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  پژوهشي –امه علمي فصلن

 پژوهشهاي اقتصادي
 ١٣٨١ پاييز و زمستان – شماره پنجم و ششم – سال اول 

 
 
 
 

 بيمه و مسأله مخاطره اخالقى تحت شرايط اطالعات 
 متقارن و نامتقارن

 1عليرضا عرفانى
 

 چکيده
مشاهده شده است   . اثر بيمه بر رفتار بيمه شونده مى نامند       " مخاطره اخالقى را  "اغلب  

خانه هاىى که در مقابل آتش سوزى بيمه شده اند، بيشتر دچار آتش سوزى ىا ماشين                         
مثالهاىى از اىن قبيل حاکى از اىن       . دى شده اند، بيشتر دزدىده شده اند      هاىى که بيمه دز   

واقعيت است که افراد بعد از حصول اطمينان از بيمه وسيله تحت مالکيتشان ،                                
به همين دليل است که هزىنه هاى شرکتهاى         .مراقبت کمترى ازآن به عمل مى آورند          

براى حل اىن     .  افزاىش مى ىابد      بيمه، بدون اىنکه خود دخالتى در آن داشته باشند،                
مسأله، معموًال شرکتهاى بيمه تدابيرى مى اندىشند ازجمله ارائه بيمه هاىى از نوع                       

ولى بهينه بودن ىک بيمه نامه،            .٣ و بيمه ماليات پذىر ىا کسرپذىر            ٢بيمه مشارکتى  
در حـالت وجود اطالعات         . بستگى به وجود اطالعات متقارن و نامتقارن دارد                   

، شرکت بيمه رفتار بيمه شونده را مى بيند، بيمه نامه اى که سود شرکت بيمه را               متقـارن
اما . ماکزىمم مى کند، شامل بيمه کامل است و اىن بيمه نامه، کارآىى پارتو را دارد                       

درحالت اطالعات نامتقارن، شرکت بيمه رفتار بيمه شونده را نمى بيند، منظورکردن               
به وسيله ارائه بيمه    ) شونده جهت جلوگيرى از حادثه     از سوى بيمه    (سطح تالش پاىين    

 .کامل، براى شرکت بيمه بهينه خواهد بود هرچند که کارآىى پارتو را نخواهد داشت 
 

  . بيمه نامه بهينهواطالعات متقارن و نامتقارن ,  مخاطره اخالقى :کليدى ىها واژه

_________________________________________________________________________ 
 .عضو هيأت علمى دانشگاه سمنان و دانشجوى دکترى اقتصاد در دانشگاه مازندران . ١

2. Coinsurance 
3. Deductible 
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 مقدمه
ت بيمه را ، بدون اىنکه آن شرکت           وقتى که ىک بيمه شونده، بتواند هزىنه هاى ىک شرک             

. رخ داده است       “ ١مخاطره اخالقى   ”متوجه بشود، تحت تاثير قرار دهد، اصطالح                      
بيمه "دال بر اىن نيست که بيمه هاىى نظير          “ مخاطره اخالقى ”هزىنه هاى اضافى ناشى از      

در عوض، شرکتهاى بيمه        . و امثال آنها نباىد ارائه شود            " بيمه دزدى  "،   "آتش سوزى  
بيمه "را از طرىق استفاده از             “ مخاطره اخالقى  ”عيارهاىى را به کار مى گيرند تا                  م

باىد به اىن نکته توجه داشت که . ، محدود کنند"بيمه ماليات پذىر ىا کسر پذىر"و " مشارکتى
آنقدر بزرگ است که پوشش آنها توسط حق بيمه           “ مخاطره اخالقى   ” گاهى آثار ناشى از      

مخاطره ” بررسى و تعيين علل       .ش تعداد متقاضيان بيمه خواهد شد       هاى باالتر باعث کاه    
و چگونگى محدود کردن اثرهاى آن از جمله مهمترىن موضوعاتى است که باىد              “ اخالقى  

 :دو دليل عمده مى توان براى آن ذکر کرد . به آن رسيدگى شود
برخى از افراد ممکن است به منظور اخذ وجوهى از                   : رفتار غير قانونى      .١

شرکتهاى بيمه اقدام به اىجاد حادثه به طور عمدى ىا صحنه سازى نماىند مثال                   
شرکتهاى . آتش سوزى عمدى منزل ىا طراحى سرقت ماشين و از اىن قبيل                    

بيمه خصوصى با همکارى پليس و دستگاه قضاىى اىنگونه رفتارهاى غير                      
جرىمه و حبس تاحدودى در جلوگيرى از                   . قانونى را کاهش مى دهند                

 .رفتارهاى غير قانونى مؤثر اند 
اىنگونه تعدىالت در واکنش به تغييرات قيمتهاى نسبى انجام                 : تعديل عقاليى   .٢

مثال مالکين خانه هاى بيمه شده، از اىنکه براى ممانعت از دزدى ىا                . مى گيرد
آتش سوزى تدابيرى بياندىشند نسبت به قبل از بيمه خانه خود منفعت کمترى                     

 در به کارگيرى اقدامات پيشگيرانه ىا انجام هزىنه هاىى در                  مى برند بنابراىن 
همانگونه که اشاره شد اىنگونه رفتارها با              . اىنگونه موارد کوتاهى مى کنند       

" بيمه ماليات پذىر ىا کسر پذىر            "و   " بيمه مشارکتى  "استفاده از ابزارهاى        
 . توسط شرکتهاى بيمه خصوصى محدود مى شود

  فقط درقراردادهاى بيمه اى اتفاق مى افتد  ؟آىا مسأله مخاطره اخالقى
هر جا که قراردادى بين دونفر تحت عنوان کارگر و کارفرما بسته شود ، وقوع مخاطره                      

معموال براساس قرارداد بين ىک کارفرما        “ مخاطره اخالقى ”مسأله  .اخالقى محتمل است     
ى توانند افراد حقيقى ىا    کارفرما و عامل م   . و عاملى که براى او کار مى کند مطرح مى شود         

مطرح مى شود بدىن معناست     “ مخاطره اخالقى ”در کليه مواردى که مسأله        . حقوقى باشند 
که مقدار کارى را که عامل روى ىک پروژه انجام مى دهد، توزىع احتماالت بازدهى                              
 پروژه را تحت تأثير قرار مى دهد اما مسأله اىنجاست که کارفرما نمى تواند کار عامل را                    

پيدا مى کند،  " طالعات خصوصى ا"تحت نظر بگيرد و بنابراىن فعل و عمل عامل جنبه                  
در برخى از مدلها، مقدار کار و در             . ىعنى اىنکه فقط توسط خود عامل مشاهده مى شود            
ممکن است بين کافرما و عامل تضادى       . برخى دىگر چگونگى انجام کار، مشاهده نمى شود      

_________________________________________________________________________ 
1. Moral - hazard 
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عهد به انجام آن مى شود به وجود آىد، مثال عامل ماىل است              در رابطه با کارى که عامل مت       
تالش کمترى داشته باشد چرا که او کار سخت را دوست ندارد ، متقابال کارفرما ماىل است 

اما اىن موضوع به خودى خود      . کار بيشترى انجام گيرد زىرا منافع اورا بيشترخواهد کرد           
همراه " اطالعات خصوصى  "با مسأله     نيست بلکه زمانى که          “ مخاطره اخالقى  ”علت   

 .رخ خواهد داد“ مخاطره اخالقى”مى شود 
زمانى که هردو طرف قرارداد ىعنى کارفرما و عامل ، کار مورد تعهد را مشاهده                            

، براحتى مى توانند قراردادى را که سطح ثابت کار                  ) حالت اطالعات کامل      (مى کنند     
تعيين دقيق کار مورد توافق به           .نظيم کنند    مورد تعهد عامل را معين مى کند بين خود ت               

وجود فرصتهاى دىگر فرا روى کار عامل ، وجود فرصتهاى دىگر                         : عواملى نظير      
با .سرماىه گذارى براى کارفرما ، و مقدار اجرتى که عامل درىافت مى کند بستگى دارد                      

ى کنند در    وجود اىن هر دوطرف قرارداد، به دليل اىنکه فعل مورد توافق را مشاهده م                        
، ىک   "اطالعات خصوصى  "اما با فرض وجود           . اجراى آن  مشکلى نخواهند داشت             

قرارداد منعقد فى مابين با تعيين دقيق کارى که باىد انجام گيرد، چگونه اجرا مى شود؟                            
همواره عامل مى تواند ادعا کند که او طبق قرارداد کارش را انجام داده است حال چه انجام     

حال که کارفرما نمى تواند به طور مستقيم عامل را وادار به انجام                . اده باشد داده باشد ىا ند   
صحيح کار کند ، مى تواند با استفاده از اطالعاتى که در اختيار اوست ، عامل را تحرىک                    

" نتيجه کار ىعنى محصول پروژه      "اىن اطالعات مى تواند      . به اجراى صحيح کار بنماىد         
 .باشد

معموال فرض بر اىن است که هم کارفرما و هم عامل ، از                 “ قىمخاطره اخال ”در مسأله   
را  اطالع دارند و بنابراىن براحتى مى توان اجرت پرداختى           ) نتيجه کار (محصول پروژه   

اما اىن عمل زمانى امکان پذىر است که             ). طرح دستمزد (به ميزان محصول مرتبط کرد       
چند اگر اىن عمل مؤثر هم باشد،         هر. سازگار باشند " طرح دستمزد "انگيزه هاى عامل با       

 . بدون هزىنه نخواهد بود
 

 مخاطره اخالقى و بيمه بيکارى
ىک . وجود مخاطره اخالقى در زمينه بيمه بيکارى، فراگير و کامال شناخته شده است                       

افـرادى که خواهان اخذ اعانـه هاى       . رفتار غيرقانونى آشکار در اىن زمينه وجود دارد               
ستجوى جدى براى کار قصور مى ورزند و ضمن آنکه از اوقات                  بيکارى هستند، در ج     

فراغت و تعطيالت استفاده مى کنند، در فعاليتهاى اقتصاد زىرزمينى نيز کار مى کنند و                      
افرادى هم هستند که به طور ارادى و به              . همزمان از بيمه بيکارى هم استفاده مى کنند           

 مى کشند بااىنکه به طور قانونى واجد         اميد درىافت اعانه هاى بيکارى، دست از شغل خود        
کارکنانى هم که در بخش بيمه بيکارى شرکتهاى بيمه شاغلند انگيزه اى                    . شراىط نيستند 

براى جلوگيرى از اىنگونه تخلفات ندارند زىرا ممکن است براى خودشان از قبل منافعى                  
 .داشته باشد

را شامل   " خاطره اخالقى  م"موارد فوق نمونه هاىى از موارد متعددى است که مسأله                     
بنابراىن شاىسته است که           . مى  شود و باعث افزاىش هزىنه هاى کارفرما مى شود                         
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روشهاىى را اعمال    " مخاطره اخالقى "کارفرماىان در خصوص کاهش انگيزه هاى رفتار       
براى درک دقيقتر موضوع، با در نظرگرفتن ىک قرارداد بيمه و با چند فرض ساده                . کنند

 .را دنبال مى کنيمسازى، مسأله 
 



 بيمه و مسأله مخاطره اخالقى تحت شرايط اطالعات متقارن و نامتقارن

 

٨٥ 

 رابطه ضرر بيمه و تالش بيمه شونده
فرض کنيد ىک قرارداد بيمه پرداخت هزىنه هاى ناشى ازتصادف بين ىک شرکت بيمه و                   

. وقوع ىک تصادف به سطحى از ضرر منجر خواهد شد           . فرد بيمه شونده منعقد شده است      
 تصادف بستگى     رىال باشد که به شدت         L رىال تا      ١ سطح ضرر از        Lفرض مى شود      

همچنين اىن امکان هم هست که اصال تصادفى اتفاق نيفتد و درنتيجه ضررى هم پيش . دارد
 :بنابراىن ميزان ضرر را مى توان به صورت زىر نشان داد. نياىد

},...1,0{ Ll ∈ 
احتمال وقوع تصادف که به هرکدام از سطوح ضرر منجر شود تابع مقدار تالشى است      

)(0 .شونده براى جلوگيرى از تصادف انجام مى دهد           که بيمه     >elπ    که e    مقدار تالش 
 را   ١ و     0بيمه شونده در جلوگيرى از تصادف است و فرض مى شود فقط دو مقدار                              

∑بدىهى است براى هر سطح از تالش بيمه شونده، . ميگيرد = 1)(elπ است . 
 

 کنواختنسبت حداکثر درستنمايى ي
اىن نسبت ىعنى        

)1(
)0(

l

l

π
π          1,0...,{  در دامنه{ Ll بدىن معنا که     .   اکيدًا فزاىنده است            ∋

هرچقدر ضرر ناشى از تصادف بيشتر باشد نشان دهنده تالش کمتر بيمه شونده در                                   
زاىنده و فرض مى شود بيمه شونده داراى تابع مطلوبيت اکيدًا ف         . جلوگيرى از تصادف است   

او  ) .U•)(( را برآورده مى کند    ١VNMاکيدًا مقعر روى ثروت خودش هست که شراىط            
و تالش بيشتر او ،      ) . w>L( ثروت اوليه اى دارد که از حداکثر سطح ضرر بيشتر است            

)()(  بيمه شونده   VNMبنابراىن مطلوبيت    . مطلوبيتش را کاهش مى دهد         edU است •−
)1()0(که  dd >.  

همچنين فرض مى شود که براى شرکت بيمه ، سطح تالش بيمه شونده  که براى جلوگيرى                 
از تصادف انجام مى دهد مشاهده پذىر نيست و لذا ميزان جبران خسارت را فقط به سطح                        

  است که به بيمه شونده               l جبران خسارت در سطح ضرر            lB. ضرر مرتبط مى کند    
),,...,(بنابراىن ىک بيمه نامه ، ىک چندتاىى         .پرداخت مى شود     10 lBBBp     است که درآن  

pحق بيمه اى است که بابت جبران خسارت به شرکت بيمه پرداخت مى شود  . 
 اى باىد به بيمه       چه نوع بيمه نامه      : حال اىن سؤال براى شرکت بيمه مطرح مى شود که                

 شونده پيشنهاد شود؟ و وىژگيهاى کارآىى آن کدامند؟ 

_________________________________________________________________________ 
1. von Neumann - Morgenestern 
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 ١اطالعات متقارن  
منظور از اطالعات متقارن اىن است که کارگزار و عامل از سطح تالش عامل در                                   

به عبارت دىگر کارگزار از سطح تالش         , جلوگيرى از تصادف، اطالعات ىکسانى دارند       
 اثر تالش مشاهده ناپذىر بيمه شونده در جلوگيرى از                   به منظور درک    . عامل آگاه است    

تصادف ، ابتدا فرض مى کنيم که شرکت بيمه سطح تالش بيمه شونده را مى تواند مشاهده                     
پيشنهاد کند که فقط در صورت اعمال سطح خاصى          بنابراىن مى تواند بيمه نامه اى را     کند و 

در . ، جبران خسارت انجام گيرد     از تالش براى جلوگيرى از تصادف از سوى بيمه شونده           
 :اىن صورت، شرکت بيمه ماىل به حل مسأله زىر خواهد بود 

                     )١(                       ∑−
lBBpe

ll Bep
,...,, 0

)(π    max  :               

       uedBlpwue ll &&&∑ ≥−+−− )()()(π           

بدىهى است در ارتباط با ماکزىمم سازى           . ذخيره اى بيمه شونده است       مطلوبيت u     که  
، شرکت بيمه آن بيمه نامه اى را انتخاب خواهد کرد وآن سطح از                    ) ١( سيستم معادالت    

تالش را براى بيمه شونده در نظر خواهد گرفت که حداقل، سطح مطلوبيت ذخيره اى بيمه                 
که بيمه شونده ماىل به پذىرش بيمه نامه و به              در اىن صورت است      . شونده را تأمين نماىد    

، معادله الگرانژ و      ٢ e∋}1,0{با فرض اىنکه      . کارگيرى آن سطح از تالش خواهد بود          
 شراىط مرتبه اول                                                                                                                                                                                          

)FOC (عبارت خواهند بود: 
∑ ∑
= =

−−+−−+−=
L

l

L

l
llll UedBlpwUeBepl

0 0

])()()([)( πλπ  

∑
=

=+−−′−=
∂
∂ L

l
ll BlpwUe

p
l

0

0]()([1 πλ                    )٢(  

)٣        (                                                                         

∑ ≥−−+−−=
∂
∂

=+−−′+−=
∂
∂

0)()()(

0)()()(

uedBlpwuel

Blpwuee
B
l

ll

lll
l

π
λ

λππ

)                 ٤             (  

آن را برآورده مى سازند    ) ٣( معادله   (L+1)اضافى است زىرا    ) ٢(سيستم معادالت رابطه    
 :و بنابراىن خواهيم داشت 

λ1)( =+−−′ lBlpwu 

_________________________________________________________________________ 
1. symmetric information 

اىن فرض بدىن معناست که بيمه شونده ىا هيچ تالشى براى جلوگيرى از وقوع تصادف انجام نمى دهد ىا همه تالش                     . 2
 .ممکن را به کار مى گيرد 
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lBl     بنابراىن،   از آنجاىى که .   باىد مقدار ثابتى باشد   l=0,1,...,L بازاى جميع مقادىر     −
0>λ                  است، شرط مرتبه اول وابسته به قيد باىد رابطه تساوى را برقرار سازد که رابطه 

 .زىر به دست مى آىد
l>0                uedBlpwuبه ازاى جميع  l +=+−− )()(       

00 مجهول، لذا با قرار دادن          +٣L معادله دارىم با       +٢L     چون   =B     براى موقعى که 
، معادله اى به دست مى آىد که فقط شامل          l=0هيچگونه ضررى رخ نداده است ىعنى براى          

lBlى چون   از طرف .  حل کرد  p است و لذا مى توان آن را براى           pمجهول    مقدار ثابتى   −
000است و  =−Bاست نتيجه مى گيرىم که  : 

Ll                                                براى جميع مقادىر    ,...,1,0=    ⇐   lBl =  
راه حل  " اطالعات متقارن "، وجود   e∋}1,0{ر کدام از سطوح تالش       بنابراىن براى ه  

"  را در هر سطح از ضرر، براى بيمه شونده ارائه مى دهد زىرا بيمه شونده                    "بيمه کامل "
است و اىن ىک مثال ساده براى تسهيم              " رىسک خنثى " و شرکت بيمه      " رىسک گرىز 

بيمه اى که تعيين مى شود ، مطلوبيت بيمه شونده           در مجموع  ،حق     . کارآىى رىسک است    
.  او برابر مى سازد    ١از پذىرش بيمه نامه با سطح معينى از تالش را با مطلوبيت ذخيره اى              

lBlبا عناىت به اىنکه در هر سطح معينى از تالش،                است، ميزان حق بيمه از رابطه         =
 :زىر به دست مى آىد 

)٥           (                                                 uedepwu +=− )())((  
 :  را جهت حداکثر کردن معادله زىر، انتخاب مى کندe∋}1,0{     بنابراىن، شرکت بيمه 

                                                                            ∑
=

−
L

l
l leep

0

)()( π  

بر اىن داللت دارد که هرچقدر تالش بيمه شونده           ) ٥( است، معادله     d(0)<d)١(     چون  
براى جـلوگيرى از تصادف، کمتر باشد شـرکت بيمه، قيمت بـاالترى را جهت جبران                           

 .خسارت، مطالبه خواهد کرد
حى از  آنچه که در اىنجا اهميت دارد اىن است که، بدون توجه به اىنکه چه سط                        

 تالش براى شرکت بيمه ، بهترىن است ، بيمه نامه اى که سود را ماکزىمم مى کند هميشه                       
 . است٢ کارآىى پارتواست و اىن همان بيمه کامل شامل 

 
 ٣اطالعات نامتقارن 

منظور از اطالعات نامتقارن ىعنى اىنکه سطح اطالع کارگزار و عامل از سطح تالش                        
به عبارت دىگر کارگزار از سطح تالش             , سان نيست     عامل در جلوگيرى از ضرر ىک          

زمانى که شرکت بيمه نمى تواند سطح تالش صورت گرفته توسط بيمه            . عامل آگاهى ندارد  
کماکان شرکت بيمه ماىل     . شونده را مشاهده کند، وضعيت اطالعات نامتقارن رخ مى دهد            

_________________________________________________________________________ 
1. Reservation utility 
2. Pareto efficient 
3. Asymmetric information 
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ما با وجود اطالعات نامتقارن     ا. است بيمه نامه اى راتنظيم کند که سود خود را ماکزىمم کند           
 چگونه اىن امر صورت مى گيرد؟

بالطبع شرکت بيمه، سطح تالش بيمه شونده راجهت تنظيم بيمه نامه، به صورت ذهنى                 
ماهيت بيمه نامه تنظيم شده به گونه اى است که بيمه    انتخاب مى کند، اما باىد مطمئن شود که        

 .تخاب خواهد کردشونده به طور ارادى، سطح مطلوب تالش را ان
موضوع فوق، ىک محدوىت اضافى دىگرى را بر مسأله ماکزىمم سازى شرکت بيمه                   
مى افزاىد و آن اىن است که، بيمه نامه و سطح تالش بيمه شونده باىد طورى انتخاب شوند                      
که نه تنها سطح مطلوبيت ذخيره اى بيمه شونده را تأمين نماىند بلکه بيمه شونده را وادار به                 

 . اب سطح مطلوب تالش نماىدانتخ
                    ∑−

lBBpe
ll Bep

,...,, 0

)(π     max  :                 )٦(  

           uedBlpwue ll∑ ≥−+−− )()()(π )٧             (  

∑ ∑ ′−+−−′≥−+−− )()()()()()( edBlpwueedBlpwue llll ππ )٨       (  

eandeee ′≠∈′ }1,0{,  
که شرکت بيمه به طور ذهنى      e به اىن معناست که سطح تالش        ) ٨( قيد اضافى رابطه    

انتخاب مى کند همان سطح واقعى تالشى است که بيمه شونده انتخاب کرده است و اىن                             
تضمينى است مبنى براىنکه اىن سطح تالش، مطلوبيت انتظارى بيمه شونده را براساس                      

حال براى حل مسأله، ابتدا سطح تالش را مشخص             . بيمه نامه پيشنهادى، ماکزىمم مى کند      
 .موده و سپس بيمه نامه بهينه را تعيين مى کنيمن

 
 e=0بيمه نامه بهينه براى 

اگر بخواهيم بيمه شونده را وادار به ارائه سطح تالش پـاىين جهت جلوگيرى از تصادف                      
، بيمه نامه )٨(نماىيم، کدام بيمه نامه بهترىن خواهد بود؟ مى دانيم که در غياب قيد انگيزشى 

lBBBpىرى از  ، مقادe=0بهينه با  ,...,,  : هستند که شرط زىر را تأمين مى کنند1,0

)                       ٩                                       (
LllB

udpwu

l ,...,1,0,
)0()(

==
+=−

  

حال، اضافه کردن قيد انگيزشى به مسأله، سود ماکزىمم شده شرکت بيمه را افزاىش                       
، قيد انگيزشى را تأمين کند، آن بيمه نامه، بهينه              )٩(ل رابطه    بنابراىن اگر ح   . نخواهد داد 
 .را تأمين مى کند) ٨(، قيد رابطه )٩(آشکار است که راه حل رابطه . خواهد بود

 در نتيجه، وادار کردن بيمه شونده به ارائه سطح تالش پاىين جهت ماکزىمم کردن                             
د زمانى مى کند که سطح تالش را            سود، شرکت بيمه را ملزم به ارائه بيمه نامه اى همانن               

 . مى توانست مشاهده کند
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 e=1بيمه نامه بهينه براى 
 : است و لذا تابع الگرانژ عبارت است از e′=0 است بنابراىن e=1از آنجاىى که 
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به طور ضمنى به دست مى آىد بنابراىن              ) ١٢( معادله     L+1از   ) ١١(     شرط رابطه     
.  را مساوى صفر قرار دهيم بدون اىنکه از عموميت مسأله چيزى کاسته شود              0Bمى توانيم  

 :به شکل زىر نوشته خواهد شد) ١٢(در اىن صورت شرط رابطه 

)١٥                                     (
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l

l lBpwu π
π

βλ  

و بنابراىن هردو قيد، براى         . ستند هردو بزرگتر از صفر ه          ,βλثابت مى شود که       

(و چون نسبت حداکثر درستنماىى        . مسأله بهينه سازى، محدود کننده خواهند بود       
)1(
)0(

l

l

π
π ( 

اکيدًا کاهشى و بنابراىن                ) ١٥(اکيدًا افزاىشى است لذا سمت راست رابطه                                     
)( lBpwu l نامه بهينه باىد وىژگى زىر را        و در نتيجه بيمه       .  اکيدًا افزاىشى است    ′−+−

 : نشان دهد 
)١٦                                     (lBl  اکيدًا افزاىشى   l=0,1,..,L در محدوده    −

 . است 
 را مساوى صفر قرار دهيم بدون اىنکه از عموميت مسأله               0Bاز آنجاىى که مى توانيم      

نشان مى دهد که بيمه نامه بهينه در سطح تالش باال            ) ١٦( شود، شرط رابطه      چيزى کاسته 



 ٨ و ٧ـ شماره  پژوهشهاى اقتصادى

 

٩٠

، بيمه کامل را ميسر نمى کند و در عوض مشخص مى کند که همراه باافزاىش ميزان                            ١
اىن در واقع انگيزه اى مى شود براى بيمه شونده که           . ضرر، مقدار پرداختى کاهش مى ىابد      

ز تصادف و در نتيجه کاهش ميزان ضرر به کار              سطح تالش باالتر را جهت جلوگيرى ا        
 .گيرد

lBlوقتى که       اکيدًا افزاىشى است، با به کارگيرى سطح               l=0,1,..,L در محدوده       −
 :، حاصل مى شود، ىعنى٢تالش باال، عاىدى مطلوبيت مثبت 

                                     ( )∑
=

>+−−−
L

l
lll Blpwu

0

0)()0()1( ππ   

 وجود  d(1)-d(0) >0نين، همراه با تالش باال، ىک هزىنه به کارگيرى برابر با                  همچ
بنابراىن، آن بيمه نامه اى بهينه است که منافع به کارگيرى تالش باالرا با                     . خواهد داشت 

 .هزىنه به کارگيرى آن برابر سازد
 

 بيمه نامه بهينه و کارايى
 بيمه، بسته به اىنکه بيمه شونده را وادار         مالحظه کردىم که، بهترىن بيمه نامه براى شرکت       

بيمه نامه کلى آن بيمه نامه اى      . به انتخاب سطح تالش پاىين ىا باال نماىد، متفاوت خواهد بود           
 . است که در نتيجه آن منافع انتظارى بيشتر باشد

سطح تالش بهينه اى که شرکت بيمه         طالعات متقارن، افرض کنيد در وضعيت وجود        
بيمه (ده تحميل مى کند، سطح پاىين باشد در اىن صورت دقيقًا همان بيمه نامه                   بر بيمه شون  

زىرا اىن بيمه نامه، همان منافع      . نيز بهينه خواهد بود     در شراىط اطالعات نامتقارن    ) کامل
 در نتيجه، نظر به اىنکه نتيجه اطالعات متقارن  . استانتظارى مربوط به اطالعات متقارن      

 .تيجه اطالعات نامتقارن نيز همان خواهد بوداست، ن کارآىى پارتو
حال فرض کنيد در شراىط اطالعات متقارن، سطح تالشى که بر بيمه شونده تحميل                        
مى شود، باال باشد، در اىن صورت منافع انتظارى حداکثر شده شرکت بيمه اساسًا کمتر از                 

مه شونده تحميل   زمانى است که در وضعيت اطالعات نامتقارن، سطح تالش باال را بر بي                
از آنجا که منافع انتظارى مشروط به سطح پاىين تالش، در وضعيتهاى اطالعات                         . کند

متقارن و نامتقارن با هم برابر هستند، در شراىط اطالعات نامتقارن، منظور کردن سطح                  
تالش پاىين به وسيله ارائه بيمه کامل، براى شرکت بيمه بهينه خواهد بود هرچند که کارآىى 

 .توىى را نخواهد داشتپار
 

  ٣اطالعات نامتقارن و مسأله ماشين معيوب 
از جمله مواردى که اطالعات ناقص باعث فرىفتن مردم مى شود زمانى است که مقدار                         

از آنجاىى که اىن مورد       . اطالعات طرفين معامله به طور معنى دارى باهم متفاوت باشد               
 بررسى شد، غالبًا     ٤ توسط جورج اکرلف    "ماشينهاى مستعمل "براى اولين بار براى بازار      

_________________________________________________________________________ 
1. optimal high-effort policy 
2. positive utility benefit 
3. lemons  problem 
4. George Akerlof 
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فرض کنيد دو نوع ماشين مستعمل وجود داشته           . تعبير مى شود " ماشين معيوب "به مسأله   
. و فقط صاحبان اىن ماشينها از نوع ماشين مطلع باشند            ) ماشينهاى خوب و معيوب    (باشند  

 قائل شوند، همه     باتوجه به اىنکه، خرىداران نمى توانند بين ماشين خوب و معيوب تفاوتى               
درحد متوسط ارزش واقعى       (ماشينهاى مستعمل در بازار قيمت ىکسانى خواهند داشت                  

زىرا (مالک ماشين خوب، ماشينش را در اىن قيمت نخواهد فروخت                   ). هردونوع ماشين 
اما مالک ماشين معيوب ،آن را خواهد           ) ارزش ماشين خوب بيشتر از قيمت بازار است            

در نتيجه فقط ماشينهاى     ). ين معيوب کمتر از قيمت بازار است         زىرا قيمت ماش   ( فروخت  
مستعمل معيوب جهت فروش به بازارهاى فروش دست دوم آورده خواهند شد و کيفيت                        

 .ماشينهاى مبادله شده، کمتر از حد انتظار مى شود
 

 نتيجه گيرى
براى او  معموال براساس قرارداد بين ىک کارفرما و عاملى که             “ مخاطره اخالقى ”مسأله  

در کليه . کارفرما و عامل مى توانند افراد حقيقى ىا حقوقى باشند        . کار مى کند مطرح مى شود   
مطرح مى شود بدىن معناست که مقدار کارى را که            “ مخاطره اخالقى ”مواردى که مسأله     

عامل روى ىک پروژه انجام مى دهد، توزىع احتماالت بازدهى پروژه را تحت تأثير قرار                   
کارفرما نمى تواند مستقيمًا کار عامل را تحت نظر بگيرد و بنابراىن فعل و عمل                 مى دهد و   

زمانى که کارفرما نمى تواند سطح تالش           . پيدا مى کند  " خصوصى عامل جنبه اطالعات    
بالطبع باىد سطح تالش      , )ىعنى وجود اطالعات نامتقارن     (را مشاهده کند      ) عامل(کارگر  

 طور ذهنى انتخاب نماىد اما باىد مطمئن شود که ماهيت             به, کارگر را جهت تنظيم قرارداد     
قرار داد تنظيم شده به گونه اى است که کارگر به طور ارادى سطح مطلوب تالش را                               

 .انتخاب خواهد کرد
منظورکردن سطح تالش پاىين به      , درمورد شرکتهاى بيمه و وجود اطالعات نامتقارن        

ينه خواهد بود هرچند که کارآىى پارتوىى را           براى شرکت بيمه به    , وسيله ارائه بيمه کامل    
 .نخواهد داشت
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