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 -1مقدمه
بیمه تکمیلی درمان در ایران عمدتا به صورت گروهی توسط بخش خصوصی ارائه می شود ،كه این نوع بیمه در بین
رشتههای مختلف اختیاری این بازار بیشترین سهم از ح ،بیمه تولیدی را دارد .یکی از علل عمده ناكارایی بازار بیمه
تکمیلی درمان وجود اطالعات نامتقارن در این بازار است .اطالعات نامتقارن بهطوركلی از دو جهت میتواند كارایی بازار
بیمه درمان را مختل كند .1 :كژگزینی :افراد نامناسب از نظر شركت بیمه ،بهطور مثال آنهایی كه احتمال بیماری نسبتا باالیی
دارند ،تصمیم به خرید بگیرند .این پدیده ناشی از وجود ویژگیهای غیر قابل مشاهده در بیمهشوندگان است .2 .كژمنشی:
بیمه درمان باعث افزایش تقاضا برای مراقبت پزشکی شود .این پدیده ناشی از رفتارهای غیرقابل مشاهده در افراد بیمه شده
دارد .یک باور رایج كه در متون كالسیک این حوزه این است كه استفاده از بیمههای گروهی باعث كاهش كژگزینی میشود.
ادبیات موجود در بیمههای گروهی درمان آمریکا كژگزینی را تنها یک مسئله مهم و اختالل زا در گروههای كوچک ،1به
دلیل امکان داشتن مزیت اطالعاتی بیشتر نسبت به گروههای بزرگ ،میداند (مانهایت و شون .)2۵۵4 ،2از این جهت و برای
رفع ناكارایی ناشی از كژگزینی یکی از راهها مداخالت سیاستی دولتی و قانونگذاری در بازار بیمه است.
مداخالت دولتی عمدتاً به سه صورت  )1 :بیمه اجباری :كه طب ،این قانون ،دولت افراد یا عوامل اقتصادی را ملزم به
خرید بیمه میكند (آكرلف 1۳۴۵ ،3و فلدشتاین .)2۵۵۰ ،4این نوع از مداخله به شکل الزام گروههای بیمهگذار به مشاركت
حداقل  ٪۰۵كاركنان در بازار بیمه تکمیلی درمان گروهی ایران خود را نشان میدهد )2 .مالیات و یارانه :در كارهای
كالسیک تئوریک مربوط به كژگزینی ،یارانه دولتی میتواند بهصورت بهینه ناكارایی ناشی از پوشش كم افراد كم ریسکتر
را در بازار رقابتی از بین ببرد ،كه این نوع سیاست میتواند در صورت وقوع مساعدگزینی جای خود را اخذ مالیات از افراد
بدهد (دی مزا و وب )3 .)2۵۵1 ،۰محدودیتها روی قیمتگذاری ویژگیهای بیمهشوندگان :نوع دیگری از مداخالت
دولت در بازارهای بیمه ،مقیدكردن توانایی بیمهگران به قیمتگذاریهای مبتنی بر ویژگیهای قابل مشاهده از قبیل جنسیت،
سن و یا دیگر متغیرهای پیشبینی كننده ریسک فرد یا گروه ،است (هکمن و همکاران .)2۵1۰ ، 6این نوع از مداخالت
سیاستی ،كه موضوع این تحقی ،است ،براساس آییننامه شماره  ۴4شرایط عمومی بیمه های درمان است كه به شركتهای
بیمهگر این امکان داده میشود كه از گروههایی با اعضای كمتر از  ۰۵نفر آزمایش و معاینه پزشکی به عمل آورد .در این
حالت اگرچه بیمهگذار موظف است برای تمام اعضای گروه درخواست بیمه كند ،اما بیمهگر میتواند باتوجه به پرسشنامه
سالمتی یا معاینات انجام شده ،از بیمه كردن فرد یا افرادی از گروه و یا ارائه پوشش هزینه زایمان و بیماریهایی كه سابقه
قبلی دارند ،خودداری كند.
هدف اصلی این تحقی ،بررسی قانون ذكر شده و و چگونگی تاثیر آن بر میزان كژگزینی بنگاههای كوچک است .این
آییننامه از ابتدای سال  13۳۵برای بنگاههای بیمه الزم االجرا گردید .داده های در دسترس برای این تحقی ،نیز مربوط به
 .1معموالً در ادبیات بیمه از مقدار آستانه  ۰۵نفر برای تفکیک بنگاهها به كوچک و بزرگ استفاده می شود .این نوع تفکیک به دلیل قانون مورد بررسی است .در
كنار اینکه در ادبیات مرسوم این حوزه ،از جمله كوتلر ( ،)1۳۳4مانهایت و شون ( ،)2۵۵4سیمون ( ،)2۵۵۰و الینگ و همکاران ( ،)2۵1۰نیز از این مقدار برای
تفکیک بنگاههای بیمه گذار به كوچک و بزرگ استفاده كردهاند.
2. Monheit, and Schone
3. Akerlof
4. Feldstein, Martin
5. De Meza, and Webb
6. Hackmann, Kolstad, and Kowalski
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سالهای  13۳۵تا  13۳۰است ،كه زمان اجرای این آییننامه را در بر میگیرد .این دادهها در دو سطح فردی و گروهی از
شركت بیمه آسیا گرفته شده است .این شركت جز سه شركت با بیشترین سهم ح ،بیمه تولیدی در بخش درمان تکمیلی
بازار ایران است .باتوجه به این موضوع كه آیین نامه بیمهای برای تمامی بنگاههای بیمهگر الزام آور است ،نتایج تحقی،
قابلیت بسط به تمامی شركتهای بیمهگر موجود در بازار بیمه تکمیلی درمان را دارد.
در ایران تحقیقات اندكی در حوزه بررسی كژگزینی و تاثیر قوانین بیمهای موجود صورت گرفتهاست و عمده مقاالت
قابل توجه مربوط به انتخاب های فردی است .از طرفی دیگر ،اكثر تحقیقاتی كه در ایران با استفاده از دادههای خرد
شركتها ی بیمه صورت گرفته است مربوط به بیمه اتومبیل است كه از جمله آنها میتوان به ماجد و شرزهای (،)13۳6
كشاورز و امیرخانلو ( ،)13۳۵و كشاورز و صابونیها ( ) 13۳4اشاره كرد .در بیمه درمان عمده تحقیقات مربوط به اطالعات
نامتقارن با استفاده از دادههای هزینه و درآمد خانوار صورت گرفته است (كشاورز و انباجی )2۵1۵ ،و بنا به اطالعات ما تا
بهحال با استفاده از دادههای خرد شركت های بیمه درمان تحقیقی در ایران انجام نشدهاست .بنابراین این مقاله از این جهت
كه كژگزینی را با استفاده از دادههای خرد شركت بیمه مورد بررسی قرار میدهد ،در تحقیقات موجود در بازار بیمه درمان
ایران منحصر بفرد است .عالوه بر اینکه تا به حال تحقیقی در مورد تاثیرات اجرای آییننامه بیمه تکمیلی درمان گروهی در
ایران ،انجام نشدهاست .از طرف دیگر روش استفاده شده در این تحقی ،،روش طراحی مطالعه گسستگی رگرسیون
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( ،)RDDدر ایران كمتر مورد توجه واقع شدهاست،
ادامه این مقاله به اینصورت خواهد بود كه ابتدا ادبیات شکل گرفته حول انگیزههای تحقی ،معرفی خواهد شد .در
بخش سوم در مورد دادههای این تحقی ،و بازار بیمه گروهی تکمیلی درمان در ایران ،كه زمینه این تحقی ،است ،بحث
خواهد شد .در طی این بخش به قوانین موجود در این بازار كه می تواند نتایج تحقی ،ما را متاثر كند اشاره خواهد شد .در
بخش چهارم مدل تجربی كه با استفاده از آن در پی شناسایی پدیدههای مورد نظر هستیم ارائه خواهد شد .در بخش پنجم
نتایج تحقی ،آورده خواهد شد و نهایتا در بخش آخر به توصیههای سیاستی ناشی از نتایج تحقی ،و پیشنهاداتی برای
تحقیقات آتی در این زمینه اشاره میشود.

 -2مرور ادبیات
باتوجه به اینکه تا به حال تحقی ،قابل توجهای در زمینه شناسایی كژگزینی بهوسیله قوانین موجود در بازار بیمه تکمیلی
ایران صورت نگرفتهاست ،ازطرفدیگر به دلیل اینکه بهطوركلی قوانین مربوط به یک منطقه جغرافیایی و زمان خاص است،
در این بخش صرفاً سعی می شود حول مفاهیم كلی مورد نظر تحقی ،،كه امکان شناخت و درک بهتر نظریه تحقی ،را فراهم
می آورد ،بحث صورت گیرد .به این منظور ابتدا مقوله اطالعات نامتقارن در ادبیات بیمه انفرادی ،باتوجه به غنای بیشتر
كارهای انجام شده در این زمینه ،معرفی میشود .سپس كژگزینی بین گروهی مورد بحث قرار میگیرد .نهایتاً تأثیر بعضی از
قوانین اجرا شده نسبتاً مشابه در آمریکا كه مربوط به اندازه گروههای بیمهگذار است بررسی و حول تاثیر آنها در مسئله
كژگزینی بحث میشود.

1. Regression discontinuity design
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مقاالت تجربی اطالعات نامتقارن با بهرهگیری از مقاالت تئوریک كالسیک ،ارو ،)1۳63( 1آكرالف ( )1۳۴۵و راثچایلد و
استیگلیتز ) 1۳۴6( 2در پی این بودند كه آیا اساسا اطالعات نامتقارن در بازار وجود دارد و در صورت وجود به چه شکل
خواهد بود؟ این مقاالت وامدار تالشهای چیاپوری و سلنیه )2۵۵۵،2۵۵3( 3هستند كه آزمون همبستگی مثبت 4برای
اطالعات نامتقارن را معرفی كردند .ایده اصلی آزمون همبستگی مثبت برای اطالعات نامتقارن مقایسه نرخ خسارات
مصرفكنندگان ،كه بهصورت خودگزینشگر نوع بیمهشان را بر گزیده بودند ،است .یافتهها این را نشان میداد كه
مصرفكنندگانی كه پوشش بیمه گستردهتری را خریداری میكنند ،مشروط به اطالعات موجود برای بیمهگر ،نرخ خسارت
باالتری را نیز درخواست می كنند .این مسئله نشان از اطالعات نامتقارن دارد ،كه خود به دو شکل كلی است ،یا
مصرف كنندگان اطالعات پیشینی خصوصی در مورد مواجه با ریسک خود دارند (كژگزینی) ،و یا كژمنشی كه خودش نیز
به دو شکل است ،كسانی كه پوشش بیمه را خریداری میكنند ،از خود مراقبت كمتری میكنند (كژمنشی پیشین) یا در یک
سطح دادهشده خسارت ،تمایل بیشتری به ادعا خسارت دارند (كژمنشی پسین) .دو مقاله شاخص كوتلر و زكهاسر،)2۵۵۵( ۰
و كوهن و سیگلمن )2۵1۵( 6نتایج حاصل از این نوع آزمون و داللتهای آنها برای شناخت رفتار مصرفكنندگان را به
ترتیب در بازار بیمه درمان و بازار انواع مختلف بیمه بررسی كردهاند .البته الزم به تذكر است از آن جهت كه در این تحقی،
فرض می شود نوع رفتار افراد پس از خرید بیمه از اندازه گروه آنها متاثر نمیشود ،بنابراین تمامی اثرات ناشی از قانون
مورد نظر بهعنوان كژگزینی شناسایی میشود.
۴

بهطوركلی دو كار تئوری قابل توجه در زمینه كژگزینی بین گروهی صورت گرفته است .میرز و اسمیت ()1۳۳1
پیشبینی كردند كه در صورت ارضای دو شرط ،تشکیل گروهها بهمنظوری غیر از خرید بیمه و عدم وجود انتخاب فردی،
كژگزینی در بازار بیمه گروهی از بین خواهد رفت .بااینوجود ،هنسن )2۵۵۰( ۳با استفاده از نظریه بازیها پیشبینی
برخالف آنها ارائه میدهد و نشان می دهد كماكان با وجود برقراری این دو فرض بازارهای بیمهای از وجود كژگزینی رنج
خواهند برد .نتایج هنسن ( )2۵۵۰در كار تجربی الینگ و همکاران )2۵1۰( ۳به اثبات رسید .آنها با استفاده از اطالعات
موجود در بازار بیمه بحرانی درمان چین ،كه در آن افراد درون هر گروه ح ،انتخاب نوع پوشش را نداشتند نشان دادند كه
كماكان كژگزینی بین گروهی در بازار بیمه وجود دارد .از این نظر مقاله ما نیز در ادامه این مقاالت سعی به بررسی كژگزینی
بین گروهی دارد .این پدیده به كژگزینی موجود در بازار بیمه گروهی اشاره دارد كه ثمره رفتار استراتژیک گروهها بهمنظور
حداكثر سازی رفاه جمعی اعضای گروه است ،نسبت به كژگزینی درون گروهی كه به انتخاب افراد موجود در یک گروه
نظر دارد .بهعبارتدیگر گروهها را بهصورت یک كل عقالنی درنظرمیگیریم كه میتواند در جهت منافعش بهصورت
استرتژیک عمل كند.

1. Arrow
2. Rothschild,and Stiglitz
3. Chiappori and Salanie
4. Positive correlation tests
5. Cutler and. Zeckhauser
6. Cohen, and Siegelman
7. Mayers, and Smith
8. Hanson
9. Eling, Jia and Yao
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اما مسئلهای كه بهطور خاصتر مورد نظر این تحقی ،است ،این مسئله است كه در مقابل ضرر رفاهی ناشی از بیشتر
بودن كژگزینی در گروههای كوچک چه باید كرد؟ گروبر ) 2۵۵۵( 1در مقاله خود اشاره كرد كه این ضرر رفاهی در بنگاهها
كوچکتر بیشتر است .سیمون ) 2۵۵۰( 2علت این امر را به امکان كسب مزیت اطالعاتی بیشتر این بنگاهها از میزان سالمت
كاركنان خود نسبت میدهد .همین امر باعث شد كه در آمریکا بیمهگران تبعیض قیمت شدیدی نسبت به بنگاههای كوچک
اعمال كنند و یا برای بنگاههای كوچک بیمه عرضه نکنند .در طی این روند انگیزه بنگاههای كوچک برای خرید بیمه كاهش
و قیمت بیمه برای آنها افزایش یافت كه باعث تدوین قوانین و اصالحات نظام بیمه گروهی درمان در اوایل دهه ۳۵
میالدی در بعضی ایاالت آمریکا شد .به موجب این قانون بیمهگران موظف به كاهش تبعیض قیمت باتوجه به ویژگیهای
كاركنان هر بنگاه شدند .تحقیقات متعددی در این زمینه از جمله باخ موئلر و دیناردو ،)2۵۵2( 3دیویداف و همکاران
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( ،)2۵۵۰سیمون ( ،)2۵۵۰و باخ موئلر و مونهیت )2۵۵۳( ۰انجام شدهاست .نتایج سیمون ( )2۵۵۰حکایت از این دارد كه
این وضع این قوانین محدود كننده در بعضی از ایالتها باعث كاهش بیش از پیش افراد بیمهشده و افزایش ح ،بیمه
دریافتی شد ،بهطوریکه این قانون نتیجه عکس آن چیزی كه در اهداف ابتداییاش بود را منجر شد .از طرف دیگر ،نتایج باخ
موئلر و دیناردو ( )2۵۵2عدم تاثیر این حذف تبعیض قیمتی را در سه ایالت آمریکا بر روی ح ،بیمه نشان میدهد .به نوعی
قانون مورد بررسی در ایران عکس قانون اشاره شده در آمریکا است ،زیرا این قانون صرفا امکان آزمایشات و توانایی عدم
بیمه كاركنان را برای بنگاههای كوچک قائل است .از طرف دیگر ،نتایج كاپور و همکاران ( )2۵12نشان میدهد كه این
قانون در آمریکا روی تعداد كاركنان بنگاههایی كه برای كاركنانش بیمه فراهم میكند موثر است و این بنگاهها برای فرار از
الزام این قانون سعی می كنند ،چنانچه تعداد كاركنانشان نزدیک نقطه بحرانی باشد ،تعداد كاركنان خود را افزایش دهند.

 -3دادهها و محیط مورد بررسی
برای بررسی صحت فرضیههای تحقی ،از دادههای بیمه درمان گروهی شركت بیمه آسیا استفاده میشود .در این نوع
بیمهنامهها پرداخت هزینههای بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث احتمالی و سایر پوششهای اضافی درمانی طب،
شرایط بیمهنامه تعهد میشود .بیمه شدگان شامل كاركنان شاغل در سازمانها ،شركتها و افراد تحت تکفل آنان شامل همسر،
فرزندان و والدین هستند كه با معرفی بیمهگذار تحت پوشش قرار گرفته و میتوانند از مزایای این بیمهنامه استفاده نمایند.

ازآنجاكه قوانین و مقررات كلی بازار بیمه درمان بین تمامی شركتهای بیمه موجود در بازار مشترک است ،بهنظر نتایج
این تحقی ،قابلیت بسط برای كلیه شركتهای موجود در بازار بیمه تکمیلی درمان گروهی را دارد .به منظور آشنایی دقی،تر
این قوانین كه براساس آییننامه شماره  ۴4شرایط عمومی بیمه های درمان است ،را مورد بررسی قرار میدهیم.

1. Gruber
2. Simon
3. Buchmueller and DiNardo
4. Davidoff Blumberg and Nichols and
5. Buchmueller and Monheit
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جدول ( -)1انواع گروههای بیماری
گروه

كد بیماری

خسارتهای پاراکلینیکی
P1

جبران هزینه های سونوگرافی ،مامو گرافی ،انواع اسکن ،انواع آندوسکوپی ،ام آر آی ،اكوكاردیوگرافی ،استرس اكو ،دانسیومتری
(پاراكلینیکی )1

P2

تست ورزش ،تست آلرژی ،تست تنفسی ،نوار عضله ،نوار عصب ،نوار مغز ،نوار مثانه ،شنوایی سنجی ،بینایی سنجی ،هولتر
مانیتورینگ قلب ،آنژیوگرافی چشم (پاراكلینیکی )2

P3

جبران هزینههای مجاز سرپایی مانند شکستهبندی ،گچگیری ،ختنه ،بخیه ،كرایوتراپی ،اكسیزیون ،بیوپسی ،تخلیه كیست و لیزر
درمانی ،لیپوم (پاراكلینیکی )3

خسارتهای بیمارستانی
H1

اعمال جراحی مهم (مغز و اعصاب باستثنا دیسک ستون فقرات  ،قلب  ،پیوند كلیه و مغز استخوان) ،عملهای پیوند قلب ،مغز
استخوان ،كبد ،كلیه ،ریه

H2

بستری در بیمارستان و مراكز جراحی محدود  ،آنژیوگرافی قلب و سنگ شکن

H3

زایمان (طبیعی و سزارین)

توضیحات :شش بیماریای كه در این تحقی ،مورد بررسی قرار میگیرند در این جدول آورده شدهاست .این گروهبندی بر اساس نوع
قرارداد و گروهبندی شركت بیمهگذار صورت گرفتهاست.

بیمهشدگان شامل كاركنان رسمی ،پیمانی یا قراردادی بیمه گذار و اعضای خانوادهشان است كه بیمهگذار آنها را بهعنوان
اعضای گروه معرفی نموده است و حداقل  ٪۰۵كلیه كاركنان باید همزمان تحت پوشش بیمه قرار گیرند .ارائه پوشش بیمه
درمان به سایر گروهها (از قبیل اصناف ،اتحادیهها ،و انجمنها) به این شرط مجاز است كه با هدفی غیر از اخذ پوشش بیمه
موضوع این بیمهنامه تشکیل شده باشند ،پرداخت ح ،بیمه سالیانه توسط بیمهگذار تضمین شده باشد و بیش از ٪۰۵
اعضای گروه بهطور همزمان بیمه شوند .طب ،این آییننامه مدت تمامی بیمهنامهها یکسال تمام شمسی است ،كه دادههای
موجود نیز رعایت این قانون را تأیید میكند .به دلیل اینکه ما منحصرا به اطالعات نامتقارن بین گروهی توجه میكنیم ،تنها
بیمهگذارانی را در نظر میگیریم كه یک نوع بیمه گروهی را به كاركنانشان ارائه میدهند ،این باعث میشود قدرت انتخاب
بیمهشدگان در هر گروه از بین برود.
همانطوركه اشاره شد ،قانونی كه مورد بررسی قرار میگیرد ،این است كه به شركتهای بیمهگر این امکان داده میشود
كه از گروههایی با اعضای كمتر از  ۰۵نفر آزمایش و معاینه پزشکی به عمل آورد .در این حالت اگرچه بیمهگذار موظف
است برای تمام اعضای گروه درخواست بیمه كند ،اما بیمهگر میتواند باتوجه به پرسشنامه سالمتی یا معاینات انجام شده،
از بیمه كردن فرد یا افرادی از گروه و یا ارائه پوشش هزینه زایمان و بیماریهایی كه سابقه قبلی دارند ،خودداری كند .البته
همانطور كه یکی از بندهای این قانون آورده شدهاست «ارائه پوشش هزینههای رفع عیوب انکساری چشم مجاز نیست ».از
این رو این گروه از بیماری را از دادههای مورد بررسی حذف میكنیم.
دادههای مورد استفاده مربوط به  ۳616مشاهده در سطح بیمهگذار ه سال 442۰ ،بیمهگذار منحصر بهفرد ،برای
 33۰3۳3۴26نفر به مدت تقریبی  6سال ،از ابتدای سال  13۳۵تا ابتدای بهمن  ،13۳۰است كه از ادغام دادههای مربوط به
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صدور بیمهنامه شركتها ،صدور بیمهنامه افراد و خسارت پاراكلینیکی ،و خسارت بیمارستانی بدست آمدهاست .كه شامل
اطالعات زیر میگردند:
 )1مشخصات بیمهشدگان :جنسیت ،سال تولد ،نسبت با بیمهشده اصلی ،تاریخ صدور بیمهنامه
 )2مشخصات بیمهگذار :مجموع تعداد بیمهشدگان ،استان محل صدور
 )3مشخصات بیمهنامه و ادعای خسارت :تاریخ شروع و اتمام قرارداد ،تاریخ ادعای خسارت ،نوع و گروه بیماری منجر
به خسارت ،میزان خسارت درخواست شده ،میزان خسارت پرداخت شده
میزان استفاده از خدمات درمانی هر گروه به وسیله دو متغیر محاسبه میشود )1 :میانگین تعداد خسارت درخواستی :كه
بهصورت مجموع میانگین استاندارد شده 1تعداد خسارت بیمهگذار در هر گروه از بیماریها تقسیم بر تعداد پوششهای
(مربوط به هر گروه بیماری) خریداری شده محاسبه میشود )2 .میانگین خسارت پرداختی :كه بهصورت مجموع میانگین
استاندارد شده خسارت پرداختی به بیمهگذار در هر گروه از بیماریها تقسیم بر تعداد پوششهای (مربوط به هر گروه
بیماری) خریداری شده محاسبه میشود .تمامی بنگاهها با كمتر از  4پوشش را ،به دلیل تعداد كم این بنگاهها ( ۰3مورد) و
اینکه تمامی آنها در بنگاههای بزرگ قرار میگیرند ،كنار میگذاریم .گروههای بیماری مورد بررسی نیز در جدول ()1
مشخص شدهاند.

 .1به دلیل اینکه نتایج از شدت خسارت موجود در هر گروه بیماری متاثر نشود ،آن ها را به صورت استاندارد شده جمع كردیم .بطور مثال گروه پاراكلینکی امکان
تعداد خسارت بیشتری را نسبت به اعمال جراحیهای مهم دارد ،حال آنکه میزان خسارت درخواستی در اعمال جراحیهای مهم بیشتر از پاراكلینیکی خواهد
بود.
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جدول ( -)2خالصه آماری متغیرهای مورد بررسی باتوجه به اندازه بنگاهها
بنگاههای كوچک (كمتر از  ۰۵نفر بیمه شده)
متغیرها

مشاهدات

میانگین

خطای
استاندارد

حداقل

بنگاههای بزرگ ( ۰۵و بیش از  ۰۵نفر بیمه شده)
حداكثر

مشاهدات

میانگین

خطای
استاندارد

حداقل

حداكثر

میانگین
تعداد
خسارت

۴۰۳

۵3161

۵3۴۰۰

-۵3۳6۳

63۳44

۳٬۳۰۳

-۵3۵1۰۳

۵3۰۵4

-۵3۳۳3

۳32۵۰

درخواستی
میانگین
خسارت

۴۰۳

-۵3۵۴62

۵36۵۰

-13۵۰1

43۴12

۳٬۳۰۳

۵3۵۵3۰4

۵3۰۳۵

-133۵2

43۵62

پرداختی
میانگین

۴۰۳

۵3۰۵3

۵3۵۳۳2

۵

۵3۳6۳

۳٬۳۰۳

۵3۰11

۵3۵6۳۵

۵

1

بعد خانوار

۴۰۳

236۳3

۵3۵۰۳۴

1

43۳3۳

۳٬۳۰۳

23۳۰۰

۵3۰6۴

1

63۳۰۴

سن

۴۰۳

3۵3۵۳

432۳3

632۰۵

4۳342

۳٬۳۰۳

2۳34۰

336۵6

1366۴

۰۰

۴۰۳

۵36۳6

۵3464

۵

1

۳٬۳۰۳

۵34۰۰

۵34۳۳

۵

1

۴۰۳

۵3466

۵312۳

۵

1

۳٬۳۰۳

۵3433

۵31۵۳

۵

1

۴۰۳

323۳۰

1۵3۴۳

۵

4۳

۳٬۳۰۳

36۰3۴

1٬3۳2

۰۵

1۵۵٬۵۵۵

۴۰۳

۰3۳۵6

۵33۵۰

4
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۳٬۳۰۳

۰3۳13

۵3322

4
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مردان

منظقه
جغرافیایی
سرپرست
تعداد
كاركنان
تعداد پوشش

میانگین خسارت پرداختی و میانگین تعداد خسارت درخواستی بهصورت استاندارد شده محاسبه شدهاست .جنسیت نشان دهنده
نسبت مردان بیمهشده هر بنگاه ،متغیر سرپرست نشان دهنده تعداد سرپرستان به كل افراد بیمهشده هر بنگاه ،بعد خانوار نشانی از
میانگین بعد خانوارهای بیمه شده هر بنگاه دارد .منطقه نیز برای بنگاههای صادره از تهران مقدار یک میگیرد.

در جدول ( )2خالصه آماری از ویژگیهای مورد بررسی به تفکیک بنگاه كوچک و بزرگ مشخص شدهاست.
همانطوركه مشاهده میشود میانگین تعداد خسارت درخواستی در بنگاههای كوچکتر بیشتر است ،كه این امر میتواند ناشی
از وجود كژگزینی بیشتر بین گروهی در این بنگاهها باشد .همینطور منطقه جغرافیایی صادره بیمه برای بنگاههای كوچکتر
بیشتر از تهران است (این متغیر مجازی برای بنگاههای صادره از تهران مقدار یک میگیرد .).سن افراد بیمهشده ،و نسبت
سرپرستان به كل افراد بیمهشده در این بنگاه های كوچک نیز بیشتر است ،اما بعد خانوار كمتر است .بقیه متغیرها نیز تفاوت
خاصی ندارند.
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 -4مدل تجربی مورد استفاده
در این قسمت سعی میشود با استفاده از منابع مورد استفاده ،كشاورز ( ،)13۳۵و كالونیکو و همکاران)2۵1۴ ،2۵14a( 1
روش استفادهشده و چگونگی بهرهگیری از آن باتوجه به دادههای در دسترس توضیح داده شود .در سالهای اخیر تاكید
چشمگیری برای ارزیابی مداخله های سیاستی در قلمرو مسائل اقتصادی ،آموزشی و درمانی صورت گرفتهاست .تخصیص
تصادفی عامل اقتصادی به دو گروه آزمایش و گروه كنترل بهعنوان استاندارد طالیی پژوهشهای ارزیابی تجربه تصادفی
شناخته میشود .با این حال بنا به دالیل بسیاری ،از جمله هزینههای مادی و پیچیدگیهای ایجاد محیط كامال تصادفی ،انجام
یک مطالعه تجربی تصادفی معموال عملی و شدنی نیست .به این علت باتوجه به محیط مورد بررسی میتوان از روشهای
شبه تصادفی استفاده كرد .یکی از این روش های شناسایی مداخالت سیاستی ،روش طراحی مطالعه گسستگی رگرسیون

2

( ) RDDاست ،كه در این تحقی ،برای شناسایی تاثیر قانون مرتبط با اندازه گروهها بر میزان استفاده از خدمات بیمهای
بیمهگذاران استفاده شدهاست .میزان استفاده از خدمات درمانی هر بنگاه ،همانطور كه بحث شد ،به وسیله دو متغیر محاسبه
میشود )1 :میانگین تعداد خسارت درخواستی  )2میانگین خسارت پرداختی
تکنیک  RDDبرای مواردی به كار بسته می شود كه در آن عوامل اقتصادی مورد مطالعه برای عضویت در گروه برنامه به
گونهای انتخاب میشوند كه مقدار عددی متغیر رتبهبندی( 3متغیر مکانیزم انتخاب) آنها از یک نقطه آستانه مفروض یا
كوچک تر یا بزرگتر باشد .در تحقی ،حاضر متغیر مکانیزم انتخاب تعداد افراد بیمهشده هر گروه از بیمهگذاران است ،و متغیر
مورد مطالعه میانگین خسارت درخواستی و میانگین تعداد خسارت درخواستی هر گروه است .گیریم
نشانگر زوج مقادیر بالقوه متغیر مورد مطالعه برای گروه ام باشند،
است اگر در معرض اجرای سیاست قرار نگیرد ،و

و

مقدار بالقوه متغیر مورد مطالعه برای گروه ام

مقدار متغیر وابسته برای گروه ام است اگر در معرض اجرای

سیاست قرار گیرد .مشکل اساسی استنتاج علی این است كه هرگز نمیتوانیم دو مقدار بالقوه

و

را برای گروه

ام در یک زمان واحد مشاهده نماییم .از این رو بر متوسط اثرات برنامه تمركز میكنیم ،یعنی بهجای مطالعه بر روی یک
گروه ،بر روی متوسط

برای دو گروه از جمعیت تمركز میكنیم .برای هر واحد ما تنها یکی از را مشاهده

{

نشانگر وضعیت در معرض برنامه قرار گرفتن فرد را نشان دهد آنگاه مقدار مشاهده شده و

میكنیم .گیریم }

متغیر مورد مطالعه به صورت معادله ( )1نوشته میشود:
()1

اگر

{

اگر
عالوهبر متغیر دو گزینه ای وضعیت در معرض برنامه قرار گرفتن و متغیر وابسته ،در این تحقی ،برداری از متغیرهای
را مشاهده میكنیم كه در آن
تحقی،

تعداد افراد بیمهشده هر گروه و

یک بردار

بعدی مرتبط با

است .در این

شامل كنترل سال قرارداد (برای كنترل اثرات ثابت هر سال) ،ویژگیهای جمعیتشناختی گروه بیمهشده (از جمله

میانگین سنی ،میانگین جنسیت ،میانگین تعداد اعضای خانوار بیمه شده ،میانگین نسبت بیمهشدههای اصلی ،منطقه

1. Calonico and Cattaneo and Titiunik
2. Regression discontinuity design
3. Rating or running variable
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جغرافیایی صدور) و شرایط مالی هر قرارداد (نرخ بیمه هر قرارداد) می شود .این گروه از متغیرها نیز برای شناسایی تاثیر
سیاستی باید كنترل گردند.
از آن جهت كه در این تحقی ،قرارگیری در دو گروه آزمایش (گروه با تعداد افراد بیمهشده كمتر از  ۰۵نفر) و كنترل
(گروه با تعداد افراد بیمهشده بیشتر و برابر با  ۰۵نفر) بهصورت متعین بوده و یک تابع غیر تصادفی از متغیری مثل

 ،یعنی

همان متغیر رتبه بندی است ،از روش طراحی گسستگی رگرسیون با جهش یکباره 1استفاده میكنیم .در نتیجه ،متوسط اثر
برنامه بهصورت معادله ( )2محاسبه میشود:

}

()2

]

بنابراین مسئله اصلی چگونگی محاسبه

| [

]

{

| [

است ،برای این امر از رگرسیون ناپارامتری در نقطه آستانه

استفاده میشود .روشهای ناپارامتریک عمدتا نوعی از روشهای تقریب یا هموارسازی را در بر میگیرد .بعضی از این
روشهای عمده كرنلها ،اسپی الینها ،و سریها هستند .در این تحقی ،برای روش هموارسازی از تابعهای كرنل
برآورد

و

استفاده میكنیم .آنگاه توابع رگرسیون در نقطه

میتواند به صورت رابطه ( )3برآورد شوند.
∑

()3

∑
∑
∑

كه در آن

در

̂
̂

پهنای باند ،یا همان پارامتر هموارسازی ،در ترسیم تابع چگالی تجربی است .آنگاه برآوردگر آماره مورد نظر

(اثر برنامه) عبارت است از:
()4

∑
∑

∑
∑
̂

̂

̂

̂

انواع متفاوتی از توابع كرنل ،از جمله گوسی ،دووزنی ،اپانیچنیکوف ،و مثلثی وجود دارند كه در تخمین از آنها استفاده
میشود .از بین تمامی این توابع ،تابع اپانیچنیکوف كاراترین تخمین زننده را به ما میدهد زیرا كه میانگین تجمیع شده
مجذور خطا را به صورت مجانبی حداقل میكند (دارای خاصیت حداقل  AMISE2است .).كارایی دیگر توزیعهای كرنل
نیز بهوسیله مقایسه آنها با توزیع اپانیچنیکوف سنجیده میشود .بههمیندلیل نیز ما در تخمین اثر برنامه از این توزیع
استفاده میكنیم .برای استحکام اثر برنامه محاسبه شده از توزیع كرنل مثلثی نیز استفاده میكنیم .در كل بنظر میرسد استفاده
از توابع كرنل مختلف نباید تاثیر خاصی بر نتایج تحقی ،بگذارد.
یک مسئله مهم دیگر در اجرای محاسبات  ، RDانتخاب پارامتر هموارسازی یا پارامتر پهنای باند است .هر چه میزان
پهنای باند بزرگتر باشد ،هموارسازی شدیدتر ،و میزان تورش بیشتر خواهد بود ،ولی به دلیل اینکه تعداد مشاهدات كمتری
خواهیم داشت واریانس كاهش مییابد (هنسن .)2۵۵۳ ،3بنابراین برای انتخاب پهنای باند به نوعی تصمیمگیری بین میزان

1. The Sharp Regression Discontinuity Design
2. Asymptotic Mean Integrated Squared Error
3. Hansen
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واریانس و تورش وجود خواهد داشت .یکی از راهحلهای متداول محاسبه میانگین مجذور خطا ( )MSE1است .كه این
روش در كالونیکو همکاران ( )2۵1۴معرفی شدهاست .این حداقل سازی میتواند به دو شکل صورت میگیرد:mserd )1 :
تنها یک پهنای باند بهینه در دو طرف نقطه آستانه ،براساس حداقل سازی  ،MSEبرای تخمینزن تاثیر آزمون  RDارائه
میدهد : msetwo )2 .دو پهنای باند بهینه مختص هر یک از دو طرف نقطه آستانه ،براساس حداقلسازی  ،MSEبرای
تخمینزن تاثیر آزمون  RDارائه میدهد .ما از هر دو این روشها برای محاسبه پهنای باند استفاده كردهایم .اگرچه بنظر
میرسد باتوجه به عدم تقارن بازه متغیر برنامه در دو طرف نقطه آستانه ،استفاده از پهنای باند  msetwoاز كارایی بیشتری
برخوردار باشد.
برای اینکه نتایج  RDاز اعتبار برخوردار باشند ،باید جهشهای احتمالی متغیرهای دیگر نیز در نقطه آستانه كنترل گردند.
به این منظور بهطوركلی سه دسته از متغیرهای سال ،تعداد پوشش خریداریشده (از بین پوششهای مورد بررسی) و
ویژگیهای جمعیتشناختی را كنترل میكنیم .ویژگیهای جمعیتشناختی خود شامل  ۰دسته )1 :منطقه جغرافیایی :متغیر
مجازیای كه برای بیمهگذاران صادره از تهران مقدار یک میگیرد )2 .بعد خانوار :برابر با میانگین تعداد افراد خانوار
بیمهشده در هر گروه است )3 .جنسیت :میانگین مردان هر گروه )4 .سرپرست :نسبت تعداد سرپرست خانوار هر گروه به
كل افراد بیمهشده گروه )۰ ،سن :میانگین سنی هر گروه ،می شود .در ابتدا تنها دو نوع متغیر كنترلی اولیه را وارد میكنیم،
سپس متغیرهای جمعیتشناختی را نیز كنترل میكنیم .ناهمسانی واریانس نیز از طری ،دسته بندی 2بنگاهها كنترل میشود.
تخمینهای مربوط به برآورد

بوسیله نرمافزار  Stataو با استفاده از بسته  ،rdrobustكه توسط كالونیکو و همکاران

( )2۵1۴ ، 2۵14توسعه داده شدهاست ،انجام میگیرد.
بهطوركلی نتایج حاصل از طراحی مطالعه گسستگی رگرسیون در قالب سه حالت مختلف بررسی میشود كه در طی این
روند بررسی ،به پیچیدگی این حالتها و تعداد متغیرهای دیگر كنترلشده افزوده می شود .در مورد چگونگی اجرای
محاسبات و مزیتهای هر نوع صورتبندی در بسته  rdrobustبهطور مبسوط در قسمت باال توضیح دادهشد ،اما دو نکته
باقیمانده است كه درنظرگرفتن آن ها برای درک بهتر نتایج مفید خواهد بود .ابتدا اینکه بسته  rdrobustبرای هر رگرسیون،
باتوجه به نوع محاسبه بازه اطمینان ،سه نتیجه (مرسوم ،3تورش تصحیحشده ،4و مستحکم ) 5را محاسبه میكند .روش
مرسوم كه بهصورت متداول در تحقیقات تجربی مربوط به رگرسیون غیرپارامتری محاسبه میشود تورش موجود در
روشهای ناپارامتریک را در نظر نمیگیرد و تنها هنگامی مفید خواهد بود كه هموارسازی باعث شکلگیری تورش اندكی
در تخمین زن گردد ،كه این امر نیاز به پهنای باند كوچکتری نسبت به پهنای باند با  MSEبهینه دارد .روش تورش تصحیح
شده باعث اصالح تورش میشود و نسبت به روش قبل میزان تورش را از اثر برنامه كم میكند .این روش اگرچه در ادبیات
تخمینزنهای ناپارامتریک معمول است ،اما بهدلیل ویژگیهای نامناسب آن در نمونههای محدود در كارهای تجربی خیلی
كم مورد استفاده قرار می گیرد .به این دلیل روش سومی توسط كالونیکو و همکاران ( )b2۵14معرفیشده ،كه عالوهبر
خاصیت اصالح تورش ،دارای ویژگیهای مناسبی در نمونههای محدود است .در هر دو روش تورش تصحیحشده ،و

1. Mean Squared Error
2. Clustering
3. Conventioanl
4. Bias-Corrected
5. Robust
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مستحکم استفاده از پهنای باند كارای  MSEتوجیه پذیر خواهد بود .در این تحقی ،نیز اگرچه نتایج حاصل از روش مرسوم
برای بررسی تاثیر تورش گزارش میشود ،اما نتیجهگیری اصلی بر پایه میزان اثر برنامه گزارش شده از طری ،روش مستحکم
خواهد بود.
مسئله دوم نیز به انتخاب مرتبه چند جملهای موضعی
برآورد مقدار اثر برنامه و مرتبه چند جملهای
استفاده میشود .كه ما نیز از این مقادیر و

در مشخص نمایی معادله رگرسیونی  )p( RDبرای

برای اصالح تورش ( )qاست .بهطور متداول مقادیر
برای استحکام نتایج استفاده میكنیم.

 -5نتایج
ابتدا وضعیت متغیر رتبهبندی را بررسی میكنیم .همانطور كه از شکل ( )1مشخص است ناپیوستگی در چگالی متغیر
رتبهبندی

وجود دارد (در مقدار  )۰۵كه به معنی نقض فرض

|

است ،یعنی مقدار اثر برنامه

محاسبهشده تورش دار شده است و در استنتاج صورت گرفته باید این مسئله را در نظر گرفت .این مسئله ناهمگن بودن و
رشد عجیب تعداد بنگاهها در سمت راست نقطه آستانه این سوال را در ذهن شکل میدهد كه آیا اثر برنامه باعث تغییر
رفتار بنگاهها شدهاست؟ به نوعی همانطور كه كاپور و همکاران ( )2۵12نشان میدهند این قانون آیا باعث افزایش ظرفیت
یا ادغام بنگاهها میشود ،و یا صرفا بنگاهها را ترغیب به بیمهكردن درصد بیشتری از كاركنانش در آییننامه بیمه ()٪۰۵
میكند؟ بنظر نمیتوان این پرش عجیب را صرفا به چشم یک اثر اتفاقی و بیربط به این قانون دید .در هر صورت پاسخ به
علت ایجاد این افزایش تعداد افراد بیمه شده احتیاج به تحقیقاتی دیگری دارد كه موضوع مورد بررسی ما نیست .اما از آنجا
كه این مسئله در استنتاج صورت گرفته قابل چشمپوشی نیست ،ما سعی كردیم این درونزایی را با حذف گروههای بیمهشده
در نزدیکی دو طرف نقطه آستانه حذف كنیم .در این مورد در ادامه توضیح بیشتر داده خواهد شد.
در شکل ( )2نمودار متغیر مورد مطالعه ،یعنی میانگین تعداد خسارت بنگاهها در مقابل متغیر مکانیزم انتخاب ،یعنی تعداد
افراد بیمهشده هر بنگاه مشاهده می شود .همانطور كه مشخص است شواهدی از وجود جهش بزرگی در میانگین شرطی
مقادیر مشاهده شده وجود ندارد ،اگرچه میزان اندكی میانگین تعداد خسارت در اثر اجرای برنامه برای بنگاههای بزرگ
افزوده شدهاست ،اما نتیجهگیری قطعی احتیاج به آزمونهای بیشتری دارد .ولی در بررسی ابتدایی میتوان به همبستگی منفی
میانگین تعداد خسارت و اندازه هر بنگاه پیبرد.
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ن مودار ه یستوگرام افراد بیمه ش ده هر گروه برای بازه  ۰-۰۰۱ن فر
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شکل ( -)2نمودار متغیر میانگین تعداد خسارت درخواستی در مقابل تعداد افراد بیمهشده هر بنگاه
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جدول ( -)3نتایج حاصل از آزمون  rddبرای محاسبه اثر برنامه :بدون درنظرگرفتن متغیرهای جمعیتشناختی و
میانگین خسارت پرداختی

میانگین تعداد خسارت درخواستی

مرسوم

***۵312۳

**۵31۵۴

**۵312۴

**۵31۵۳

۵3۵2۳۰

۵3۵264

۵3۵2۴۳

۵3۵2۳۵

مستحکم

*۵313۴

۵31۵2

*۵312۰

۵3۵۳۰۰

۵3۵۰۰۳

۵3۵3۳6

۵3۵461

۵3۵3۴3

مرسومp-value

۵3۵112

۵3۵241

۵3۵1۵2

۵3۵2۵3

۵361۳

۵3624

۵3614

۵3۰۳2

مستحکمp-value

۵3۵6۵۴

۵3134

۵3۵۴2۳

۵3143

۵34۳1

۵3614

۵3۰۰۳

۵3626

مرتبه چند جملهای

1

1

1

1

1

1

1

1

مرتبه اصالح تورش

2

2

2

2

2

2

2

2

مثلثی

مثلثی

مثلثی

مثلثی

نوع كرنل

اپانیچنیکوف اپانیچنیکوف

اپانیچنیکوف اپانیچنیکوف

پهنای باند

mserd

msetwo

mserd

msetwo

mserd

msetwo

msetwo mserd

ثابت تعداد پوشش

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ثابت سال

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

مشاهدات

۳616

۳616

۳616

۳616

۳616

۳616

۳616

۳616

ابتدا نتایج حاصل از آزمون اولیه  rddرا در جدول ( )3ارائه میدهیم .در این حالت متغیرهای جمعیتشناختی را در نظر
نمیگیریم و

را فرض میگیریم .در این حالت تنها تعداد پوششهای بیمهای مربوط به هر گروه از بیماری و

سال كنترل میشود .همانطور كه مشخص است در حالتی كه میانگین خسارت پرداختی بهعنوان متغیر مورد مطالعه در نظر
گرفته میشود ،برای هر دو تابع كرنل و پهنای باند ،اثر برنامه بیمعنی است ،اگرچه این مقدار مثبت گزارش میشود .در
حالتی كه میانگین تعداد خسارت پرداختی بهعنوان متغیر مورد مطالعه در نظر گرفته میشود ،برای پهنای باند  msetwoو
حالت مستحکم كه كاراترین حالت است ،كماكان تاثیر برنامه اگرچه مثبت ولی از نظر آماری بیمعناست .در حاالت
مستحکم تنها با استفاده از پهنای باند  mserdاثر برنامه مثبت و معنادار است .به این صورت كه برای هر دو توزیع كرنل
اپانیچكوف و مثلثی اجرای این برنامه به ترتیب باعث افزایش  ۵313۴و  ۵312۰واحدی میزان میانگین تعداد خسارت
درخواستی در بنگاههای بزرگ میشود .این میزان را می توان به اثر كژگزینی نسبت داد ،زیرا كه گرفتن آزمایش و پایش
سالمتی كاركنان صرفا در بنگاههای كوچک رخ میدهد و باتوجه به اینکه اثر برنامه مثبت بوده ،نشان از پرش رو به باال در
نقطه آستانه برای بنگاه های بزرگ دارد .برای حالت مرسوم نیز در تمامی حاالت اثر برنامه مثبت و معنیدار است كه بازه
 ۵31۵۴تا  ۵312۳باتوجه به نوع انتخاب پهنای باند و توزیع كرنل استفاده شده را در بر میگیرد ولی همانطور كه توضیح
داده شده ،از آنجا كه در این حال تورش كنترل نمیشود و ضرایب  p,qكم هستند ممکن است این نتیجه ناشی تورش باشد.
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جدول ( -)4نتایج حاصل از آزمون  rddبرای محاسبه اثر برنامه :با درنظرگرفتن متغیرهای جمعیتشناختی و
متغیرها

میانگین خسارت پرداختی

میانگین تعداد خسارت درخواستی

مرسوم

**۵312۵

**۵31۵1

**۵312۵

**۵31۵2

۵3۵4۳3

۵3۵۰۵4

۵3۵41۰

۵3۵44۴

مستحکم

۵311۴

۵3۵۳26

۵31۵6

۵3۵۴۳4

۵3۵۳۰2

۵3۵۳62

۵3۵6۴۳

۵3۵631

مرسومp-value

۵3۵146

۵3۵2۳4

۵3۵13۵

۵3۵2۰4

۵33۳۵

۵334۵

۵343۰

۵33۴۴

مستحکمp-value

۵31۵2

۵3216

۵312۵

۵322۵

۵32۴6

۵32۰۳

۵33۴۰

۵33۳4

مرتبه چند جملهای

1

1

1

1

1

1

1

1

مرتبه اصالح تورش

2

2

2

2

2

2

2

2

نوع كرنل

اپانیچنیکوف

اپانیچنیکوف

مثلثی

مثلثی

اپانیچنیکوف

اپانیچنیکوف

مثلثی

مثلثی

پهنای باند

mserd

msetwo

mserd

msetwo

mserd

msetwo

mserd

msetwo

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ثابت تعداد پوشش

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ثابت سال

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

مشاهدات

۳616

۳616

۳616

۳616

۳616

۳616

۳616

۳616

ویژگیهای
جمعیتشناختی

اما همانطوركه گفته شد ،برای اعتبار نتایج الزم است كه جهشهای احتمالی در متغیرهای توضیحی دیگر را نیز كنترل
كنیم .بنابراین در این حالت ،متغیرهای جمعیتشناختی را كه ممکن است میانگین خسارت و یا میانگین تعداد آن را متاثر
سازد ،در رگرسیون  RDوارد میكنیم .نسبت به حالت قبل ،این كار باعث كاهش معناداری ضرایب میشود كه نشان از این
دارد كه بخشی از این پرش در نقظه آستانه در متغیرهای جمعیتشناختی نیز رخ میدهد ،اما با این حال مقدار تغییر اثر
برنامه قابل توجه نیست .اضافه كردن متغیرهای جمعیتشناختی باعث میشود معناداری اثر برنامه روی میانگین تعداد
خسارت درخواستی ،در كلیه فرمهای كرنل و پهنای باند استفاده شده ،در حالت مستحکم از بین برود و میزان معناداری
ضرایب در حالت مرسوم نیز از  ٪1به  ٪۰كاهش یابد ولی میزان تاثیرگذاری اثر برنامه خیلی تغییر نمیكند .نتایج حاصل از
این رگرسیون در جدول ( )4گزارش شدهاست.
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جدول ( -)5نتایج حاصل از آزمون  rddبرای محاسبه اثر برنامه :با درنظرگرفتن متغیرهای جمعیتشناختی و
متغیرها

میانگین خسارت پرداختی

میانگین تعداد خسارت درخواستی

مرسوم

*۵312۰

۵3۵۳۳۵

۵3111

۵3۵۳۰۰

۵3۵۳۳۳

۵3۵۳23

۵3۵6۰1

۵3۵۰۳3

مستحکم

۵311۳

۵3۵۳۴3

۵311۵

۵3۵۳3۳

۵312۳

۵311۳

۵3111

۵31۵۰

مرسومp-value

۵3۵۳۵2

۵3161

۵31۵6

۵31۳۳

۵326۳

۵32۳2

۵33۳4

۵3414

مستحکمp-value

۵32۵۳

۵32۳1

۵323۵

۵3342

۵31۳۳

۵3213

۵324۳

۵32۰۳

مرتبه چند جملهای

1

1

1

1

1

1

1

1

مرتبه اصالح تورش

3

3

3

3

3

3

3

3

مثلثی

مثلثی

مثلثی

مثلثی

نوع كرنل

اپانیچنیکوف اپانیچنیکوف

پهنای باند

mserd

msetwo

msetwo mserd

اپانیچنیکوف اپانیچنیکوف
mserd

msetwo

msetwo mserd

ویژگیهای جمعیتشناختی

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ثابت تعداد پوشش

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ثابت سال

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

مشاهدات

۳616

۳616

۳616

۳616

۳616

۳616

۳616

۳616

نهایتاً در آزمون آخر برای افزایش استحکام نتایج و جلوگیری از تورشها ممکن

را انتخاب میكنیم ،كه

این امر باعث می شود در تمامی حاالت ،به جز در حالت مرسوم با پهنای باند  ،mserdاثر برنامه روی هر دو متغیر مورد
مطالعه از نظر آماری از بین برود .نتایج حاصل از این رگرسیون در جدول ( )۰گزارش شدهاست.
بهطوركلی میتوان گفت اثر برنامه میانگین خسارت پرداختی در تمامی حاالت بیمعناست و برای متغیر وابسته میانگین
تعداد خسارت درخواستی نیز در حاالت مستحکم با هر دو نوع تابع كرنل مورد بررسی و نوع انتخای پهنای باند اثر
برنامهای وجود نخواهد داشت .ما آزمونهای انجام شده را برای تمامی گروه بیماریهای اشاره شده در بخش قبل نیز بهطور
جداگانه تکرار كردیم و در هیچكدام از گروه بیماریهای مورد بررسی اثر اجرای برنامه معنادار نشد .این آزمونها را با
افزودن نرخ بیمه به متغیرهای كنترلی نیز تکرار كردیم و تفاوت قابل توجهی در نتایج حاصل نشد .از طرفی این آزمونها را
با محدود كردن بازه مورد بررسی اندازه گروهها بهصورت متقارن در دو طرف نقطه آستانه (بازه

) نیز تکرار كردیم

كه تفاوتی در نتایج حاصل نشد.
همانطوركه پیش از این نیز اشاره شد ،مسئلهای كه ممکن است نتایج حاصل از  RDDرا مخدوش كند ،درونزایی متغیر
رتبهبندی است .به این معنا كه گروه های بیمه شده برای فرار از اجرای قانون مورد بحث انگیزه دارند تعداد كاركنان متقاضی
بیمهشان را افزا یش دهند .برای كاهش تاثیر این انگیزه گروههای بیمهشده ،در نتیجه حذف مسئله درونزایی ،ما گروههایی كه
در نزدیکی نقطه آستانه بودند را بهصورت متقارن حذف كردیم (گروههایی با بیش از  4۰و كمتر از  ۰۰متقاضی بیمه) و
نتایج را برای گروههای باقیمانده بررسی كردیم ،این نوع حذف كماكان تغییری در نتایج تحقی ،بهوجود نیاورد و اثر اجرای
برنامه بر متغیرهای خسارت معنادار نشد.
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 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
بهطوركلی ،اجرای قانون مورد بررسی میتواند باعث شکلگیری رفتارهای استراتژیکی در هر دو طرف قرارداد شود .این
قانون به شركتهای بیمهگر این امکان را میدهد كه از گروههایی با اعضای كمتر از  ۰۵نفر آزمایش و معاینه پزشکی به
عمل آورد و باتوجه به پرسشنامه سالمتی یا معاینات انجامشده ،از بیمه كردن فرد یا افرادی از بنگاه و یا ارائه پوشش هزینه
زایمان و بیماریهایی كه سابقه قبلی دارند ،خودداری كند .در نتیجه ،طب ،تئوری موجود در زمینه كژگزینی ،باعث افزایش
هزینههای بهداشتی گروههای بیمهشده در طرف راست نقطه آستانه شود .از طرفی ،اجرای این قانون به بنگاههای پرریسک
كوچک این انگیزه را میدهد كه تعداد كاركنان متقاضی بیمهاش را برای جلوگیری از شمول این قانون افزایش دهد ،كه این
رویه نیز باعث افزایش هزینههای بهداشتی برای گروههای بیمه شده در طرف راست نقطه آستانه میشود .اما همانطوركه
دیده میشود هیچ نوع اثر خاص و معناداری در اثر اجرای این سیاست بر هزینههای بهداشتی گروههای بیمهشده مشاهده
نمیشود .این نتیجه را میتوان اینگونه توجیه نمود كه اساسا در بازار بیمه تکمیلی درمان گروهی كژگزینی وجود ندارد و یا
در صورت وجود كژگزینی ،این قانون باعث نمیشود كه بیمهگر به درستی بتواند كژگزینی گروههای كوچک را كاهش دهد.
ازطرفدیگر گروههای بیمهشده اگرچه این انگیزه را دارند كه تعداد متقاضیان بیمهشان را تا مقدار آستانه افزایش دهند ،ولی
لزوما این افزایش به دلیل ریسک بیشتر این گروهها نیست و میتواند به دلیل كاهش هزینههای اجرایی ناشی از اجرای این
قانون و یا استفاده از پوششهای متنوعتر (مانند پوشش مربوط به رفع عیوب انکساری چشم) باشد ،اما برای شناسایی
دقی،تر این انگیزهها احتیاج به تحقیقات دیگری است.
بنابراین آنچه را بهطور مشخص از این تحقی ،و محیط مورد بررسی ما میتوان به آن اشاره كرد این است كه اجرای این
قانون تاثیری بر كاهش كژگزینی در بنگاههای كوچک ندارد و از طرفی گروههای بیمهشده انگیزه شدیدی به افزایش تعداد
متقاضیان بیمهشان تا نقطه آستانه ( ۰۵نفر) دارند .بنابر نتایج این مقاله ،یکی از پیشنهادات سیاستی ،به جای قانون موجود در
مورد كنترل كژگزینی برای بنگاههای كوچک ،میتواند افزایش درصد افراد بیمهشده در هر بنگاه باتوجه به تعداد كلیه
كاركنان آن باشد .بهطوریكه برای بنگاههای كوچکتر نسبتی بیشتر از  ٪۰۵كلیه كاركنان (طب ،آییننامه موجود) ملزم به
خرید بیمه شوند.
نهایتاً باتوجه به اینکه این تحقی ،از اولین تحقیقات در زمینه بررسی تأثیر آییننامه بیمه تکمیلی درمان بر رفتار عوامل
اقتصادی است ،احتیاج به تحقیقات بیشتری در این زمینه برای بررسی تأثیرات این قوانین وجود دارد .از مسائل قابل توجه
دیگر در ادامه این تحقی ،میتوان به بررسی پویایی تأثیر این قانون بر رفتار بنگاههای كوچک و بیمهگر در طول زمان اشاره
كرد .مسئله دیگر كه میتواند برای تحقیقات آتی موثر باشد بررسی علل رفتار بنگاههای كوچک برای افزایش تعداد
متقاضیهایشان تا سطح  ۰۵نفر را اشاره كرد.
از اشکاالت عمده این تحقی ،می توان به عدم دسترسی به بعضی از متغیرهای مورد نیاز ،مانند تعداد كلیه كاركنان هر
گروه بیمهشده ،اشاره كرد .این اشکال می تواند باعث شود مسئله درونزایی ،كه به آن اشاره شد ،نتایج تحقی ،را مخدوش
كند اگرچه برای رفع این مسئله اقداماتی انجام گرفت.
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