا عة توفوپو س )2007( 6اشاره ترد.

2

 .1تفکيک منبع عدم تقارن اطالعات

آبرین ،،ایاپوری و پینکت )2003( 7با بهتارگیری نظام قیمرتگرذاری جریمره /جرایزة
تعیین حق بیمه یک مدل تفکیک تژگزینی و تژمنشی را تدوین تردنرد .نظرام جریمره/
جایزه به دو شیوه موج تاهش هزینههای شرتت بیمه مریشرود .1 :از آنجرا تره ایرن
1. Akerlof
2. Rothschild & Stiglitz
3. coverage
4. Hemenway
5. propitious selection
6. Koufopolous
7. Abbring, Chiappori & Pinquet
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ضری عملکرد فرد در زمینة تصادفات را نشان میهد ،سب میشود ته شرتت بیمره از
توانایی رانندگی فرد آگاهی بیشتری تس تند .این اطالعات تس شرده در طری زمران
میتواند شرتت بیمه را در تخمین ریسک بیمهگزاران یاری تند؛  .2از آنجا ته حق بیمة
جاری تابعی از عملکرد گذشتة فرد است و تصادف امروز موج افزایش حق بیمة آینرده
میشود ،این انگیزه در بیمهگزار ایجاد میشود ته در هنگام رانندگی بیشرتر دقرت تنرد.
دال ت تجربی این مدل آن است ته با وجود تژمنشی رابطة بین درخواست ارامرت دورة
جاری و درخواست ارامت دورة قبل منفی خواهد بود و تحت تژگزینی این رابطه مثبت
خواهد بود .رابطة مثبت بدین معنی است ته فرد با ریسک باال در هر دو دوره درخواست
ارامت بیشتری خواهد ترد و در نتیجه ،ریسک باالتری خواهد داشت.
پژوهشهایِ تجربیِ انجامشده در پی تشف منبن عدم تقارن اطالعات بوده و به مرور
برای تفکیک پدیدة تژگزینی و تژمنشی تالش شده است .از مطا عرات تجربریِ مهرم در
حوزة تشف عدم تقارن اطالعات مریتروان بره مطا عرة ایراپوری و سرلنی )2000( 1برا
رویکرد رابطة شرطی 2و مطا عة آبرین ،،ایاپوری و پینکرت ( )2003و مطا عرة دیرونی،
میچاد و دااور )2013( 3با رویکرد ویژگیهای پویا 4در جهت تفکیرک برین تژگزینری و
تژمنشی اشاره ترد .در ادامه نخست به بررسی پژوهشهای انجامشرده در حروزة تشرف
عدم تقارن اطالعات و رابطة شرطی و سپس بره مسرئلة تفکیرک تژگزینری از تژمنشری
پرداخته میشود.
 .2کشف عدم تقارن اطالعات و رابطة شرطی

رویکرد رابطة شرطی به د یل بررسی رابطة برین ریسرک و پوشرش بیمره برا توجره بره
ویژگیهای بیمهگزار به این نام مشهور است و از این رویکرد بررای تشرف مسرئلة عردم
تقارن اطالعات استفاده میشود .با توجه بره پریشبینری مطا عرة راتشریلد و اسرتیگلیتز
( ،)1976با عنوان «عدم تقارن اطالعات» ،رابطة بین پوشش بیمة انتخابی و ریسک فررد
مثبت خواهد بود ،زیرا درخواست خرید پوشش بیمه توسب بیمهگزار قبل از عقد قرارداد
1. Chiappori & Salani
2. conditional correlation
3. Dionne, Michaud & Dahchour
4. dynamic properties
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میتواند نشانی از ریسک زیاد وی باشد .پس از عقد قرارداد نیز خرید پوشش بیمه بیشتر
موج تاهش انگیزههای بیمهگزار در جهت جلوگیری از وقوع زیان میشود.
بر اساس مطا عة توهین و سیگلمن ،)2010( 1از آنجا ته دو معاد ة پوشش و ریسرک
همزمان برآورد میشود ،رابطة بین پسماند 2این معادالت محاسبهشدنی است .اگر رابطرة
آنها به حاظ آماری به صورت معنیداری مخا ف صفر باشد ،عدم تقارن اطالعات وجرود
دارد .مطا عاتی ته با استفاده از همین رویکرد به تشف عدم تقارن اطالعات پرداخترهانرد
به نتایج مشترک و یکسانی نرسیدهاند و گاه نتایج بهدستآمرده تفراوتهرای اساسری برا
یکرردیگر دارنررد .مررثالً ،پرروئلز و اسررنو ( ،)1994ریچرراد ( ،)1999و ترروهن ( )2005در
پژوهشهایشان شواهدی مبنی بر وجود اطالعات نامتقارن یافتند ،در حا ی ته ایراپوری
و سلنی ( )2000و دیرونی ،گروریکس و وانراس ( )2001در مطا عاتشران هری شراهدی
مبنی بر وجود اطالعات نامتقارن نیافتند.
 .3تفکيک کژگزینی از کژمنشی
3

اگرارره روش رابط رة شرررطی ایرراپوری و سررلنی ( )2000بسرریار سرراده و مسررتحکم و
همچنین برای دادههای مقطعی 4و ایستا تاربردی است ،ایراداتی نیرز برر ایرن روش وارد
است :تاربرد دادههای مقطعی در طی زمان به پویایی رفتار بیمهگزاران توجهی نمیتند،
در نتیجه ،تأثیر سابقة رانندگی و درخواست ارامرت فررد برر قراردادهرای فعلری نادیرده
گرفته میشود .به طرور تلری ،قررارداد برین شررتت بیمره و بیمرهگرزار در طری زمران
ویژگیهای بسیار مختلفی پیدا میتند ته سب میشود شرایب جدیدی برای هر یک از
دو طرف قرارداد ایجاد شود و اطالعاتی تس تنند .این تیییر شرایب و در نتیجه تیییرر
رفتار و تصمیمگیریها فقب با بررسی رفترار افرراد در طری زمران تشرفشردنی اسرت و
دادههای ایستا دربرگیرندة این اطالعات نیست.
ایراد دومی ته بر این روش وارد است ناتوانی تشخی نوع عردم تقرارن اطالعرات و در
نتیجرره ایجرراد تفرراوت بررین تژمنشرری و تژگزینرری اسررت .در حقیقررت ،ایررن رابطرره فقررب
1. Cohen & Siegelman
2. residuals
3. robust
4. cross data
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نشاندهندة وابستگی پوشش بیمه و ریسک فرد است و توانایی تشف علیت را نردارد ،زیررا
در این روش بر رابطة مثبت ریسک و پوشش بیمه تمرتز میشود و همرانطرور تره گفتره
شد ،این رابطة مثبت میتواند ناشی از تژگزینی باشد تره ریسرک براالی فررد بره انتخراب
پوشش باالتر منجر شده است یا اینکه به د یل وقوع تژمنشی فرد پرس از خریرد پوشرش
بیمة باال هنگام رانندگی تمتر مراقبت میتند .در نتیجه ،مشاهدة رابطة مثبت دال ت برر
عدم تقارن اطالعات دارد ،و ی دربرارة نروع ایرن عردم تقرارن اطالعرات هری نتیجرهای
نمیتوان گرفت .از آنجا ته نوع عدم تقارن اطالعات دال تهای سیاستگرذاری متفراوتی
را ایجاد میتند ،اثبات وجود اطالعات نامتقارن بهتنهایی نمیتواند تمکتننده باشد.
 .4ویژگیهاي پویا

نظام جریمه /جایزه قابلیت خوبی برای پرژوهش تجربری دارد؛ بردین صرورت تره وقروع
تصادف در زمان حال میتواند همة حق بیمة سالهای آتی را تحت تأثیر قرار دهد .ایرن
موضوع نهتنها ثروت انتظاری و هزینة متوسب انتظاری فرد را تیییر میدهد ،بلکه از همه
مهمتر ،ارزش حال انتظاری تصادفات آتی را نیز تحت تأثیر قررار مریدهرد ،زیررا هزینرة
تصادف بعدی تابعی از حق بیمة فعلی و در نتیجه سابقة تصادفات قبلی اسرت .بنرابراین،
وقوع تصادف انگیزههای پیش روی فرد را تیییر میدهد .با وجرود تژمنشری ،در صرورت
وقوع تصادف در دورة جاری ،بیمهگزار برای جلوگیری از افزایش هزینة تصادفات ،میرزان
تالش خود را برای جلوگیری از ایجاد تصادف افزایش میدهرد و در نتیجره رابطرة برین
وقوع تصادف در دورة جاری و دورة آتی منفی میشود .با وجود تژگزینی ،به د یل سطح
ریسک باالی فرد ،بین درخواست ارامت ایرن دوره و دورة آتری رابطرهای مثبرت برقررار
است .در مطا عة آبرین ،،ایاپوری و پینکت ( )2003هزینة تصادف در آینده با توجه به
حق بیمة فرد از دو مسیر تعیین میشود :او ی ،یک اثر تصادفی ته ناشی از وقوع تصادف
در آینده است؛ و دیگری ،یک تصمیم برونزا ته ناشری از پیامردهای ترالش فررد اسرت.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت ته ،با وجود تژمنشی ،درخواست بیمهگزار بررای دریافرت
ارامت موج تاهش احتمال تصادف وی در آینده شود .از این رابطة منفری در ادبیرات
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اقتصاد اطالعات به وابستگی وقوع منفی 1یراد مریشرود .دال رت قابرل آزمرون مردل ،برا
استفاده از دادههای پانل ،2بررسی وجرود وابسرتگی وقروع منفری خواهرد برود .آبرینر،،
ایاپوری و پینکت ( )2003با استفاده از دادههای بیمة اتومبیرل اول اتتبرر  1987ا ری
 30سپتامبر  1989شرتت بیمة فرانسه 3تالش تردند مسئلة عدم تقارن اطالعرات را برا
اسررتفاده از نظررام جریمرره /جررایزة تشررور فرانسرره بیازماینررد .بررا اسررتفاده از روشهررای
ناپارامتریک مختلف هی گونه شاهدی مبنی برر وجرود تژمنشری یافرت نشرد .اسررائیل
( )2007نیز با استفاده از روش ارائهشده در مطا عة آبرین ،،ایاپوری و پینکت ()2003
با استفاده از دادههای سیهزار بیمهگزار در ایا ت ایلینوی امریکرا طری ده سرال ترالش
ترد تا پدیدة تژگزینی را از تژمنشری تفکیرک تنرد .ایرن تحقیرق شرواهدی برر وجرود
تژمنشی یافته است.
در مطا عة دیونی ،میچاد و دااور ( ،4)2013برا دسترسری بره آمرار وقروع تصرادف و
تعداد درخواست ارامت ،مسئلة یادگیری از تژمنشی و تژگزینی تفکیک شده اسرت .در
مطا عة دیونی ،میچاد و دااور ( ،)2004در قرارداد تکدورهای 5رابطة مثبت بین انتخاب
پوشررش بیمرره و ریسررک بیمررهگررزار نشررانی از عرردم تقررارن اطالعررات و در قراردادهررای
انددورهای 6وجود تژمنشی به صورت رابطة مثبت بین درخواست ارامت در این دوره و
پوشش بیمه در دورة قبل تفسیر شده است .در مطا عة دیونی ،میچاد و داارور (،)2007
به د یل تفکیک درخواست ارامت و وقوع تصادف ،امکان تفکیک تژگزینری ،تژمنشری و
یادگیری از یکدیگر فراهم شده است .در این پژوهش رابطة مثبت برین انتخراب پوشرش
بیمه و ریسک بیمهگزار نشرانی از عردم تقرارن اطالعرات و در قراردادهرای انرددورهای
وجود تژمنشی به صورت رابطة مثبت بین درخواست ارامت در این دوره و پوشش بیمه
در دورة قبل و یادگیری به صورت رابطة مثبرت برین پوشرش دورة جراری و درخواسرت
1. negative occurrence dependence
2. longitudinal/panel insurance data

3. French Insurer
 .4شایان ذتر است ته دیونی ،میچاد و دااور ( )2013دارای نسخههای در حرال تکمیرل طری سرالهرای ،2004
 2007و  2009بودهاند.
5. single-period contract
6. multi-period contract
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ارامت دورة قبل تفسیر میشود .در مطا عة دیونی ،میچاد و دااور ( )2013رابطة مثبت
بین انتخراب پوشرش بیمره و ریسرک بیمرهگرزار نشرانی از عردم تقرارن اطالعرات و در
قراردادهای انددورهای یادگیری به صرورت رابطرة مثبرت برین پوشرش دورة جراری و
درخواست ارامت دورة قبل و وجود تژمنشی به صورت دو نوع رابطه تفسیر شده اسرت:
 .1رابطة مثبت بین درخواست ارامت در این دوره و پوشش بیمه در دورة قبل؛  .2رابطة
منفی بین درخواست ارامت در این دوره و درخواست ارامرت در دورة قبرل .برا انردتی
دقت بیشتر باید گفت ،در حقیقت ،رابطة دوم به نوعی تأیید دال ت آبرین ،،ایراپوری و
پینکت ( )2003برای وجود تژمنشی است.
در مطا عة دیونی ،میچاد و دااور ( )2004با استفاده از اطالعات بازار بیمرة اتومبیرل
فرانسه برای سالهای  1995ر  1997شواهدی مبنی بر وجود تژمنشری یافرت شرد .در
مطا عة دیونی ،میچاد و دااور ( )2007با استفاده از اطالعات بازار بیمة اتومبیل فرانسره
برای سالهای  1995ر  1997پدیدة تژمنشی برای بیمهگزاران با سابقة رانندگی تمترر
از پانزده سال مشاهده میشود .در بین بیمهگزاران با سابقة رانندگی تمترر از پرنج سرال
ترتیبی از تژمنشی و یادگیری مشاهده میشود .در حا ی تره عردم تقرارن اطالعرات در
بین رانندگانی با سابقة رانندگی بریش از پرانزده سرال مشراهده نمریشرود .در مطا عرة
دیونی ،میچاد و دااور ( )2013نیز نتایج پژوهش سال  2007بهدست آمده است.
تفاوت رویکرد آبرین ،،ایاپوری و پینکت ( )2003و دیونی ،میچراد و داارور ()2013
در آن است ته در مطا عة آبرین ،،ایاپوری و پینکت ( )2003با استفاده از دادههای پویرا
و پیگیری رفتار بیمهگزاران در طی زمان این امکان فراهم شده اسرت ترا بتروان نروع عردم
تقارن اطالعات نیز شناسایی شود .و در مطا عة دیونی ،میچاد و دااور ( )2013نیز با بسرب
مرردل ایرراپوری و سررلنی ( )2000و بررا اسررتفاده از رویکرررد رابط رة شرررطی و مبتنرری بررر
ویژگیهای بیمهگزاران عدم تقارن اطالعات و نوع آن بررسی شده است.
مالحظات اقتصادسنجی و آزمون فرضيهها
در این بخش نخست مدل پروبیت دوگانة ارائهشده در مدل ایراپوری و سرلنی ()2000
معرفی میشود .در این مدل  i 1, 2, 3,..., Nبیانگر بیمهگزاران است Xi .مجموعرهای
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از متییرهای برونزاست ته در این مدل به صورت مجازی 1تعریف میشرود w i .تعرداد
روزی است ته فرد  iدر سال  1989بیمه بوده است .در این مردل دو متییرر وابسرته بره
شرح زیر تعریف شده است:
 di 1اگر فرد  iپوشش بیمة جبرانی 2را خریده باشرد و  di 0اگرر فررد  iحرداقل
بیمه را خریده باشد n i 1 .اگر فرد  iحداقل در یک تصادف مقصر شناخته شرده باشرد
و  n i 0اگر فرد  iتصادف نکرده باشد یا مقصر شناخته نشده باشد.
این دو معاد ة پروبیت عبارتاند از:
)di  I(Xiβ  i  0
)n i  I(Xi γ  i  0

() 1

عدم تقارن اطالعات به معنی رابطة مثبت بین  d iو  n iمشروط بر مشخصات قابرل
مشاهدة  X iاست؛ این امر به مفهوم رابطة بین   iو  iاست .تحت فرضیة صرفر  i ،و
 iبا یکدیگر رابطه ندارند ،در نتیجه ،رابطرهای برین وقروع تصرادف برا انتخراب منروی
قرارداد برقرار نیست و می توان این ادعا را داشت تره مشرکل عردم تقرارن اطالعرات در
دادهها وجود ندارد .برآورد جداگانة دو معاد ة  1فقب با فرض فقدان رابطه بین پسماندها
معتبر است .برای اطمینان از برآورد باید معادالت به صورت پروبیت دوگانره و هرمزمران
باشد.
آزمون عدم تقارن اطالعات به صورت رابطة  2است:

H0 :   0

() 2

 رابطة بین پسماند معادالت انتخاب پوشرش بیمره و ریسرک را نشران مریدهرد.
فرضیة صفر رابطة بین پسماند این دو معاد ه ( ) H :   0با آمارة ضری الگرانژ آزمرون
میشود .برای تفکیک دو پدیدة تژگزینی و تژمنشی به بازنویسی رابطة  1اقدام میشود.
اگر یک مدل با  Tدوره در نظر گرفته شود ،اجزای خطای معادالت  1به صورت رابطرة 3
درمیآید:
0

() 3

u ni   ni   nit , udi  di  dit

1. dummy
2. comprehensive coverage
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  niو  diبیانگر اثرات تصادفی است .تحت این شرایب آزمون اطالعات نامتقارن به
صورت رابطة  4خواهد بود:

H0 : F(dit , n it | Xit , i ; ) 

() 4
F(dit | Xit , it ; d )F(n it | Xi , it ; n ), t
آزمون اطالعات نامتقارن بررسی وجود رابطره برین اجرزای خطرا در رابطرة انتخراب
پوشش بیمه و ریسک فوق است .با درنظرگرفتن سابقة هرر یرک از متییرهرای مشرروط
خواهیم داشت:
H0 : F(dit , n it | Xit ,dit 1, n it 1, i ;θ) 
() 5
F(dit | Xit ,dit 1, n it 1, it ; d )F(n it | Xit ,d it 1, n it 1, it ; n ), t  1
در نتیجه ،برای آزمون تفکیک این دو پدیده باید مدل  6برآورد شود:
n it  I(Xitβ n  wit γ n  nn n it 1  nd dit 1   ni   nit )  0
() 6
dit  I(Xitβd  wit γ d  dd dit 1  dn n it 1  di  dit )  0
ته در آن  ، n i1 ، d i1و  w i1بره ترتیر انتخراب پوشرش تکمیلری ،وقروع یرا عردم وقروع
خسارت ،و میزان مسافت طیشده در دورة اول قرارداد است .برای دادههای پانل با طرول
زمان تم تخمین یک مدل دوگانة دینامیک با ساختار خطای ترتیبی 1برا مشرکل مقردار
او یه 2مواجه میشود (هکمن .)1981 ،برای رفن این مشکل از رویکرد مورد اسرتفاده در
وودریج )2000( 3استفاده میشود .آزمون عدم تقارن اطالعات اینجا نیز به صورت رابطرة
 2انجام میشود و آزمون تژمنشی پویا نیز به صورت رابطة  7است:
() 7
H0 : nn  0 or H0 : nd  0
این آزمون رابطة برین درخواسرت ارامرت دورة جراری و دورة قبرل یرا رابطرة برین
درخواست ارامت در دورة جاری و پوشرش بیمره در دورة قبرل را بررسری مریتنرد .در
صورتی ته بین درخواست ارامت دورة قبل و درخواست ارامت دورة جاری یرک رابطرة

1. error component structure
2. initial condition problem
3. Wooldridge
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منفی برقرار باشد یا بین درخواست ارامت در دورة جاری و پوشرش بیمره در دورة قبرل
رابطة مثبت برقرار باشد ،شاهدی بر وجود تژمنشی است.
فضاي آیيننامهاي بيمة بدنة اتومبيل و توصيف دادهها
در ایران دو نوع بیمة شخ ثا ث 1و بیمة بدنه 2برای اتومبیل وجود دارد .پوشش بیمرة
شخ ثا ث زیان واردشده توسب بیمهگزار به دیگران 3و بیمة بدنره زیران واردشرده بره
بیمهگزار حتی در صورت مقصربودن وی را پوشش میدهد .بر اسراس قروانین در ایرران،
خرید بیمة شخ ثا ث برای همه اجباری و خرید بیمة بدنره بررای راننردگان اختیراری
است .به د یل اجباریبودن شخ ثا ث و امکان عدم سیگنالدهی صحیح انتخاب افرراد
در هنگام عقد قرارداد خرید پوشش شخ ثا ث ،تمرتز بر روی بیمة بدنة اتومبیل قررار
داده شده است .در بیمة بدنة اتومبیل دو نوع قرارداد میتوان تنظیم ترد .1 :خرید سطح
او یة پوشش ته شامل خطرهای اصلی میشود؛  .2امکان خرید پوششهای تکمیلی تره
به نوعی اختیاری است .خطرهای اصلی تحت پوشش بیمهنامة بدنه عبارتاند از :جبرران
خسارت وارد به بدنة اتومبیل در مواردی ته مقصرِ حادثه یا بیمرهگرزار اسرت یرا مقصرر
نامعلوم است یا فراری است یا حوادثی تره در آن خسرارت وارد بره اتومبیرل بیمرهگرزار
سرنگین برروده و پرداخررت آن خررارا از ترروان مررا ی مقصررِ حادثرره اسررت؛ سرررقت تلرری
اتومبیل؛آتشسوزی و انفجار.
پوششهای اختیاری تکمیلی نیز عبارتانرد از :سررقت درجرای قطعرات و روازم وسریلة
نقلیه؛ ارامت روزهای تعمیرات؛ نوسانات قیمت؛ بالیرای طبیعری؛ و خطرهرای ناشری از مرواد
شیمیایی.

1. third party
2. comprehensive

 .3تلیة زیان دیدگان ناشی از وسایل نقلیة موتوری زمینی (اعم از زیران جرانی و مرا ی) خرواه اشرخاص حقیقری یرا
اشخاص حقوقی (شرتتها) باشند شخ ثا ث نامیده میشوند و خسارتهای ما ی وارد به تلیة اموال منقرول
و ایر منقول متعلق (تحت ما کیت) اشخاص ثا ث جبران میشود .هر زیاندیدهای ته آسی ببیند اره جرانی
و اه ما ی شخ ثا ث است به استثنای رانندة مسئول حادثه ته سرنشین محسوب میشود.
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در صورت عدم وقوع خسارت تخفیفهایی برای قرارداد بیمة بدنره از طررف شررتت
بیمة ایران ارائه میشود ته این تخفیفها از  25درصد در سال اول شروع و تا  60درصد
ادامه خواهد داشت.
برای بررسی صحت فرضیههای تحقیقْ از دادههای بیمة بدنة اتومبیرل شررتت بیمرة
ایران استفاده شد .دادههای مورد نیاز از پروندة تلیة بیمهگزاران بیمة بدنة شرتت بیمرة
ایران ،ته به صورت پیاپی طی سالهای  1389ا ی  1391از این شررتت خردمات بیمرة
اتومبیل خریده بودند ،استخراا شد .این پروندهها شامل اهار دسته اطالعات است:
دستة اول :مشخصات بيمهگزار

جنسیت ،سال تو د ،سال اخذ گواهینامه
دستة دوم :مشخصات اتومبيل بيمهشده

سیستم ،نوع ،سال ساخت ،تعداد سیلندر ،نوع تاربری ،ارزش اتومبیل و ارزش وازم اضافی
دستة سوم :سوابق رانندگی

ضری جریمه /جایزه ،میزان تخفیف عدم خسارت ،درخواست ارامت
دستة چهارم :انتخاب پوشش بيمه

حق بیمة پایه ،حق بیمة تل ،حق بیمة پوششهای اضافی
به د یل محدودیت اطالعات 86637 ،بیمهگزار تکراری ،ته طی سالهای  1389ا ری
 1391از شرتت بیمة ایران خدمات بیمة اتومبیل خرید تردهاند ،به عنوان نمونرة مرورد
بررسی انتخاب و شناسایی شد .طی این سالها ،سهم شرتت بیمرة ایرران از حرق بیمرة
تو یدشده در بازار بیمة بدنة اتومبیل ایران بهترتی  45 ،42و  47درصد بروده اسرت .در
پژوهش جاری ،به د یل عدم دسترسی به اطالعات آمار تصادف و درخواست ارامرت هرر
فرد ،امکان تفکیک یادگیری از تژگزینی و تژمنشی نظیر آنچه در مطا عة دیونی ،میچراد
و دااور ( )2013انجام شده وجود نداشت ،بنابراین ،متییر وابسته در این مدل بر اسراس
درخواست ارامت ساخته شد .همچنین ،بره د یرل عردم دسترسری بره دادههرای تراریخ
تصادف و تاریخ شروع و پایان بیمهنامة بیمهگرزاران ،امکران آزمرون روش تجربری مرورد
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اسرتفاده در مطا عررة آبرینر ،،ایرراپوری و پینکرت ( )2003وجررود نداشرت .در نتیجرره،
دال تهای تجربی عدم تقارن اطالعات با استفاده از مردل پویرای ارائرهشرده در مطا عرة
دیونی ،میچاد و دااور ( )2013آزمون شد.
متییرهای وابسته برای توصیف ریسک و انتخاب پوشش بیمه بهترتیر «درخواسرت
حداقل یک بار ارامت» و «انتخاب حرداقل یرک پوشرش بیمرة تکمیلری از میران شرش
پوشش موجود» تعریف شده است .همچنین ،متییرهای توضیحی مورد اسرتفاده در ایرن
بخش عبارتاند از:
جریمه /جایزه :سطح ضری جریمه /جایزة بیمهگرزار اسرت .ایرن ضرری مریتوانرد
مقادیر صفر  ،45 ،35 ،25و  60درصد را اختیار تند .ایرن متییرر دربرگیرنردة اطالعرات
مفیدی از عملکرد گذشتة بیمهگزار است.
سن راننده :بیانگر سن بیمهگزار.
تجربة راننده :بیانگر سابقة رانندگی بیمهگزار.
سیلندر :در بیمة بدنرة اتومبیرل تعرداد سریلندر ،عمرر اتومبیرل و ارزش اتومبیرل از
اهمیت بسزایی در قیمتگذاری بیمة اتومبیل برخوردار است .اگر تعداد سیلندر اتومبیرل
بیش از  4باشد ،برابر با یک و در ایر این صورت برابر با صفر است.
نحوة خرید :نحوة خرید بیمهنامه به صورت نقدی یا قسطی و به نروعی امکران خریرد
بیمه توسب بیمهگزاران را نشان میدهد .از طریق خرید قسطی این امکان فراهم میشود
ته فرد بتواند پوشش بیشتر را خریداری تند .اگر بیمهگزار بیمره را بره صرورت قسرطی
خریده باشد ،برابر با یک و در ایر این صورت برابر با صفر است.
عمر اتومبیل :عمر اتومبیل در قیمتگذاری بیمة بدنة اتومبیل نقش مهمی دارد .ایرن
متییر برابر با یک است اگر عمر اتومبیل بیش از سه سال باشد و در ایر این صورت برابر
با صفر است .علت انتخاب این عدد آن است ته در صورتی ته عمر اتومبیل بیشتر از سه
سال باشد ،بخشی به عنوان استهالک تسر خواهد شد.
ارزش اتومبیل :با افزایش ارزش اتومبیل حق بیمه نیز افزایش مرییابرد .ایرن متییرر
برابر با یک است اگر ارزش اتومبیرل بریش از  96،000،000ریرال باشرد و در ایرر ایرن
صورت برابر با صفر است .این عدد میانگین ارزش اتومبیلها طی سه سال بوده است.
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جنسیت راننده :بیانگر جنسیت بیمرهگرزار اسرت .شرایان ذترر اسرت تره جنسریت
بیمهگزاران شرتتها و ادارات با تقری مرد در نظر گرفته شده اسرت .ایرن متییرر برابرر
یک است اگر جنسیت بیمهگزار مرد باشد و در ایر این صورت برابر با صفر است.
تاربرد :این متییر بیانگر نوع استفاده از اتومبیل است .این متییر برابر برا یرک اسرت
اگر اتومبیل برای استفادة شخصی بیمهشده باشد و در ایر این صورت برابر با صفر است.
این متییر ریسک استفاده از مورد بیمه را نشان میدهد.
آزمون عدم تقارن اطالعات
در این بخش آزمرون تشرف عردم تقرارن اطالعرات در دو بخرش ایسرتا و پویرا صرورت
میگیرد.
 .1آزمون عدم تقارن اطالعات با دادههاي ایستا

در این بخش اطالعات نامتقارن با استفاده از دادههای ایستا آزمون شد .بررای ایرن ترار،
مدل ارائهشده در رابطة  1به صورت پروبیرت دوگانره بررآورد شرد .سرپس ،رابطرة برین
پسماند متییرها توسب فرضیة صفر رابطة  2آزمون شد .بدین منظور ،بررای هرر سرال از
 1389ا ی  1391به طور جداگانه رابطة شررطی برین انتخراب پوشرش بیمره و ریسرک
آزمون شد و برای اطمینان از نتایج از تخمینزن مستحکم استفاده شد.
بر این اساس ،طبق جدول  ،2معنیداری رابطة بین پسماند دو معاد ه توسرب رابطرة
 1آزمررون شررد .نتررایج برررای سررال  ، Pr ob  Chi2  0 / 0082 ،1389برررای سررال
 ، Pr ob  Chi2  0 / 000 ،1390و برای سال  Pr ob  Chi2  0 / 2043 ،1391بوده
است .این نتایج دال ت بر وجود اطالعات نامتقارن در سالهای  1389و  1390و فقردان
آن در سال  1391است .این امر میتواند مدعایی بر این استدالل باشد ته شرتت بیمره
توانسته در مورد مشتریان تکراری خود در طی زمان اطالعات بیشتری تسر تنرد و برا
استفاده از این اطالعات آثار منفی عدم تقارن اطالعات را دربارة این بخش از بیمهگزاران
رفن تند .جدول  1وضعیت تخفیفات بیمة بدنه را برای نمونة مورد بررسی طی ایرن سره
سال نشان میدهد .بر اساس این جدول ،در طی زمان ،تعداد افرادی ته باالترین ضرری
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تخفیف را دریافت تردهاند افزایش یافته است ته به نوعی تأیید اسرتدالل انجرامشرده در
خصوص تس اطالعات بیشتر شرتت بیمه از مشتریان تکراری خود است.
در توضیح عالمت متییرها باید اشاره ترد ته بر اساس نتایج حاصرل از جردول  2در
سال  1389تلیة متییرهای توضیحی برای انتخاب پوشش بیمه و درخواسرت ارامرت از
نظر آماری معنیدار است .بر اساس معاد ة انتخاب پوشش بیمه ،افزایش ضری جریمره/
جایزة بیمهگزار ،افزایش سن بیمهگزار ،افزایش تعداد سریلندر اتومبیرل ،افرزایش تجربرة
رانندگی ،استفادة شخصی از اتومبیل ،و خرید قسطی بیمرهنامره موجر خریرد پوشرش
بیمة بیشتر میشود و در مقابل مردبودن و افزایش عمر اتومبیل موجر خریرد پوشرش
بیمة تمتر میشود .بر اساس معاد ة درخواست ارامت ،افزایش ضرری جریمره /جرایزه،
افزایش تعداد سیلندر اتومبیل ،مردبودن و اسرتفادة شخصری موجر تراهش تصرادفات
بیمهگزار میشود و در مقابل افزایش عمر ،ارزش اتومبیل ،و خرید قسطی بیمهنامه سب
افزایش تعداد درخواست ارامت توسب بیمهگزار میشود.
نتایج جدول  2نشان میدهد تره در سرال  1390تلیرة متییرهرای توضریحی بررای
انتخاب پوشش بیمه و درخواست ارامتر بهجز ضری متییرر ارزش و عمرر اتومبیرل در
معاد ة درخواست ارامتر از نظر آماری معنیدار است .عالمت ضرای در هرر دو معاد ره
بهجز متییر تجربة رانندگی بیمهگزار همانند سال قبل است .در سال  ،1390برا افرزایش
تجربة رانندگی بیمهگزار درخواست ارامت تاهش یافته است .بر اساس نترایج حاصرل از
جرردول  ،2در سررال  1391تلی رة متییرهررای توضرریحی برررای انتخرراب پوشررش بیمرره و
درخواست ارامتر بهجز ضری تعداد سیلندر در هر دو معاد هر از نظر آمراری معنریدار
است .عالمت ضرای در هر دو معاد ه بهجز متییرهای عمر اتومبیرل و ضرری جریمره/
جایزه همانند سال قبل است .در سال  ،1390با افزایش طول عمرر اتومبیرل درخواسرت
ارامت تاهش یافته است .همچنین ،افزایش ضری جریمه /جایزه سب افرزایش میرزان
درخواست ارامت شده است .د یل باقیماندن متییرها با توجه به عدم معنیداریِ آماریِ
ضرورت وجود آنها بر اساس تصریح ا گوهای تجربی و نظری ادبیات موضوع بوده است.
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 .2آزمون عدم تقارن اطالعات با دادههاي پویا

در برآورد مدل پروبیت دوگانه برای معادالت انتخاب پوشش بیمره و میرزان درخواسرت
ارامت با استفاده از دادههای پویا رویکردی شبیه به بخش قبل پیگیری میشرود .بردین
منظور ،آزمون وجود اطالعات نامتقارن تحت فرضیة صفر رابطة  2و وجرود تژمنشری برر
اساس رابطة  7انجام میشود .متییرهای وابسته در این بخش همانند بخش قبل خواهند
بود و از متییرهای توصیفی بخش قبل ،با این تفاوت ته در ایرن مردل بره جرای متییرر
جریمه /جایزه از جریمه /جایزة  60استفاده شده است .این متییر برای افرادی ته در هر
سه سال ضری جریمه /جایزة حداتثرر 60ر داشتهاند برابر با یک و در ایر ایرن صرورت
برابر با صفر است .شایان ذتر است ته برای تفکیک دو پدیردة تژگزینری و تژمنشری از
متییرهای درخواست ارامت و انتخاب پوشش برا یرک دوره وقفره در بخرش متییرهرای
توصیفی استفاده میشود .برای برآورد مردل دوگانرة دینامیرک بررای جرایگزینی اثررات
تصادفی   niو  diاز روش ارائهشده در مطا عرة وودریرج ( )2000و متییرهرای مرورد
استفاده در مطا عة دیونی ،میچاد و دااور ( )2013استفاده میشود .بنابراین ،سه متییرر
جدید تحت عنوان انتخاب پوشش دورة اول ،درخواست ارامت دورة اول و جریمه /جایزة
دورة اول به متییرهای توضیحی اضافه میشود ته معنیداری و جهرت عالمرت ضررای
آنها در تفسیر مردل مرورد توجره نیسرت ،زیررا ایرن متییرهرا در جهرت رفرن مشرکل
توتاهبودن طول دورة زمانی مجموعه اطالعاتی در مقابل مشاهدات فردی وارد شردهانرد.
نتیجه آنکه آزمون انجامشده همبستگی معنیدار بین پسماندهای این دو معاد ه را تأیید
میتند .در جدول  ،2معنیداری رابطه بین پسرماند دو معاد ره آزمرون شرده اسرت تره
نتیجة حاصل  Pr ob  Chi2  0 / 0422بوده است .این نتیجه بیرانگر وجرود اطالعرات
نامتقارن است .ضری متییر درخواست ارامت دورة قبل در معاد رة درخواسرت ارامرت
منفی و معنیدار است تره برر اسراس مطا عرة آبرینر ،،ایراپوری و پینکرت ( )2003و
مطا عة دیونی ،میچاد و دااور ( )2013به مفهوم وجود تژمنشری در برین بیمرهگرزاران
مورد بررسی در این تحقیق است .اما ،مثبتبودن ضری انتخراب پوشرش دورة قبرل در
معاد ة درخواست ارامت ،ته در مطا عة دیونی ،میچراد و داارور ( )2013یکری دیگرر از
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دال تهای وجود تژمنشی است ،با وجود مثبتبودن ،از نظر آمراری بریمعنری برهدسرت
آمده است.
بر اساس نتایج بهدستآمده از جردول  ،2تلیرة متییرهرای توضریحی بررای انتخراب
پوشش بیمه و درخواست ارامتر بهجز متییر استفادة شخصی در معاد ة انتخاب پوشش
و متییر انتخاب پوشش با یک دوره وقفه در معاد رة درخواسرت ارامرتر از نظرر آمراری
معنیدار است .در اینجا نیز باید این نکته یادآوری شود ته د یل باقیماندن متییرهرا برا
وجود عدم معنیداری آماری تصریح آنها در ا گوهای تجربری و نظرری ادبیرات موضروع
بیمه است .در معاد ة انتخاب پوشش بیمه ،خرید پوشش بیمرة تکمیلری در سرال قبرل،
استفاده از تخفیف  60درصد در هر سه سرال ،افرزایش سرن بیمرهگرزار ،خریرد قسرطی
بیمهنامه و افزایش ارزش اتومبیل موج افزایشِ خرید پوشش بیمه میشود و در مقابرل
درخواست ارامت در دورة قبل ،افزایش تجربة رانندگی ،افرزایش تعرداد سریلندر و عمرر
اتومبیل ،استفادة شخصی و مردبودن موج تاهش خریرد پوشرش بیمره مریشرود .در
معاد ة درخواست ارامت ،افزایش پوشش انتخابی دورة قبل ،افزایش سن راننرده ،خریرد
قسطی و افزایش ارزش و عمر اتومبیل موجر افرزایش درخواسرت ارامرت و در مقابرل
افزایش تعداد درخواست ارامت در دورة قبل ،استفاده از تخفیف  60درصرد در هرر سره
سال ،افزایش تجربة بیمهگرزار ،افرزایش تعرداد سریلندر اتومبیرل ،مردبرودن و اسرتفادة
شخصی از اتومبیل موج تاهش درخواست ارامت میشود .در مقایسه با مدل دادههای
ایستا ،در طی زمان تیییراتی جزئی در میزان اثرگذاری برخی متییرها بر انتخاب پوشش
بیمه و ریسک بیمهگزاران مشاهد شد .بر این اساس ،در معاد رة انتخراب پوشرش بیمره،
تجربة رانندگی ،استفادة شخصی و افزایش تعداد سیلندر موج تراهش خریرد پوشرش
بیمه میشود و در معاد ة درخواست ارامت نیز افرزایش عمرر اتومبیرل موجر افرزایش
تعداد درخواست ارامت شده است.
افزایش سطح ضری جریمه /جایزه موج افزایشِ خرید پوشش بیمه میشرود .ایرن
مشاهده بیانگر این حقیقت است ته به د یل افزایشِ تخفیف افراد میتوانند پوشش بیمة
بیشتری بخرند ،در تنار آن ،امکان دارد ته فرد به د یل آگاهی از تمبودن میزان ریسرک
خود پوشش بیمة تمتری بخرند ،اما این اتفاق نیفتاده است .در مدل پویا افرادی تره در
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این سه سال ضری جریمه /جایزة آنهرا  60درصردر حرداتثر تخفیرف ر بروده اسرت از
دیگران متمایز شدند؛ نتیجه آنکه این افراد پوشش بیمة بیشتری میخرنرد .شرهود ایرن
مشاهده میتواند بیانگر این موضوع باشد ته ،به د یل بهرهمندی از  60درصرد تخفیرف،
خرید پوشش تکمیلی برای آنها مقرون به صرفه است.
جدول  .2نتایج آزمون عدم تقارن اطالعات
متغير

پویا

1391

1390

1389

معادلة انتخاب پوشش
جریمه /جایزه
سن راننده
تجربة راننده
تعداد سیلندر
نحوة خرید
عمر اتومبیل
ارزش اتومبیل
جنسیت راننده
تاربرد
انتخاب پوشش دورة قبل
درخواست ارامت دورة
قبل

0/0491
()0/0675
-0/0895
()0/0380
-0/1706
()0/0013
0/0834
()0/0000
-0/0349
()0/0046
0/0397
()0/0014
-0/0564
()0/0000
-0/0117
()0/6471
2/4198
()0/0000
-0/1773
()0/0000

0/0027
()0/0000
0/0690
()0/0070
0/0066
()0/8565
0/1262
()0/0249
0/1615
()0/0000
-0/0455
()0/0001
0/1316
()0/0000
-0/1241
()0/0000
0/6311
()0/0000

0/0049
()0/0000
0/0666
()0/0066
0/1362
()0/0003
0/3870
()0/0000
0/1148
()0/0000
-0/04389583
()0/0001
0/14770242
()0/0000
-0/13865454
()0/0000
0/6958
()0/0000

0/0056
()0/0000
0/0605
()0/0122
0/1251
()0006
0/4570
()0/0000
0/0911
()0/0000
-0/0675
()0/0000
0/1706
()0/0000
-0/1459
()0/0000
0/8786
()0/0000
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ادامه جدول  .2نتایج آزمون عدم تقارن اطالعات
متغير

پویا

1391

1390

1389

معادلة انتخاب پوشش
جریمه /جایزة 60
انتخاب پوشش دورة اول
درخواست ارامت دورة
اول
جریمه /جایزة دورة اول
-cons

0/1254
()0/0000
0/4874
()0/0000
0/0337
()0/1831
-0/0019
()0/0000
-0/9101
()0/0000

جریمه /جایزه
سن راننده
تجربة راننده
سیلندر
نحوة خرید
عمر اتومبیل
ارزش اتومبیل
جنس

1/6466
()0/0000
-0/9905
()0/0000
-0/1931
()0/0008
0/1519
()0/0000
0/0496
()0/0000
0/02155
()0/0619
-0/0868
()0/0000

0/3679
()0/0000
0/0033
()0/0000
2/0574
()0/0000
-0/8784
()0/0000
-0/1315
()0/1518
0/0998
()0/0000
-0/0400
()0/0309
0/0404
()0/0353
-0/1547
()0/0000

0/1782
()0/0000
-0/0115
()0/0000
1/3992
()0/0000
-0/9172
()0/0000
-0/2003
()0/0066
0/0410
()0/0028
0/0168
()0/2541
0/0132
()0/3646
-0/0498
()0/0014

0/0399
()1444
-0/0099
()0/0000
0/4697
()0/0000
7/6018
()0/0000
-0/1721
()0/0000
0/0674
()0/0000
0/0848
()0/0000
0/0496
()0/0000
-0/0798
()0/0000
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ادامه جدول  .2نتایج آزمون عدم تقارن اطالعات
پویا

متغير

1391

1390

1389

معادلة انتخاب پوشش
تاربرد
انتخاب پوشش دورة قبل
درخواست ارامت دورة
قبل
جریمه /جایزة 60
انتخاب پوشش دورة اول
درخواست ارامت دورة
اول
جریمه /جایزة دورة اول
-cons
Athrho

-0/2031
()0/0000
0/0102
()0/7087
-0/0767
()0/0001
-0/0707
()0/0000
0/0541
()0/0487
0/3062
()0/0000
-0/0057
()0/0000
-1/4443
()0/0000
0/0234
()0/0422

-0/2135
()0/0000

-1/8024
()0/0000
0/0164
()0/2043

-0/1820
()0/0000

-0/9379
()0/0000
0/0491
()0/0000

-0/1659
()0/0000

-1/1747
()0/0000
0/0275
()0/0082

اعداد داخل پرانتز  -pمقدارها هستند.

تیییر ضرای متییرها از مدل دادههای ایستا به مدل با دادههای پویا بره د یرل نروع
دادههای مورد استفاده در تحقیق حاضر است ،زیرا رویکرد دادههای پویا انعکاس بهترری
از پویایی رفتار بیمهگزاران و سیگنالدهی ناشری از رفترار آنهرا را ارائره مریتنرد و ،در
نتیجه ،حقایق بیشتری از قرارداد شرتت بیمه و بیمهگزار آشکار میشود .انین امری در
پژوهشهای مشابه نظیر دیونی ،میچاد و دااور ( )2013نیز مشاهد میشود ،تا جایی ته
در برخی موارد معنیداری ضرای نیز از بین رفته است.
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برای مقایسة ضرای بهدستآمده در این پژوهش با سایر پرژوهشهرای انجرامشرده در
این حوزه به صورت موردی میتوان به مطا عة سایتو ( )2006اشاره ترد .در ایرن پرژوهش
از متییرهای سن بیمهگزار و حجم موتور در جهت تشخی رابطة شررطی اسرتفاده شرده
است .ضرای بهدستآمده برای تلیرة ایرن متییرهرا برا تحقیرق حاضرر مشرابهت دارد .در
مطا عة سایتو ( )2006فرض شده است ته افزایش تعداد سیلندر میتواند به منز ة افرزایش
توان و قدرت اتومبیل تلقی شود و از این طریق متییر تعداد سریلندر در مقایسره برا حجرم
موتور مقایسهشدنی است .در مقایسة ضرای نیز اشاره میشود ته ضری سرن بیمرهگرزار،
حجم موتور در معاد ة انتخاب پوشش بیمره و درخواسرت ارامرت مثبرت بروده اسرت؛ در
تحقیق حاضر نیز این متییر برای دادههای ایستا همین عالمت را نشان میدهد.
در مقایسة این پژوهش با ضرای معادالت پروبیت دوگانرة پویرای دیرونی ،میچراد و
دااور ( ،)2004ضری متییر پوشش بیمه با یک دوره تأخیر در هر دو معاد ره مثبرت و
معنیدار بوده ،اما ضری متییر درخواست ارامرت فقرب در معاد رة درخواسرت ارامرت
مثبت بوده و در معاد ة انتخاب پوشش بیمه از نظر آماری بیمعنی است .در یافترههرای
محققان پژوهش حاضر ضری هر دو متییر انتخاب پوشش بیمه و درخواست ارامرت برا
یک دوره تأخیر در هر دو معاد ه از نظر آماری معنیدار بوده است .طبق برآوردها ،متییر
انتخاب پوشش بیمه در هر دو معاد ه مثبت بوده و ضری متییرر درخواسرت ارامرت برا
یک دوره تأخیر در هر دو معاد ه منفی بوده است .با توجه به مطا عة آبرینر ،،ایراپوری
و پینکت ( ،)2003انین یافتهای شاهدی بر وجود تژمنشی در میان بیمهگزاران خواهد
بود .در معاد ة پروبیت دوگانة پویرای دیرونی ،میچراد و داارور ( ،)2004ضرری متییرر
متناظر با داشتن حداتثر تخفیفر در ایران  60درصد و در فرانسه  50درصدر در معاد رة
انتخاب پوشش بیمه و درخواست ارامت بهترتی مثبت و منفی بوده است ته با ضرای
بهدستآمده در این تحقیق همسوست .از دیگر متییرهایی ته ضری آنها در دو معاد ه
همخوانی دارند میتوان به متییرهای سن بیمهگزار ،تجربة راننردگی ،جنسریت ،سرطح

درآمد خانوار ،و عمر اتومبیل اشاره ترد.
یکی از موارد مفید در برآورد پروبیت دوگانه محاسبة آثار نهرایی اسرت .تحلیرل آثرار
نهایی میتواند اطالعات ارزشمندی دربارة اثرگذاری هر یک از متییرهرای توضریحی برر
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روی متییرهای وابسته فراهم تند .در اثر نهایی اثرگذاری متییرهای مستقل برر احتمرال
وقوع هر یک از اهار حا رت متییرهرای وابسرته (( 1و  1( ،)1و  0( ،)0و  ،)1و ( 0و ))0
اندازهگیری میشود .مثالً ،با توجه به جدول  ،3در میران افررادی تره دارای تخفیرف 60
درصدی هر سه سال هستند ،احتمال وقوع حا ت «انتخاب پوشش بیمة بیشتر و نداشتن
درخواست ارامت» افزایش مییابد و برای سه حا ت دیگر تاهش مییابد یا افزایش سرن
احتمال وقروع حا رت «انتخراب پوشرش بیمرة بیشرتر و داشرتن درخواسرت ارامرت» و
«انتخابنکردن پوشش بیمة بیشتر و داشتن درخواست ارامت» را افزایش میدهرد و در
دو حا ت دیگر برخالف آن است.
جدول  .3محاسبة آثار نهایی در برآوردهاي پروبيت دوگانة پویا
=0انتخاب پوشش

=1انتخاب پوشش

=0انتخاب پوشش

=1انتخاب پوشش

=0درخواست

=0درخواست

=1درخواست

=1درخواست

غرامت

غرامت

غرامت

غرامت

انتخاب پوشش دورة قبل

-0/6462

0/6452

-0/0323

0/0333

درخواست ارامت دورة قبل

0/0256

-0/0181

0/0005

-0/0080

جریمه /جایزة 60
سن راننده
تجربة راننده
سیلندر
نحوة خرید
عمر ماشین
ارزش ماشین
جنسیت راننده
تاربرد

-0/0149
-0/0315
0/0156
0/0259
-0/0113
0/0041
-0/0051
0/0075
0/0030

0/0220
-0/3854
0/0323
-0/0090
-0/0048
-0/0092
0/0029
0/0016
0/0212

-0/0011
0/0252
-0/0029
-0/0029
0/0004
0/0005
-0/0010
-0/0002
-0/0014

-0/0059
0/3917
-0/0450
-0/0166
0/0157
0/0045
0/0023
-0/009
-0/0005

جمعبندي و نتيجهگيري
نتایج این تحقیق نشان میدهد ته در بین بیمهگزاران و شرتت بیمة ایران عردم تقرارن
اطالعات وجود دارد و این عدم تقارن اطالعات موجود از نوع تژمنشی اسرت و بره د یرل
فقدان رابطة مثبت بین درخواست ارامت دورة جاری و دورة قبل ،عدم تقرارن اطالعرات
از نوع تژگزینی نیست .وجود انین مسئلهای به طور معقول طبیعی بهنظر میرسد ،زیرا
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در ایران افراد بیمه نمیشوند ،بلکه اتومبیل آنهرا بیمره مریشرود .ایرن واقعیرت سرب
میشود تا شرتت بیمه از افرادی ته از خودروی مورد نظر اسرتفاده مریتننرد اطالعرات
تافی نداشته باشد .این وضعیت موج افزایش میزان ریسک سبد دارایی شررتت بیمره
خواهد شد .از باب پیشنهاد :شرتت بیمة ایران باید به دنبال راهکارهایی باشد ترا بتوانرد
بر مشکل عدم تقارن اطالعات پس از عقد قرارداد فائق آید .همان طور ته اشاره شرد ،در
ایران هنگام عقد قرارداد بیمه ،شرتتهرا بیشرتر بره اتومبیرل و ویژگریهرای آن توجره
میتنند .به طور خاص در مورد بیمة بدنه آنچره اهمیرت زیرادی ارزش اتومبیرل ،تعرداد
سیلندر و سال ساخت آن است و به بیمهگزار و ویژگیهای آن اندان توجره نمریشرود.
این امر سب میشود شرتت بیمه از ویژگیهای بیمهگرزار و ریسرک ناشری از آن آگراه
نباشد .بیمهشدن افراد به جای بیمهشدن اتومبیل از جمله مواردی اسرت تره مریتوانرد
نقیصة موجود را تا حد زیادی رفن تند .یافتهها دال رت برر ایرن دارد تره شررتت بیمره
فرصت دارد با توجه به رابطة مؤ فههرای مهرم و مررتبب برا ویژگریهرای بیمرهگرزار بره
شناسایی نوع ترجیحات مشتریان خود اقدام تند ترا از ایرن طریرق بتوانرد برا قرراردادن
مشتریان در طبقهبندی مختلف ریسک امکان طراحی قراردادهرای سرازگار اطالعراتی را
فراهم تند .مثالً ،در این پژوهش رابطة مردبودن و خرید پوشرش بیمرة بیشرتر معکروس
محاسبه شد .این مشاهده دال ت بر آن دارد ته مردها به د یل تواناییِ بیشتر در رانندگی
به خرید پوششهای تکمیلی تمتری تمایل دارند .از سویی دیگرر ،زنهرا پوشرش بیمرة
بیشتری میخرند و نسبت به مرردان درخواسرت ارامرت بیشرتری مریتننرد .ایرن امرر
میتواند نشانهای باشد برای شرتت بیمه ته مشتریانِ زن از ریسک بیشتری برخوردارنرد
و نباید منوی قیمتی پیشنهادی برای زن و مرد یکسان باشد .از دیگر دسرتاوردهای ایرن
تحقیق ،تحلیل اثر نهایی است ته میتواند اثرگذاری هر متییرر برر احتمرال حا رتهرای
اهارگانة درخواست ارامت و خرید پوشش بیمه را اندازه بگیرد .مثالً ،مردبودن احتمرال
«داشتن پوشش بیمة بیشتر و نداشتن درخواست ارامت» و همچنین «نداشتن پوشرش
بیمة بیشتر و عدم درخواست ارامت» را افزایش میدهد ته میتواند دال رت برر مهرارت
بیشتر مردان در رانندگی داشته باشد.
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