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گذاري هاي نرخ گذاري در صنعت بیمه؛ با رویکردي بر چالشهاي قیمتاستراتژي
 منصفانه     

   1محمود سبزي
   2آیدین رشیدي

   چکیده 
 اوضاع بر زیادي بسیار تأثیر و شده تبدیل کشور در مطرح صنعت یک به اقتصادي ابزار یک عنوانبه بیمه امروزه،

 سازيآزاد فرآیند اقتصادي، تحول طرح به توجه با بیمه صنعت در .گذاردمی برجاي مردم اجتماعی و اقتصادي
 سردرگمی موجب بعضاً خود که بیمه هايشرکت توسط شکنینرخ در کاذب رقابت ها،بیمه گذارينرخ و هاتعرفه

 هاينرخ با هايبیمه مناقصات برگزاري جریان در که بیمه صنعت بزرگ گذارانبیمه بخصوص گذارانبیمه تعجب و
 ارائه و گذارينرخ فرایند تا شود می باعث شوند،می مواجه گرانبیمه سوي از بسیار هايتفاوت با عجیب بسیاري

. گردد دنبال ایران اسالمی جمهوري مرکزي بیمه و گرانبیمه طرف از بیشتري حساسیت با بیمه صنعت در قیمت
گذاري  وجود شرایط رقابتی، استراتژي قیمت دلیل عدمبهبراساس نظر برخی از کارشناسان در صنعت بیمه کشور، 

گذاري منصفانه در صنعت بیمه، در این مقالۀ هاي نرخدر راستاي بررسی چالش. پذیرددرستی صورت نمیبه
گذاري منصفانه در حوزة بیمه و عوامل تأثیرگذار بر قیمت گذاريقیمت هايمحور به موضوع استراتژيپژوهش

  .ها درصنعت بیمه ارائه شده استمنظور برطرف نمودن این چالشانتها راهکارها و پیشنهاداتی بهپرداخته و در 
  بیمه، چالش      گذاري، نرخ منصفانه، حققیمت: کلیدي واژگان

  
   

                                                                                                                                                                                                    
  شهید بهشتی، مدیر مرکز تحقیق و توسعه بیمه آسیا دانشگاه بازرگانی، مدیریت کارشناس ارشد. 1

(Email: Mahmoud.sabzi@ymail.com) 
  (Email: Aydin.rashidi@ut.ac.ir)                                                             دانشگاه تهران بازرگانی، مدیریت کارشناس ارشد.  2

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

   مقدمه
 جامعه سطح در نطمیناا و منیتا دیجاا باعث و دارد ییابسز همیتا جامعه ديقتصاا بنیه تقویت در بیمه صنعت

 بیمه صنعت در قابتر. )1391 اد،نژيمطهر( کندمی همافر را خدماتی و يتولید يهافعالیت شگستر مینهز و دشو می
 ينیاد در وزيپیر. باشدمی غبلو مرحله به نشد یکدنز و شدر مرحله از رعبو لحا در زاربا و ستا یشافزا لحا در
 ژي،تکنولو پیشرفت زار،با بر حاکم هپیچید یطاشر ماا ؛ستا یابیزاربا مناسب يتژاسترا مندزنیا وز،مراقابت ر پر

 ،یابیزاربا يتژاسترا عنو صخصو در حتیرا به اننتو که هشد باعث بیمه زاربا در .....و زاربا یطاشر در اوممد اتتغییر
 يمشتر هر هازاربا نشد قابتیر با نتیجهدر. )1388 ،نیاسفیدا( دنمو يگیرتصمیم اريگذقیمت يتژاسترا صبخصو
 و شکفاحقیقی( کنند رزهمبا باید زاربا از يبیشتر سهم آوردن ستد به ايبر مانهازسا و دهکر اپید ايهیژو ارزش

 قیمت یشافزا و هددمی ارقر ثیرتأتحت بیمه خرید در را تخدما کیفیت ،قیمت بیمه صنعت در.  )1389 ي،کبرا
 بنتخاا با بیمه يهانمایندگی. )2007، کانی( دشومی گربیمه به ارگذبیمه داريفاو و ضایتر کاهش به منجر

 خویش نمشتریا داريفاو تموجبا تا داده یشافزا را دخو نمشتریا ضایتر ننداتومی مناسب اريگذقیمت يتژاسترا
و  نسایوا( کندمی تضمین نناآ بوسیله را هیندآ مددرآ ن،مشتریا داريفاو و ضایتر شدر و یشافزا. ندآور همافر را

 در ساسیا عاملی نمشتریا ضایتر و نیستند مستثنی هقاعد ینا از نیز بیمه يهانمایندگی و شرکتها. )2009، همکاران
 ههنددئهارا يهاشرکت ماهیت و ادتعد و بیمه صنعت در يمشتر دهلعااقفو همیتا به باتوجه نتیجهدر.  نهاستآ يبقا

از  ارانگذبیمه ضایترو  اريگذقیمت يتژاسترا ادراك بین بطهرا شناسایی ر،کشو زاربا در ارانگذبیمه به تخدما
  . )1393اوزینه و همکاران، حسینی( دارد ییابسز همیتاهاي منصفانه قیمت

  )خدمات نامه عمومی تعرفه و تجارت موافقت( سگات
) اي نامه موافقتقراردادي یا (، سندي"خدمات نامه عمومی تعرفه و تجارت موافقت"معناي  به 1 (GATTS)سگات

این . کشور عمدتا پیشرفته و صنعتی، به امضا رسید 23بین  1947اکتبر  30فصل که در  4ماده و  38است، مشتمل بر 
گذارانه را براي  نامه عمومی تعرفه و تجارت بود، که یک چارچوب شکلی و سیاست نامه همان موافقت موافقت

عنوان  نامه به که پایان حیات این موافقت 1994دربرداشت و تا سال  مذاکره در مورد آزادسازي دسترسی به بازارها
). 8و7، ص 1386بزرگی، ( کشور افزایش یافت 123الملل بود، اعضاي آن به حدود  تنها نهاد ناظر بر تجارت بین

اکنون جاي  همو ) هنوز زنده استگاتس نامه  البته موافقت(المللی وجود ندارد  عنوان کارگزاري بین امروز بهگاتس 
  ).27، ص 1383ایروانی، ( خود را به سازمان تجارت جهانی داده است

یکی از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل بود؛ اما از نظر حقوقی یک سازمان گاتس از نظر تشکیالتی، 
از طریق مذاکرات چندجانبه ادواري و در قالب یک مجموعه گاتس کشورهاي عضو . شد محسوب نمی
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هاي متعاهد از  عنوان طرف کردند؛ که به هاي تجاري می گذاري یافته، اقدام به اتخاذ تصمیمات و سیاست انسازم
اي بود که در آن، کشورها به  هاي متعاهد، مذاکرات تجاري و تعرفه هاي عمده طرف فعالیت. شد ها نام برده می آن

خصوص عدم افزایش برخی انواع عوارض گمرکی  یکدیگر امتیازاتی اعطا کرده و یا محدودیت و ممنوعیتی را در
  ) 149، ص 1384معاونت امور اقتصادي، ( گرفتند در نظر می

هاي دوجانبه و چندجانبه میان  براساس تشکیل جلسات میان اعضا و حصول توافقگاتس هاي  محور اصلی فعالیت
اي که  گونه نی مختلف برگزار شد، بهدر مقاطع زماگاتس به بعد، جلسات  1947کشورها بوده است و براساس آن از 

، هشت دور مذاکره صورت گرفت؛ که در ادامه به ادوار )1994تا  1947از (در طول عمر نزدیک به نیم قرن خود
  ).139، ص 1384معاونت امور اقتصادي، ( مذاکرات به ایجاز پرداخته خواهد شد

   : عبارتند از گاتساهداف   
 المللی آزاد بدون تبعیض؛ دستیابی به یک نظام تجاري بین  
 ارتقا سطح زندگی مردم در کشورهاي عضو؛  
 فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش جهانی؛  
 افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضاي مؤثر؛  
 برداري کامل و کارآ از منابع جهانی؛ بهره  
 المللی کاال؛ گسترش تولید و تجارت بین  
  273، ص1382زاده، موسی( موجود در زمینه گسترش تجارت جهانیرفع موانع و مشکالت(.  
  :است شده تشکیل اساسی بخش سه از گاتس 

 کامله رفتار اصل شامل( شود می اعمال خدمات تجارت بر مؤثر اقدامات بر که قواعدي و اصول کلی، مفاهیم .1
  .اند آمده چارچوب موافقتنامه متن در) رفتارملی اصل و  الوداد

 می تعهد تجارت جهانی سازمان عضو کشور هر که خدمات بازار از هایی بخش از فهرستی که خاص تعهدات .2
  .دهد قرار خارجی خدمات کنندگان عرضه اختیار در را آن نماید

  .کند می معین خدماتی خاص هاي بخش از برخی براي را قواعدي و اصول که موافقتنامه ضمائم .3
 مطالعه همدیگر با اجزاء همه دارد ضرورت دارند، اعضا از یک هر که حقوقی تعهدات دقیق حوزه تعیین منظور به

 : دارد قرار گاتس کانون در زیر اصول چارچوب، نامهموافقت متن براساس .)1389موحدي، ( شوند

 الوداد هاصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامل (MFN)موجب این اصل، هرگونه امتیاز، برتري و  به1 ؛
هاي متعاهد، تعمیم داده  مصونیت اعطاشده از طرف یکی از اعضا، به عضو دیگر بدون قید و شرط، به سایر طرف
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هاي گمرکی بین چند کشور  هاي اقتصادي مانند اتحادیه البته این اصل یک استثنا نیز دارد؛ که به همگرایی. شود می
مانند (هاي تجاري نامه عمومی تعرفه و تجارت، سایر پیمان این استثنا بدین معناست که موافقت .شود مربوط می

چه دوطرف متعاهد، وارد مذاکرات مربوط به تبادل  البته چنان. شناسد رسمیت می را نیز به) اتحادیه اروپا یا نفتا
بنابراین در مورد اسرائیل . شود دو طرف اجرا نمی نامه بین آن اي با یکدیگر نشده باشند، مفاد موافقت امتیازهاي تعرفه

  .توان به این ماده توسل جست و از اصل عدم تبعیض مستثنی شد می
 منظور افزایش  ، بهسهاي گمرکی از طریق مذاکرات متوالی؛ در دورهاي مختلف گات اصل تثبیت و کاهش تعرفه

شود، تدریجا نسبت  از کشورهاي عضو خواسته می شود و هاي گمرکی کاالها معین می مبادالت تجاري، سقف تعرفه
  .هاي گمرکی خود اقدام نمایند به کاهش میزان تعرفه

 هاي گمرکی باید از طریق مذاکرات متناوب و مشاوره با کشورهاي عضو  اصل مشورت؛ هرنوع تغییر در تعرفه
ین تغییرها با مشورت انجام اگر ا. صورت گیرد؛ تا از وارد شدن خسارت به تجارت سایر کشورها جلوگیري شود

 عمل خواهند آورد دیده اقدامات جبرانی به نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود، کشورهاي خسارت
 ).155-159، ص 1384معاونت امور اقتصادي، (

  گذاري قیمتهاي روش
 دستی شکل به فروش و خرید منظور به خدمات و کاال ارزش نمودن مشخص فرایند از ستا عبارت 1گذاريقیمت

 روي بر گذاري قیمت فرآیند انجام کار و کسب هر موفقیت میزان در موثر عوامل مهمترین از یکی .اتوماتیک یا
تأثیر  خدمات و محصوالت گذاري قیمت در درست تصمیمات تر ساده بیان به .باشد می خدمات و محصوالت

 از استفاده و رقبا سایر به نسبت بهتر محصوالت ارائه .داشت خواهد اقتصادي هاي بنگاه سود میزان در زیادي بسیار
 به رسیدن براي مهم اصول جزء رقبا، مقابل در مطلوب موقعیت به رسیدن براي استراتژي انتخاب در صحیح هاي گام

 باشد اي گونه به محصوالتش گذاري قیمت به قادر باید بنگاه یک بنابراین. باشد می کار و کسب مدل در سودآوري
 به نسبت را موقعیتش ترتیب این به و آورد بدست مشتري به شده ارائه ارزش با متناسب درآمدهایی بتواند که

در شکل  بهینه کاال گذاريقیمت در مؤثر عوامل .نماید حفظ بالقوه واردین تازه و رقبا مکمل، کاالهاي مشتریان،
 .اندذکر شده 1شماره 
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  )1394پارك بازاریابی ایران، (بهینه  گذاريقیمت در مؤثر عوامل - 1شکل 
  

 
 
 وجود گیريکره نام به روشی گذاريقیمت هايروش در :گیريروش کره به محصوالت گذاريقیمت 

 با را خود محصول ندارد، بازار در رقیبی هیچ محصولشان که مواقعی در اقتصادي هايبنگاه روش این در .دارد
 علت. داد خواهند کاهش را قیمت کرد پیدا رقیب بازار در محصولشان که هنگامی و کنندمی ارائه بازار به باال قیمت
 براي تقاضا شودمی تصور که است این بازار در رقیب بدون و جدید محصول روي بر باال گذاريقیمت اصلی

 نخواهد جذب را زیادي مخاطب محصول روي بر پایین قیمت اعمال مطمئناً و ندارد وجود بازار در جدید محصول
  .است کارآمد بسیار رقیببی و جدید محصوالت بازار در روش این. کرد
 خود جدید محصول ورود براي اقتصادي بنگاه روش این در: ايرخنه روش به محصوالت گذاريقیمت 
- رخنه گذاريقیمت روش از استفاده هدف گرفت، خواهد پیش در را مجانی یا و پایین گذاريقیمت برنامه بازار به

 با بازار در خود ورود بدو در محصوالت از بسیاري. باشدمی مخاطب کسب و بازار از زیادي سهم به دستیابی اي
  .شوندمی گذاريقیمت روش این از استفاده

 پکیج یک در اقتصادي بنگاه ايدسته گذاريقیمت روش در :ايدسته روش به محصوالت گذاريقیمت 
  .کندمی ارائه بازار به محصوالت از کدام هر مجموع قیمت از کمتر قیمتی با را محصول چند
 بر گذاريقیمت مدل دو اقتصادي بنگاه روشاین  در :ايدوتعرفه روش به محصوالت گذاريقیمت 

  .مصرفی واحد میزان براي دوم قیمت و محصول خود براي هاقیمت از یکی واقع در کندمی اعمال محصول روي

قیمت 
بهینه

استراتژي 
کسب و کار

استراتژي 
بازاریابی

مشتریان

کانال ها

هزینه ها

رقبا
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 از خرید تعداد وقتی خرید میزان گذاريقیمت روش در :خرید میزان روش به محصوالت گذاريقیمت 
 شدهکنترل صورتبه -  محصوالت از هریک براي درواقع. یافت خواهد کاهش آن قیمت یابد افزایش محصول یک

  .شودمی انتخاب کمتر قیمت انبوه خرید با و کم قیمت مینیمم تعداد خرید با -
 مصرف بندي،طبقه روش به گذاري قیمت در: قیمت بنديطبقه روش به محصوالت گذاريقیمت -

 مخاطبان از دسته هر براي را گوناگونی هايقیمت اقتصادي بنگاه و شده بنديطبقه هایشانویژگی طبق کنندگان
  .نمایدمی پیشنهاد

 خرید به تصمیم خود حس پایه بر مشتري وقتی :حسی گذاريقیمت روش به محصوالت گذاريقیمت 
 قیمت از توانید می تومان هزار 5 جاي به مثال براي. شود استفاده حسی کذاري قیمت روش از باید گیرد می کاالیی

 کنید استفاده تومان 4990

 و دیگر کشور بازار به کاالیی نمودن وارد از است عبارت دامپینگ: 1دامپینگ براساس گذاريقیمت 
 یا و زده لطمه کشور داخل در موجود محصوالت به که صورتی به آن عادي ارزش از کمتر بهایی به آن فروش
 ).1394پارك بازاریابی ایران، ( شود جدید محصوالت ایجاد افتادن تعویق به باعث

  
   2گذاريقیمت استراتژي و عملیاتی طرح یک طراحی

 سودآوري روي بر زیاديتأثیر  آن مورد در تصمیمات و باشد می کار و کسب مدل از جزء ترین مهم گذاري قیمت
باشد و می گذاريقیمت هايروش فرآیند پایه بر خدمات و محصوالت فروش و بازاریابی امروز .دارد همراه به بنگاه

 به هاروش این .کنندمی استفاده متعددي گذاريقیمت هايروش از اولیه قیمت سطوح کردن برقرار براي ازاریابانب
-قیمت هايروش؛ و هزینه بر مبتنی گذاريقیمت هايروش؛ تقاضا بر مبتنی گذاريقیمت هايروش عمده گروه سه

 ،تقاضا گانهسه عناصر نآ در که است روشی گذاريقیمت روش ثرترینؤم. شوندمی تقسیم رقابت بر مبتنی گذاري
 بصورت را هاروش ابتدا که باشند داشته خاطر به باید بازاریابان دلیل همین به شود گرفته نظر در رقابتو  هزینه

 هايهدف با متناسب و ترکیبی روش از هاقیمت تعیین براي عمل در سپس ،بشناسند خوبیهب و کنند مطالعه انفرادي
  .)1395هالدن و برتون، ( کنند استفاده شرکت گذاريقیمت

  تقاضا بر مبتنی گذاريقیمت هايروش 
 .قائلند رقبا محصول به نسبت شرکت محصول براي مشتریان که است ارزشی اساس بر هاقیمت انتخاب روش این در

 که است استفاده قابل شرایطی در بیشتر و است پایه ارزش حفظ با همراه کمتر قیمت پذیرش روش این هدف

                                                                                                                                                                                                    
1  - Dumping pricing 
2  - Pricing Strategies 
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 که است خاصی ارزش علت به یا کمتر حساسیت این که باشند داشته کمتري حساسیت قیمت به نسبت مشتریان
 ارزش با مطابق محصوالت از بسیاري ایران در. دیگر محصوالت با هانآ شناییآ عدم یا قائلند شرکت محصول براي

  .نمایند تجدید را خود هايقیمت واقعی ارزش شناخت با باید بازاریان و است نشده گذاريقیمت واقعی
 روش این از استفاده با شود،می عرضه بازار به جدیدي محصول وقتی: 1گران و پرمایه گذاريقیمت 

 کسب هدف روش این در .شودمی تعیین محصول بودن نظیربی یا وريآنو براي مایه پر و باال قیمتی گذاريقیمت
 در و یافته کاهش هاقیمت بازار سهم افزایش یا حفظ براي رقبا ورود با و است مدتکوتاه هاییدوره براي زیاد سود

 کالن هايگذاريسرمایه جبران براي است فرصتی واقع در گذاريقیمت روش این .گیردمی قرار رقبا قیمت سطح
 هايهزینه کوتاهی مدت در تا دهدمی را امکان این هاشرکت به و بازار به جدید محصوالت معرفی و تولید از پیش
  .کنند جبران را خود
 در را فروش قیمت بازار، در عمیق و سریع نفوذ براي هاشرکت از بعضی :یا قدرتی 2نفوذي گذاريقیمت 

 با و سازند خود آن از را بازار از ايمالحظه قابل سهم کوتاهی زمان در تا کنندمی تعیین پایین بسیار کار آغاز
 در گذاريقیمت روش این. دهند کاهش مجدداً را فروش هايقیمت ، تولید هايهزینه کاهش و فروش افزایش

 الزم. باشد می اجرا قابل یابد افزایش قیمت، تقاضا کاهش با و باشد داشته باالیی کشش فروش، قیمت که بازارهایی
 باشد ايگونه به باید قیمت تغییرات و یافته کاهش توزیع و تولید هايهزینه فروش، حجم افزایش با که است ذکر به

 کاالي موجود، کاالهاي از تقلید با خواهدمی که شرکتی اوقات گاهی. نماید جلوگیري بازار به رقبا نفوذ از که
 این در و شد خواهد روبرو خود جدید کاالي براي مناسب جایگاه تعیین مسئله با کند عرضه بازار به را جدیدي

 .بگیرد تصمیم قیمت و کیفیت نظر از کاال براي مطلوب جایگاه انتخاب درباره بایستی حالت

 ایجاد انحصار یا کیفیت از تصویري یا ذهنیت باال قیمت از استفاده با روش این در :3پرستیژي گذاريقیمت 
-قیمت اگرچه .شودمی استفاده عطریاتو  جواهرات ،اتوموبیل، پوشاك گذاريقیمت براي روش این از .گرددمی

  :دارند عمده تفاوت دو اما گرانند دو هر پرستیژي و پرمایه گذاري
 پیدا تا و است مدتکوتاه پرمایه گذاريقیمت که درحالی است بلندمدت استراتژي یک پرستیژي گذاريقیمت .1

 .دارد ادامه رقیب شدن

 کند استفاده محصول کلی تصویر از جزئی عنوانهب قیمت از خواهدمی بازاریاب پرستیژي گذاريقیمت در .2
  .است سود کسب هدف پرمایه گذاريقیمت در که درحالی

                                                                                                                                                                                                    
1  - skim pricing 
2  - penetration pricing 
3  - perstige pricing 
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 روش این از تواندمی دارد مختلف هايرشته در محصول یک از بیش شرکتی وقتی: گروهی گذاريقیمت 
 پوشش را محصول و تولید خط کل که قیمت سطوح محدودي تعداد ایجاد از است عبارت بنديصف. کند استفاده

 و گیرندمی نظر در را گوناگونی قیمتی هايردیف مختلف محصوالت براي که پوشاك فروشگاه مانند دهدمی
 .کنندمی خریداري را خود موردنظر محصول و رفته مخصوص هايردیف طرف به خود بودجه به توجه با مشتریان

- می فروخته قیمت یک به محصوالت همه نآ در که نامندمی یکسان گذاريقیمت را قیمت بنديصف هایین حد

 .شوند

  شدهتمام قیمت بر مبتنی گذاريقیمت هايروش
 مشتري ادراکات و رقابتی نیروهاي( دارند مهمی مشترك صفت زیرا گیرندمی قرار بررسی مورد هم با هاروش این

 ادراکات( خارجی عوامل و )هاهزینه( داخلی عوامل همه که این از اطمینان براي کلی بطور .)گیرندمی نظر در را
  . شود استفاده هاروش ترکیب از باید اندگرفته قرار توجه مورد) مشتري

 تمام قیمت(: فروش قیمت: سود درصد اضافه به شدهتمام قیمت بر مبتنی گذاريقیمت 
 خالصی درصد و کندمی مشخص را هاهزینه فروشنده روش این در.  شده تمام قیمت) + مطلوب سود درصد)*(شده

 این فروشیخرده و فروشیعمده در است نآ سادگی روش این مزیت مهمترین .کندمی اضافه نآ به را هاهزینه از
 ثابتی درصد اندکرده پرداخت که قیمتی به هانآ زیرا ،نامندمی استاندارد سود سهم با گذاريقیمت را گذاريقیمت
   .یابند دست فروش قیمت به تا کنندمی اضافه

 واحد یک متغیر هزینه: محصول فروش قیمت: 1گذاري سرمایه بازده مبناي بر گذاري قیمت روش 
 .)گذاريسرمایه کل/تولید بینیپیش کل)*(مطلوب سود درصد+ ( ثابت هزینه متوسط+  کاال

 در شرکت تجربه افزایش با همراه که است این تجربه منحنی مفهوم :تجربه منحنی اساس بر گذاريقیمت 
 هاهزینه یافتن کاهش امتیاز از استفاده با روش این در .یابدمی کاهش نآ بازاریابی و تولید هايهزینه محصول تولید

 این که داشت توجه باید اما .گردند تعیین یندهآ هايهزینه اساس بر جاري هايقیمت تا شودمی سعی زمان طی در
  :باشد حاکم زیر شرط سه که است مناسب زمانی گذاريقیمت روش

 ؛شود منجر هاهزینه زیاد مدنآ پایین به باید تولید افزایش یعنی باشد چشمگیر باید تجربه منحنی اثر .1

 ؛ودب رقبا پیشاپیش تجربه نظر از باید .2

  .باشند حساس محصول قیمت به نسبت باید مشتریان .3
  

   

                                                                                                                                                                                                    
1  - return on investment pricing : ROI 
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  رقابت بر مبتنی گذاريقیمت هايروش
-می تعیین رقبا قیمت با مطابق هاقیمت سپس ،هشد گرفته نظر در رقابت مهم عامل ابتدا گذاريقیمت روش این در

- می کیدأت بتارق عامل بر شده تمام قیمت و تقاضا عامل دو به توجه جاي به روش این در ساده عبارت به .گردند

  .شود
 یک براي کنندهجلب و چشمگیر قیمتی از استفاده با کنندمی سعی هاشرکت از بعضی: رهبر گذاريقیمت 

 گذاريقیمت دیگر تعریف بنابر .نامندمی رهبر گذاريقیمت را روش اینکه  کنند جلب را رقیب مشتریان محصول
 و مشتریان جذب براي چشمگیر بسیار پایین هايقیمت در محصول چند یا یک گذاريقیمت استراتژي یعنی رهبر

 این نهایی  حد .گردد قبول قابل شرکت کلی سود که بطوري رهبر محصول با همراه محصوالت از ترکیبی فروش
 سودي گونههیچ که کند گذاريقیمت پایین قدرنآ را خود اقالم از یکی شرکت که است زمانی گذاريقیمت نوع

 این از استفاده شود جبران زیان این دیگر محصوالت فروش از حاصل سود با چنانچه اگر اما ،نشود قلم نآ عاید
  .است بوده میزآموفقیت روش

 اگرچه .شودمی هاستفاد رقبا به نسبت محصوالت سازيموضع براي روش این از: یابیموضع گذاريقیمت 
 برابر را خود هايقیمتد خواهمیشرکت  اینجا در ،است مطرح پرستیژي گذاريقیمت در خاص جایگاه یافتن
 شرکت مثال براي .بیابد مشتریان ذهن  در مناسبی جایگاه شمحصوالت تا دکن تعیین هانآ از کمتر یا رقبا قیمت

 اتومبیلی عنوانهب نآ ونشان نام و هیونداي اتوموبیل تا است کرده سعی یابیموضع گذاريقیمت روش با هیونداي
 ).1395هالدن و برتون، ( بیفتد جا مشتریان ذهن در منطقی قیمتی با و قیمتارزان

   پورتر رقابتی نیروي  .5
 به افزودن و نسبی رضایت جلب منظور به شرکتها داشند، داشته باالیی زنیچانه قدرت داراي مشتریان که زمانی
 حد از بیش حساسیت بدلیل و آورده روي قیمتها کاهش نتیجه در و هزینه رهبري استراتژي به مشتریان، تعداد

   .داشت نخواهند متنوع خدمات یا محصوالت ارائه به توجهی قیمت، به نسبت مشتریان
 یکدیگر روي بر عامل پنج این ثرأت و ثیرأت. داند می الزم صنعت تحلیل و تجزیه در را عامل پنج این 1پورتر مایکل
 نهایی سودآوري ظرفیت که نیروهاست جمعی قدرت این. نماید می مشخص را صنعت در رقابت شدت یا و ماهیت

 را سود میزان که عاملی و هستند سود دنبال به ها شرکت تمامی که است  معتقد پورتر. نماید می معین را تجارت یک
 این در. گردد می مشخص نیز سودآوري باشد، مشخص رقابت شدت اگر و است رقابت شدت عامل نماید، می تعیین
 از نیروها این برابر در بتوانند ها شرکت ، آن در که است صنعت در موضعی جستجوي ها، استراتژیست ي وظیفه راستا
  .گذارند تأثیر آنها بر خود، نفع به یا و کرده دفاع خود

                                                                                                                                                                                                    
1  - Michael Porter 
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 استراتژي انتخاب به شود منتهی بایست می شرکت، یک توسط مذکور نیروي 5 مطالعه پورتر، دیدگاه از همچنین
 عمومی یا ژنریک استراتژیهاي را مبنا سه این پورتر .وي سوي از شده معرفی رقابتی هاي استراتژي میان از درخور

  ::نامدمی
 1هاهزینه در رهبري  
 خدمات و محصوالت ساختن متمایز  
 خاص خدماتی و محصوالت بر توجه نمودن تمرکز 

  نیروي پورتر 5مبتنی بر الگوي 
  

  
  

 رهبري هاياستراتژي نوع سه از یکی فقط نه براي هاشرکت کندمی پیشنهاد که رویکردیست ترکیبی استراتژي
 عملکرد بهبود در بیشتري اثرگذاري تا ببرند بکار را رقابتی هاياستراتژي از ترکیبی که تمرکز، و تمایز هزینه،

  .)1394جمالی، ( باشد داشته سازمانی
  . گیرندمورد تحلیل قرار می بیمه بازار در پورتر نیروي 5ادامه  در
 باالي زنیچانه قدرت دهد می نشان زمینه این در تحقیقات هايیافته بررسی: مشتریان زنیچانه قدرت) 1

 چانه قدرت داراي مشتریان که زمانی که چرا. دارد تأثیر منفی ترکیبی استراتژي تعیین بر بیمه صنعت در مشتریان
 هزینه رهبري استراتژي به مشتریان، تعداد به افزودن و نسبی رضایت جلب منظور به شرکتها داشند، داشته باالیی زنی

 ارائه به توجهی قیمت، به نسبت مشتریان حد از بیش حساسیت بدلیل و آورده روي قیمتها کاهش نتیجه در و
 جنگ و. شد خواهد محدود قیمت سر بر رقابت به شرکتها رقابت. داشت نخواهند متنوع خدمات یا محصوالت

  .شود می فراموش محصول امکانات و کیفیت بازار، این در. آید می بوجود قیمتی
                                                                                                                                                                                                    
1  - Cost Leadership 

رقباي موجود

)شدت رقابت(

تازه واردها
)قدرت تهدید ورود(

خریداران

)قدرت چانه زنی(

کاالهاي جایگزین

)قدرت جایگزینی(

عرضه کنندگان

)قدرت چانه زنی(

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 صنایع در کنندگانتأمین زنیچانه قدرت شده انجام تحقیقات طبق: کنندگانعرضه زنیچانه قدرت) 2
 نام به ايحلقه بیمه، شرکتهاي الخصوصعلی خدماتی، هايتأمین شرکت زنجیره در. ندارد ايتأثیر عمده خدماتی

 بتوان شاید وجود این با. است انسانی نیروي تجربه دانش، صنعت، این در ورودي که چرا. ندارد وجود کنندهتأمین
 فعالیت بنیان اطالعات چهارچوب که IT و ERP(1(سازمان  منابع ریزي برنامه خدمات کنندهارائه هايشرکت از

 نیروي تأمین کسري وظیفه که خسارت، و ریسک ارزیابی هايشرکت همچنین و کنندمی فراهم را گرانبیمه
- تأمین عنوانبه دارند عهده به را بزرگ هاينامهبیمه صدور از قبل ارزیابی یا و خسارت زمان در اي،بیمه متخصص

 برخی. کندمی تغییر کنندهتأمین هايشرکت زنیچانه قدرت IT پشتیبانی خدمات کیفیت به توجه با .کرد یاد کننده
-تأمین زنیچانه قدرت نام به تهدیدي و داده کاهش را آنها از حاصل ریسک حوزه، 2 این سپاريدرون با شرکتها

  .اندرسانده صفر به را کنندگان
 هم اخیراً که تهدید این 2.دارد ترکیبی هاي استراتژي با تأثیر مثبت واردانتازه تهدید: واردانتازه تهدید) 3

 بیمه شرکتهاي تعداد رشد شاهد زیادي نسبت به سرعت با و هستند، مواجه ترجدي آن با ما کشور در بیمه شرکتهاي
 صورت در یعنی. دارد رقابتی ترکیبی هاياستراتژي با تأثیر مثبتی که رسدمی نظر به هستیم، فعالیت مجوز داراي

. آورد خواهند روي ترکیبی هاياستراتژي به پیش از بیش بیمه هايشرکت واردان،تازه رشد و تهدید، این تقویت
 با پایدار، رقابتی مزیت و متنوع ايبیمه محصوالت ارائه با رقابت، شرایط آوردن بدست منظور به واردان تازه تحقیقاً،

 پنهان، نیازهاي کشف با طریق این از تا کنندمی ورود بازار به خدمات ارتقاء راستاي در نوآوري از گیريبهره
 استراتژي ارائه با طرفی از ترباسابقه شرکتهاي بیمه، بازار در رخداد این دنبال به اما. نمایند جذب را جدید مشتریان

 بیشتر، مالی منابع واسطه به تا هستند درصدد هم و دارند، بازار حفظ در سعی هم واردتازه رقیب به پاسخ در تمایز،
 واسطه به بتوانند شاید بردارند، بازار در پیشروي جهت در بلند گامی تا گیرد پیش در را هزینه رهبري استراتژي

  .کنند محو رقابت صحنه از را وارد تازه رقباي تر،پایین شده تمام بهاي و شده، کسب پیش از اعتبار
 مشاهده کمرنگ بیمه صنعت در جایگزین کاالهاي خطر راستا، این در هاییپژوهش در: جایگزین کاالهاي) 4

 براي جایگزین کاالیی که است بانک بلندمدت سپرده حساب کرد، اشاره آن به توانمی که موردي تنها .است شده
 در سوددهی و گذاريسرمایه جنبه دو هر که چرا است، اندازپس و عمر و گذاريسرمایه و عمر هاينامهبیمه

 محسوب ضعف یا مزیت تواندمی مشتري، نیاز به بسته کدام هر که دارند تمایزي وجه چند صرفاً و دارند، بلندمدت
  .شودمی استفاده آنها از کمتر مرور به که است جایگزین کاالي از دیگري نوع نیز گريبیمه خود صندوقهاي. شود

                                                                                                                                                                                                    
1  - Enterprise Resource Planning 

  قدیمیها در محصوالت تنوع و هزینه رهبري > واردان تاره متنوع محصوالت > واردان تازه -  2
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 بازار به شبیه بازاري ایجاد و هم، به رقبا محصوالت شدن نزدیک به منجر رقبا رقابت افزایش: موجود رقباي) 5 
 منظور به هزینه رهبري نتیجه در. شوندمی نزدیک هم به بسیار هاقیمت صورت این در. شد خواهد کامل رقابت
- می گرفته پیش در همزمان بطور محصوالت عمومی همسانی بدلیل تمایز و حداقلی، قیمت با فروش از سود کسب

 در ترکیبی هاياستراتژي کارایی همچنین و انتخاب با تأثیر مثبت نیز موجود رقباي میان رقابت افزایش پس. شود
  .دارند بیمه هايشرکت

؛ و خروج موانع) 3 ؛ رقبا تعداد) 2؛ رقبا همسانی) 1توان به می دارند رقبا قدرت میزان در تأثیر بسزایی که مواردياز 
  .)1394مرادي، ( اشاره نمود فنی دانش بودن یکسان) 4

  منصفانه گذاريقیمت
 و هشندوفر قیمت بین )وتتفا انفقد یا( وتتفا یاآ ینکها یابیارز از ستا رتعبا هاقیمت دنبو منصفانه از رمنظو

 ه،شد منجاا تتحقیقا سساابر ).2004ران،همکا و شیا( ستا النهدعا یا لقبوقابل ،منطقی ،مقایسه ردمو یگرد جعامر
 و فنصاا رحضو به که ستا یعىزتو لتاعد ،نخست بعد. کنندمی وتقضا لتاعد ردمو در کلی بعد سه در ادفرا

 به طمربو لىاو که ستا تعاملى لتاعد و اىیهرو لتاعد ،یگرد بعد دو. دشومى طمربو پیامدها یعزتو در لعد
 در فنصاا عایتر به مىدو و ،پیامدها تخصیص اىبر دهستفاا ردمو ى،گیرتصمیم ىهایهرو در لعد عایتر

پدیدآورندة  یکدیگر، با تعامل در عدالت جنبۀ یا بعد سه این).  1385 گلپرور،( گرددمى باز فردى بین ىهاردبرخو
 به اکتشافى انصاف، نظریۀ زعم به).  2001 الیند، ؛ 2007 لیونگ، و کیم( افرادند نزد شده ادراك کلى انصاف
 رضایت، تعهد، نظیر هاو نگرش رفتارها دیگر بر باورها این کلى، انصاف به مربوط باورهاى گیرىشکل محض
 بر مبتنی فرایندها، آیا که است به قضاوتی مربوط منصفانه هايرویه. گذارندیم تأثیر مدنى رفتارهاى و اعتماد

  ).1975 والکر، و دیبات( است رایج رفتارهاي و هنجارها
 گذاريقیمت مثال، براي .است توزیعی و ايرویه عدالت دو هر تأثیرتحت کنندهمصرف قیمت بودن منصفانه ادراك

- پیش تقاضا، تحویل، تعهدات و دیگر هاي مختلفگزینه هايقیمت از شرحی همراهبه است ممکن خودرویی براي
 قیمت( کندمی بیان را خودرو اولیۀ قیمت فروشنده هم مواقع، در این. باشد مالی تسهیالت و نقدي پرداخت

 توضیح کنندهمصرف به شده گرفته نظر در هايقیمت این چگونه اینکه و قیمت به اطالعات مربوط هم و) پیشنهادي
 همۀ از طرفی،). گذاردمی تأثیر کنندگانمصرف بودن منصفانه اداراك بر گذاريقیمت روال یعنی،( شودداده می
 در هم و برابري در نظریۀ هم. ندهست ايمقایسه قیمت، بودن منصفانه مورد در قضاوت از اعم قیمت، هايارزیابی

 اينتیجه شخص که گیردمی شکل هنگامی) نبودن یا( بودن منصفانه ادراك که شودمی مطرح توزیعی عدالت نظریۀ
 رهنمون قضاوت سه این از یکی سمت به را کنندگانها، مصرفقیمت مقایسۀ. کندمی مقایسه دیگران نتایج با را

 این به است ممکن هاقیمت در نابرابري مشاهدة. خریدار زیان به نابرابري و نفع خریدار به نابرابري برابري،: سازدمی
 و شیا( است طورکلی غیرمنصفانه به اینکه یا است، منصفانه کمتر برابر، هايموقعیت به نسبت قیمت که نتیجه بینجامد
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 آن همراه احساسات و شدهدرك انصاف هدف عدم نقطۀ معموالً قیمت، بودن نامنصفانه مورد در).  2004 همکاران،
 نیز دیگري جایگزین و دارد ضروري و فوري نیاز خریدار مواقعی که در، است فروشنده طرف از پذیريآسیب
 جانب از و کند درك نامنصفانه را قیمت است ممکن است، فروشنده خرید از به مجبور خریدار و ندارد وجود

  ).1387 بانویی، و خورشیدي( کند پذیريآسیب احساس فروشنده 
 مشتریان هم و هاهم شرکت که باور این با و است دوگانه استحقاق اصل قیمت، منصفانۀ ادراك اصول از دیگر یکی

 دیگر طرف به زدن آسیب با نباید طرفین از بردن یکی سود. شودمی تعیین اند،مرجع سود دریافت مستحق معامله در
 عرضه تغییرات اساس بر فروشندگان آشکار استفادة سوء مقابل خریداران در هايواکنش از برگرفته اصل این. باشد

. باشد غیرمنصفانه مختلف شرایط در تقاضا دلیل به قیمت از کنندهمصرف است ادراك ممکن و تقاضاست، و
 از طرف کنندمی احساس بپردازند، ناچار به را قیمتی هر باید و اندمحصول خرید به مجبور خریداران که هنگامی

 داده انجام را چنین کاري فروشنده واقعاً آیا اینکه به توجه بدون حتی اند، قرارگرفته استفاده سوء مورد فروشنده
» فروشنده سود و تقاضا و عرضه تغییرات«به  دوگانه استحقاق اصل مجموع، در).  1387 بانویی، و خورشیدي( است

- می تأکید» معامله در درگیر دوطرف بین هايستاده برابري اهمیت« به توزیعی عدالت و) برابري( انصاف نظریۀ و
  .کنندمی تعیین تبادل در را نتایج که دارد تمرکز هاییرویه به ايرویه عدالت مقابل در. کنند
 در یکدیگر با رضایت ابعاد و منصفانه ادراك ابعاد. دارد وجود رضایت قضاوت و منصفانه ادراك از مختلفی ابعاد

 و گویدمی خریدار به فروشنده که قیمتی به منصفانه، قیمت ابعاد بین تأثیر خاص، خرید فرایند هر در وبوده  ارتباط
 فرایند توالی به نیز رضایت ابعاد بین تأثیر مشابه، طور به .دارد بستگی دارد، قیمت به نسبت خریدار که اطالعاتی

  .)2شکل ( دارد بستگی خرید
  ابعاد رضایت و منصفانه ادراك ابعاد - 2شکل 
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  گذاريتأثیرگذاري ساختار بازار بر قیمت
گیرد، باید به ساختار بازار زمانی که یک شرکت تصمیم به تعیین قیمت براي محصول خود جهت عرضه به بازار می

عنوان عاملی مهم توجه نماید تا بتواند یک محصول با قیمت مناسب به هاي موجود در بازار بهو موانع و محدودیت
- بازارها به لحاظ ساختار متفاوت می. بازار عرضه کند و به سودآوري برسد و از رقیبان موجود در بازار پیشی بگیرد

که در نظر دهد ها نشان میباشند که در نظر گرفتن این ساختار جهت تعیین قیمت امري ضروري بوده و بررسی
گذاري به هاي موجود عاملی تأثیرگذار و مهم در امر قیمتگرفتن ساختارهاي موجود در بازار و موانع و محدودیت

  ). 1388روستا و همکاران، (کنندگان محصول به آن دقت داشته باشند آید که الزم است عرضهحساب می
  لساختار بازار به لحاظ اقتصادي بر تعیین قیمت محصوتأثیر 

باشد که نقش اساسی را در تعیین قیمت دهنده هر بازاري میترین ساختارهاي تشکیلبخش اقتصادي یکی از مهم
تقاضاي افراد، سطح درآمد، نحوه توزیع درآمد : در ساختار اقتصادي بازار عوامل مهمی مانند. کندمحصول بازي می

) 1388روستا و همکاران، (هاي بهره ونق یا رکود یا نرخ، میزان تورم موجود در جامعه، ر)2005کلر، کاتلر و لین(
  .کننده محصول جهت تعیین قیمت، این عوامل را مدنظر قرار دهدوجود دارد که الزم است عرضه

در واقع شناخت رابطه . بینی تقاضا در بازار استیکی از عوامل مهم در ساختار اقتصادي بازار، بحث تقاضا و پیش
عنوان که به) 1388روستا و همکاران، (گذاري است مهمترین وظیفه بازاریاب در فرآیند قیمتبین قیمت و تقاضا 

که عنوان بخشی از ساختار بازار بدین جهت است اهمیت تقاضا به. آیدشمار میبخشی از ساختار اقتصادي در بازار به
  ).1377نژاد، رضایی(آید وجود میتقاضا به که خریدار مایل و توانا به پرداخت بهاي کاال و یا خدمتی باشد،هنگامی

 یا خدمت عبارت است از مقادیر مختلفی از آن  طبق تعریف، تقاضا براي یک کاال :رابطه بین قیمت و تقاضا
هاي مختلف و به شرط ثابت بودن سایر عوامل، در طی یک کاال یا خدمت که خریدار مایل و قادر است در قیمت

میزان تقاضاي یک فرد به قیمت محصول، قیمت کاالهاي مرتبط ). 1388دهقانی، (خریداري نماید دوره زمانی معین 
کند و کننده براي محصول جهت عرضه به بازار تعیین میبین قیمتی که عرضه. و سطح درآمد افراد وابسته است

ل خود براي عرضه محصول کننده در تعیین فیمت محصواگر عرضه. تقاضاي یک فرد وابستگی و رابطه وجود دارد
یابد و اگر بتواند قیمتی کمتر از رقبا شده کاهش میبه بازار قیمتی باالتر از رقبا تعیین کند، تقاضا براي کاالي عرضه

 .یابدشده افزایش میتعیین کند، تقاضا براي کاالي عرضه

 تقاضا، قیمت کاالهاي  ثر برؤیکی دیگر از عوامل م :رابطه بین قیمت کاالي جانشین با مقدار تقاضا
ي مرتبط دو حالت ادر مورد کااله. کننده مهم استباشد که جهت تعیین قیمت براي عرضهمرتبط با محصول می

 :وجود دارد
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گذاري گردد تا جانشین کاالهاي موجود گذاري و به بازار عرضه شود، طوري قیمتکاالیی که قرار است قیمت .1
یعنی . الت بین میزان تقاضاي افراد و قیمت کاالي جانشین رابطه مستقیم وجود داردکه در این ح در بازار یا رقبا شود

- تر از قیمت تعیین شده توسط رقبا باشد، مقدار تقاضا براي کاالي عرضهاگر قیمت کاالي عرضه شده به بازار، پایین

تواند کننده میصورت عرضهاین شود که درشده جانشین کاالي رقبا در بازار مییابد و کاالي عرضهشده افزایش می
  .اي از بازار را در اختیار بگیرد و بدین ترتیب از رقبا پیشی بگیردسهم عمده

گذاري شود تا گذاري و به بازار عرضه شود، طوري قیمتحالت دوم این است که کاالیی که قرار است قیمت .2
. راد و قیمت کاالي مکمل رابطه عکس وجود داردتبدیل به کاالي مکمل بازار شود که در این حالت بین تقاضاي اف

کننده قصد عرضه کاالیی مکمل با کاالهاي موجود در بازار را دارد و تعیین قیمت کاالي مکملی یعنی اگر عرضه
صورت تقاضا براي کاالي تعیین کند که در این تر براي عرضه محصول خودکند، قیمتی پایینکه به بازار عرضه می

صورت کننده قیمتی باالتر جهت عرضه محصول خود تعیین کند، در اینحال اگر عرضه. یابدمی رقیب افزایش
کنند ه به دلیل قیمت یکدیگر هستند، لذا مصرف یابد، اما چون کاالها مکملتقاضا براي کاالي رقیب کاهش می

بدیهی است در این شرایط، . ندککند و سعی در جایگزینی کاال میشده کاال را خریداري نمیباالي محصول عرضه
 .گرددباشد، نائل نمیآوردن سود میدستکننده به هدف خود که کسب سهم بازار و بهعرضه

 یکی دیگر از عوامل مهم در تعیین قیمت محصول، میزان : رابطه بین میزاد درآمد افراد با مقدار تقاضا
کننده براي تعیین قیمت جهت عرضه محصول یعنی عرضه. ها رابطه مستقیم وجود دارددرآمد افراد است که بین آن

کننده توجه نماید، چراکه در صورت افزایش درآمد افراد، تقاضا براي کاال بیشتر شده و عرضه باید به درآمد افراد
 تواند با تعیین قیمت مناسب و با توجه به افزایش تقاضا به عرضه بیشتري از محصول خود پرداخته و به سودمی
 .ري دست یابدبیشت

کننده محصول جهت تعیین قیمت محصول براي الزم است عرضه :رابطه بین توزیع درآمد با میزان تقاضا .1
ها در توزیع درآمد بسیار متفات ملت. عرضه به بازار، این عامل را با توجه به تقاضاي کل در بازار درنظر بگیرد

 5ول خو، کشورها را به سبب عوامل توزیع درآمد به ي عرضه محصاکنندگان جهت تعیین قیمت برهستند و عرضه
بازار ) 3؛ بازار با درآمدهاي نسبتاً کم) 2؛ بازار به لحاظ درآمدهاي بسیار کم) 1 :کنند که عبارتند ازبخش تقسیم می

سبتاً نبازار با درآمدهاي ) 5؛ و بازار با درآمدهاي پایین، متوسط و باال) 4؛ با درآمدهاي خیلی کم و خیلی زیاد
 ).2005کلر، کاتلر و لین(متوسط 
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  ها در بازار جهت تعیین قیمتموانع و محدودیت
کننده الزم است هایی براي تعیین قیمت جهت عرضه محصول وجود دارد که عرضهدر هر بازار موانع و محدودیت

ها اقدام به تعیین گرفتن آنها را شناسایی کرده و با در نظر جهت تعیین قیمت براي محصول، این موانع و محدودیت
  ).1جدول (قیمت کند 

  
 ها در بازار جهت تعیین قیمتموانع و محدودیت – 1جدول 

  شرح  مانع
هاي برآورد هزینه

  موجود در بازار
سود مورد نظر ، بازاریابی، ... حمل و نقل و  تولید مانند نیروي انسانی، هزینه

  شرکت
  تر از قیمت تعادلی بازار توسط دولتپایینتعیین قیمت   قوانین و مقررات دولت

-هاي تعدیلسیاست
  کننده

  توسط رقبا) دامپینگ(شکنی نرخ

  
  گذاري در صنعت بیمهقیمت
. هایی است که در ازاي خدمات بیمه باید پرداخت شوندبه معنی تعیین نرخ یا حق بیمهدر صنعت بیمه گذاري قیمت

است که در ازاي هر واحد در معرض خطر و در واقع براي هر واحد از اي در حقیقت نرخ، قیمت هر واحد بیمه
براي مثال، در بیمه حوادث و اموال، واحد در معرض خسارت به . شودمسئولیت یا اموال در معرض خطر ارائه می

احد ارزیابی دالر براي هر و 1000دالر از ارزش واقعی اموال برابر است و در بیمه مسئولیت نیز با  100طور معمول با 
  .می شود

واضح است که نرخ مطالبه شده باید عالوه . از آنجایی که هر شرکت بیمه اي یک واحد تجاري محسوب می شود
-به هر حال ، همه دولتها قوانینی را وضع می. کندتأمین بر پوشش خسارات و هزینه ها، سود مورد نظر شرکت را نیز 

مه مشخص می گردد و بدین ترتیب عالوه بر برطرف کردن نیازهاي این کنند که بر اساس آن مطالبات شرکتهاي بی
  .صنعت، اهداف قانون گذاري نیز برآورده می گردد

ها و دستیابی به سود است و دهی خسارات و هزینههدف اصلی این صنعت، مطالبه حق بیمه مناسب به منظور پوشش
ص در واقع مبلغی است که با بررسی و مطالعات بیمه خال. در غیر این صورت، شرکت بیمه موفق نخواهد شد

هاي شود و شامل آن بخش از حق بیمه است که جهت پرداخت خسارات بوقوع پیوسته و هزینهاکچوئري تعیین می
   .باشدمربوط به آن را می
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هاي فروش، ها، به ویژه هزینه، آن بخش از حق بیمه است که براي پوشش دادن سایر هزینه)مبلغ اضافی(هزینه سربار
نرخ ناخالص در واقع همان حق بیمه خالص به اضافه هزینه . گرددضروري است و سبب سودهی براي شرکت می

متقاضی بیمه مطالبه  اي است که ازسربار، در هر واحد در معرض خطر است و حق بیمه ناخالص نیز همان حق بیمه
نسبت هزینه . هاي بیمه شده در معرض خطر استگردد و برابر با حاصل ضرب نرخ ناخالص در تعداد واحدمی

  .سربار به نرخ ناخالص، برابر با نسبت هزینه خواهد بود
  هزینه سربار+ حق بیمه خالص = نرخ حق بیمه ناخالص  
  نرخ حق بیمه ناخالص ضربدر تعداد واحدهاي در معرض خطر= حق بیمه ناخالص  
  نرخ حق بیمه ناخالص/ هزینه سربار= نسبت هزینه  
تر بتوانند طوري که مشتریان راحت. گذاري استتر کردن ساختار نرخدیگر اهداف تجاري در این صنعت، ساده از

در واقع : این فرایند را درك کنند و از طرفی دیگر، شرکت بیمه نیز راحت تر بتواند بیمه نامه هاي خود را بفروشد
زار و هزینه ها و خسارت واقعی رخ داده و یک نوع ساده تر کردن نرخ گذاري، واکنشی نسبت به شرایط متغیر با
  .باشدروش ترغیبی براي بیمه شدگان به منظور کاهش خسارات می

- این محافظت از طریق کنترل توانگري مالی بیمه. محافظت از مشتریان است هدف اصلی از نظارت در این صنعت،

ها، شامل موارد زیر الزام نظارتی اصلی مرتبط با نرخترتیب، سه بدین. یابدبه پرداخت خسارات، تحقق میگر نسبت
بیمه تعیین شده باید براي حفظ توانگري مالی همچنین حق. بیمه در مقایسه با ریسک، متناسب باشداول حق: باشدمی

ه بایست براي همآمیز نباشد؛ بدین معنی است که میگر کافی باشد و در نهایت الزام سوم این است که تبعیضبیمه
  .هاي یکسان ارائه شودباشند، نرخنامه بوده و از نظر ریسک مشابه میافرادي که متقاضی یک نوع بیمه

  گذارينامه مصوبات شورایعالی بیمه روي قیمتآیین
 برنامه قانون 114 ماده استناد به و گري بیمه و ایران مرکزي بیمه تأسیس قانون 17 ماده اجراي در بیمه عالی شوراي
 قانون 44 اصل کلی هاي سیاست اجراي قانون در مربوط موارد و ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجم پنجساله
 3 و ماده 10 بر مشتمل را»اي بیمه هاي رشته کلیه بیمه حق تعیین مقررات« 15/12/1391 مورخ جلسه در اساسی،

  .باشدمی 2جدول  شرح بهماده اول آن  8تصویب نمود که  تبصره
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 اي بیمه هاي رشته کلیه بیمه حق تعیین مقررات – 2جدول 

  شرح  ماده

1  

 پیوست فنی موازین و نامه آیین این مقررات رعایت با را بیمه هاي رشته انواع بیمه حق مکلفند  بیمه مؤسسات
  .نمایند اعمال و تعیین

 مقابل در زمینی موتوري نقلیه وسایل دارندگان مدنی مسئولیت بیمه هاي رشته بیمه حق تعیین نحوه: تبصره
 سایر و مستمري و زندگی  بیمه ارز، نرخ نوسانات بیمه راننده، حوادث بیمه آن، مازاد و ثالث شخص

 خواهد مربوط مقررات تابع شود می تعیین مرکزي بیمه یا و وزیران هیئت توسط آنها بیمه حق که هایی رشته
  .بود

2  

 انواع بیمه حق نرخ ،1 ماده موضوع بیمه حق تعیین فنی موازین رعایت ضمن موظفند بیمه مؤسسات
 فنی مدیر اکچوئر، از متشکل اي کمیته در را نرخ اضافه و تخفیف انواع شرایط و میزان و بیمه هاي رشته
 و تعیین بیمه مؤسسه مدیره هیئت اعضاي از یکی و) وي مقام قائم یا( مدیرعامل فنی، معاون ربط، ذي رشته

   .نمایند ارسال مرکزي بیمه به را نسخه یک آن ابالغ با همزمان

3  
 بیمه مؤسسات ندارد وجود یکسان تعرفه تعیین امکان که مهندسی هاي بیمه قبیل از هایی رشته تعیین در

 آن ابالغ با همزمان و تعیین نامه آیین این مقررات به توجه با را نرخ تعیین مبانی تعرفه، تعیین بجاي موظفند
   .نمایند ارسال مرکزي بیمه به را نسخه یک

4  
 باربري، و هواپیما کشتی، پتروشیمی، و گاز نفت، و مهندسی سوزي، آتش هاي رشته بیمه حق تعیین در

 سود در مشارکت و کارمزد میزان و اجبارياتکاییهاي بیمه واگذاري نحوه نامه آیین 6 ماده رعایت
   .است الزامی )بیمهعالی شوراي مصوب 76 شماره نامه آیین(آن

5  

 سال هر در که نمایند تعیین نحوي به را خود بیمه هاي رشته بیمه حق تعرفه موظفند بیمه مؤسسات از یک هر
 کمتر ها رشته سایر از یک هر خسارت ضریب و %85 از بیشتر و %50 از کمتر درمان رشته خسارت ضریب

   .نباشد %75 از بیشتر و %40 از
 در مندرج مقررات اي، بیمه هاي رشته از هریک در بیمه مؤسسه خسارت ضریب محاسبه مبناي - 1 تبصره

   .بود خواهد بیمه عالی شوراي مصوب) 58 شماره نامه آیین( بیمه مؤسسات فنی ذخایر نامه آیین 3 ماده
 باشد کند می اعالم مرکزي بیمه که تعدادي از بیش درمان بیمه قرارداد شدگان بیمه تعداد چنانچه - 2 تبصره

 اخذ آن بیمه حق مورد در را مرکزي بیمه موافقت بیمه، قرارداد انعقاد از قبل است موظف بیمه مؤسسه
  نماید

 از هریک عملکرد آمار کرد، خواهد ابالغ مرکزي بیمه که دستورالعملی مطابق موظفند بیمه مؤسسات  6
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  شرح  ماده
 و نامه آیین این اجراي نحوه یکبار ماه سه هر و نمایند نگهداري جداگانه صورت به را اي بیمه هاي رشته

  .نمایند گزارش مرکزي بیمه به اي بیمه هاي رشته تفکیک به را مؤسسه خسارت ضریب

7  

 را خود هاي نامه بیمه دارد بیمه عالی شوراي مصوب عمومی شرایط که هایی رشته در موظفند بیمه مؤسسات
 است بیمه عالی شوراي مصوب عمومی شرایط فاقد که هایی رشته در و نمایند صادر شرایط آن رعایت با

 کلوزهاي یا ایران اسالمی جمهوري مرکزي بیمه مجوز اساس بر را خود هاي نامه بیمه عمومی شرایط
   .نمایند صادر المللی بین متعارف

8  

 مورد حسب تواند می ا.ا.ج مرکزي بیمه نامه آیین این مفاد اجراي از بیمه مؤسسه تخلف احراز صورت در
 و عامل مدیر فنی، معاون فنی، مدیران اکچوئر، به کتبی اخطار) الف  :دهد انجام را زیر اقدامات از یک هر
 مؤسسه مدیرعامل یا و فنی معاون فنی، مدیران اکچوئر، صالحیت سلب) ب/ بیمه مؤسسه مدیره هیئت یا

) د/ بیمه رشته چند یا یک در نامه بیمه صدور از قبل مرکزي بیمه از نرخ استعالم به شرکت الزام)ج/ بیمه
 پروانه لغو) هـ/ بیمه عالی شوراي تصویب با بیمه رشته چند یا یک در بیمه مؤسسه فعالیت پروانه تعلیق

 بیمه عمومی مجمع تصویب و بیمه عالی شوراي تأیید با بیمه رشته چند یا یک در بیمه مؤسسه فعالیت
  .ا.ا.ج مرکزي

  
  بیمه هاي رشته انواع بیمه حق نرخ تعیین عمومی معیارهاي

؛  ریسک بودن پذیر بیمه: به توجه و رعایت با را دارند نرخ تعیین اجازه که هایی رشته بیمه حق باید بیمه هاي شرکت
 اعمالرشته؛  آن اي بیمه عملیات آن؛ سوابق واریانس و میانگین و ریسک توزیع تابع به ریسک؛ توجه تواتر و شدت

 جدول جمله از بیمه بازار متعارف عوامل: اشخاص هاي بیمه گزار؛ در بیمه سابقه اساس بر نرخ اضافه یا تخفیف
 توانگري حد ایمنی؛ رعایت و پیشگیري استانداردهاي رعایت لحاظ از ریسک فنی؛ وضعیت بهره نرخ میرو و مرگ

عملیاتی؛  و اداري هاي استثنائات؛ فرانشیز؛ هزینه و اضافی بیمه؛ خطرات خطر؛ مدت تشدید عوامل به شرکت؛ توجه
 کلوزهاي که هواپیما و کشتی مانند هایی رشته در بویژه اتکایی واگذاري  نرخ؛ امکان تعیین در غیرموجه تبعیض عدم

 هاي نامهموافقت و ها کنوانسیون از تابعی و دارد المللی بین جنبه که هاییرشته در المللیبین دارند؛ مقررات استاندارد
نماید؛ و  نقض را بیمه حق محاسبه بر حاکم اصول نباید مشترك هاي بیمه قالب در نامه بیمه است؛ ارائه المللیبین

  .نمایند کشور تعیین بیمه بازار پیرامون اوضاع به توجه
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  بیمه منصفانهحق
 دیدگانخسارت به باید انتظاري که هايخسارت محاسبه فرایند صورتتوان بهمی را بیمه قرارداد یک گذاريقیمت

 صورتی دقیق در هاخسارت بینیپیش. کرد بالقوه توصیف خسارت ریسک با مرتبط هايو هزینه شود پرداخت

 یک هايویژگی ریسک مشابه  معرض در هايخسارت از زیادي و تعداد ریسک از مناسبی شناسایی که است

 با .شود محاسبه هاخسارت شدت انتظاري و فراوانی آن طریق از تا باشد، داشته وجود )آلایده بیمه قابل ریسک

 تعداد به وارده هايانتظاري خسارت ارزش معادل بیمهحق تعیین با گریک بیمه معامالتی، هايهزینه از پوشیچشم

 به این که ايبیمهحق. زیان نه و باشد داشته سود اش نهعملیاتی نتیجه که دارد انتظار گذاراناز بیمه زیادي بسیار

  .گویند) اکچوئرال منصفانه علم نظر از(» منصفانه بیمهحق«یا  و» خالص بیمهحق«آید می دستبه روش
 کند،می توجهجلب کنندهو تعیین اساسی اصل عنوان به جامعه هايتمام بخش در که اهدافی مهمترین از یکی

 عدالت تحقق

- بیمه پذیرش مورد یک سو از که منصفانه و دقیق هاينرخ تعیین نیست، لذا مستثنی امر این از نیز بیمه بخش. است

معقول  سود کسب و احتمالی هايجبران خسارت منظوربه کافی منابع کنندهتأمین سوي دیگر از و گذاران باشد
- نرخ فرایند دقت در راستا این در. است بیمه هايشرکت مهمترین وظایف از باشد، گريبیمه براي فعالیت اقتصادي

 امري جنبی، هايهزینه و هاي موجودریسک تمامی نمودن لحاظ تقاضا، و طرف عرضه گرفتن دو نظر در و گذاري

  .)1393مهدوي و همکاران، (گیرد  قرار ویژه توجه مورد باید است که ضروري
  بیمه صنعت در اريگذقیمتهاي استراتژي

-برنامه لیلد همین به. دکر دهستفاا آن از طحتیاا با باید و ستا يپرخطر رکا ،مانهازسا ايبر اريگذقیمت و قیمت

 اريگذقیمت يهايتژاسترا از دهستفاا. گیرند ربکا اريگذقیمت ايبر صحیحی تتصمیما باید یابیزاربا انیزر
ران، همکا و ستدرمو( کند یابیارز رگازسا و موثر ايهشیو به را هایسکر تا ستا ناییاتو یک نمازسا ايبر وت،متفا

 افهدا به نسیدر جهتدر نمازسا ناییاتو یشافزا ايبر وت،متفا اريگذقیمت يهايتژاسترا از هامانزسا. )2001
 وتمتفا اريگذقیمت  يهايتژاسترا در مانهازسا. هنددمی یشافزا را دخو دآوريسو و کنندمی دهستفاا ،مانیزسا
 صنعت در. )2007 ،کانی(ند آور بدست نشايهارفتار و نکنندگافمصر ردمو در را زمال نشدا تا ،شوندمی گیردر

 يهايتژاسترا تا هددمی زهجاا بیمه انهبرر به وتمتفا اريگذقیمت هايروش ها وتکنیک از ده،ستفاا نیز بیمه
 يهايتژاسترا از دخو موقعیت به توجه با بیمه يهانمایندگی حاضر لحا در. هندد توسعه بیمه صنعت ايبر را خاصی
-يتژاسترا. نمایند دیجاا قابتیر مزیت دخو ايبر ننداتومی نهاآ به توجه با که کنندمی دهستفاا تیومتفا اريگذقیمت

   :باشدمی یرز اردمو شامل بیمه يهانمایندگی در دهستفاا ردمو اريگذقیمتي ها
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 دنکر ضافها و وشفر ،یعزتو ،تولید يهاهزینه سساابر قیمت تعیین شامل: هزینه بر مبتنی اريگذقیمت .1
 ).2007 ران،همکا و یتسآ لنآو( باشد می مربوطه يهایسکر و تحماز ايبر منصفانه گشتزباخ نر

 مختلف نمشتریا ايبر وتمتفا يهاقیمت ئهارا يتژاسترا ینا سساابر: هشد يبندبخش اريگذقیمت .2
  .باشدمی نمشتریا شخصی يهایژگیو و تخدما فمصر ،خرید محل ،خرید نماز ها مانندرمعیا از اديتعد سساابر

 هیژو ادیدرو اريگذقیمت از دهستفاا با ،خاصی يهافصل یا میاا در نشندگاوفر: هیژو ادیدرو اريگذقیمت .3
 را لمحصو که کنندگانیفمصر ايبر نتولیدکنندگا تقااو گاهی. کشندمی نهایشاهشگاوفر به را يبیشتر نمشریا

 را تخفیف مبلغ و گیرندمی نظر در ينقد تخفیف کنند اريخرید نمایندگی از مستقیماً ،خاصی مانیز زهبا در
 .کنندمی لساار يمشتر ايبر مستقیماً

 د،خو نمشتریا يهاکنشوا برخی از نیرداقد ايبر هاشرکت از ريبسیا: داشپا و تخفیف اريگذقیمت .4
 تعدیل ینا. کنندمی تعدیل را هاقیمت فصل نپایا خرید و هعمد خرید ب،تحسارصو موقع به ختداپر نهمچو
 ري،تجا تخفیف ،شیوفرهعمد تخفیف ي،نقد تتخفیفا رتصو به ستا وفمعر وشفر و تخفیف به که هاقیمت

 ).1389 ،نگامسترآر و کاتلر( دشومی لعماا هاداشپا

 ترکیب باهم را لمحصو چند نشندگاوفر اري،گذقیمت يتژاسترا ینا در: لمحصو مجموعه اريگذقیمت .5
 .  )2007 ،نساویندا و یتسآ لنآو(سانند رمی وشفر به يترارزان قیمت با و دهکر

- یژگیو یا هاگزینه خرید توسط  که مشتریانی آوردن بدست ايبر شتال: ريختیاا لمحصو اريگذقیمت .6

 .)2007 روث،(کنند  جخر لمحصو روي ترضافیا کمی حاضرند ل،با محصو اههمر ضافیا يها

  هااي در ایجاد چالشهاي جدید بیمهورود شرکت نقش
 تشکیل با نیز و شد خواهد جذب آنان سوي به موجود بازار از بخشی هاي جدید به بازار بیمه،شرکت ورود با قطعا

 خواهد ترفشرده رقابت و گرددمی افزوده بازار در حاضر نمایندگان تعداد به، هاشرکت آن در بیمه نمایندگی شبکه
 ورود با واقع در نکند رشد و بماند باقی موجود حد همین در بیمه بازار مجموع بیمه حق تولید میزان اگر واقع در .شد

 نیافته توسعه بازار تنها نه واقع در و بود خواهیم موجود کیک شدن تقسیم شاهد اصطالحاً جدید بیمه هايشرکت
 بازار وارد جدید محصوالت و هاطرح با ايبیمه جدید هايشرکت اگر اما. گرددمی تقسیم کوچکتر قطعات به بلکه

 خواهند ایجاد بازار در نوینی هايفرصت واقع در دهند قرار نظر مد را بازار گسترش و هانامهبیمه تولیدات و شوند
  .نمود

 به جدي بطور کمتر که دارد این از حکایت بیمه هايشرکت کار و کسب برنامه مطالعه نیز و قبلی روند سفانهأمت اما
 دو در و باشدمی اجرا و سازماندهی با همزمان که ورود بدو در اساساً و شده پرداخته ايبیمه محصوالت در نواوري

 در طرحی حتی بیمه بازار در حاکم روابط به بنا حتی و شودنمی دیده جدید محصول طرح فعالیت اول ساله سه
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 در این. است نشده دیده نو طرح هیچ هم بازاریابی و جذب مورد در و شودنمی دیده هاخسارت پرداخت نواوري
 صورت در و اندگردیده برخوردار باالتري ايبیمه فرهنگ از هاسال این در بیمه بازار گذارانبیمه که ستا حالی

 بازار مختلف اجزاي ماالمنافع و بیمه بازار مجموع بیمه حق طبعاً و استقبال آن از ،هاآن نیاز مورد محصوالت معرفی
 هیچ که است داده نشان بازار این عوامل با متمادي سالیان ممارست و ساله چندین تجربه .نمود خواهد رشد بیمه

 رکود اصلی عوامل جمله از خود امر این و شودنمی داده تخصیص توسعه و تحقیق بخش در گذاريسرمایه و بودجه
  . )1394اشرفی،  حاجی(است  بیمه بازار

  
  بیمه صنعت در شکنینرخ
 پایین سود حاشیه با خدمات یا کاالها مورد در خصوص به رکود دوران در است ممکن که اتفاقاتی بدترین از یکی
 .است مشخص نیز موضوع دلیل. باشدمی صنعت آن در فعال هايشرکت توسط و صنعت در شکنینرخ بیافتد اتفاق

 باعث بلندمدت در و کندمی دار خدشه را محصول وجهه دهد،می کاهش را صنعت سود قیمت، مبناي بر رقابت
- می مشتري به شده ارائه ارزش کاهش به منجر درنهایت و گرددمی مالی لحاظ به ویژه به ناپذیر جبران مشکالت

 آغاز هاییشرکت توسط قیمت رقابت معموالً که است این جالب. ندارد ايبرنده قیمتی جنگ موارد اکثر در. شود
 ایجاد بازار سهم اوردن دست به براي آنها حربه تنها و باشندمی مشتري جذب براي دیگر هايمزیت فاقد که شودمی

  .است قیمت مبناي بر رقابت
 خسارت ضریب با( ثالث شخص بیمه بخش در خصوص به بیمه صنعت فعاالن از بعضی اخیر هايسال در متاسفانه

  . است روشن همه بر آن نتیجه که زدند قیمتی رقابت به دست رکود دوران در هم آن و) پایین سود حاشیه و باال
 ادبیات در که است موضوعی بپردازند، قیمتی رقابت به هاشرکت شودمی باعث که غلطی هايفرضپیش از یکی

 و موفقیت عامل عنوان به را بازار سهم افزایش هاشرکت که معنی این به. گویند بازار سهم افسانه آن به گذاريقیمت
 که شرکتی بازار سهم نه است سهم هر سود است مهم که چیزي سهامدار، دید از که صورتی در. دانندمی کامیابی

 بازار سهم آوردن دست به براي فروش افزایش انگیزه باعث غلط فرضپیش این. است کرده گذاريسرمایه آن در
 نتیجه در که کنند تمایز ایجاد شکنینرخ با کنندمی سعی آنها هاشرکت غالب رقابتی مزیت عدم دلیل به. شودمی

 سهم کسب از را خود نگاه مدیران است الزم نیز ایران بیمه صنعت در. دهدمی کاهش را رقبا و شرکت آوريسود
-نرخ باطل دور یک به ورود انگیزه که است صورت این در. نمایند معطوف سودآوري و پرتفوي توازن به بازار

  ).1394نوراللهی، ( یابدمی کاهش شکنی
  :برشمرد ايبیمه هايشرکت از ايپاره شکنینرخ توجیه عنوان به را ذیل موارد بتوان شاید

 بیشتر بازار سهم آوردن دست به نتیجه در و قیمت به حساس مشتریان حداکثري جذب هدف با شکنینرخ .1
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 سوي از ايبیمه محصوالت بودن کششبی و سو یک از کشور در بیمه نفوذ ضریب و ايبیمه فرهنگ بودنپایین .2
 .است شده ايبیمه هايشرکت از ايعده شکنینرخ براي توجیهی دیگر،

 از استفاده با غیرعملیاتی سود ساخت جهت تالش و کشور رکودي شرایط به توجه با باال نقدینگی احتصال .3
 هابانک در گذاريسپرده از حاصل ریسک بدون بازده کسب یا ورودي نقدینگی حجم

 انحصار ایجاد و رقبا سایر ورشکستگی هدف با شکنینرخ از حاصل مقطعی زیان شناسایی: مخرب شکنینرخ .4
  ايبیمه

- بیمه هايشرکت مالی توانگري افزایش مانند راهکارهایی و شده تمام ايبیمه هايشرکت تمام زیان به شکنینرخ 

 آن مدیریت اصول و ریسک با کامل آشنایی لزوم و مدیران فنی صالحیت افزایش قراردادها، بر نظارت افزایش اي،
  ).1394پاکروان، ( است شده پیشنهاد شکنینرخ با مقابله براي

-نرخ به دست خود، فروش مقطعی افزایش براي خیالی هايسازيگروه با بیمه هايشرکت از برخی که زمانی تا

 و منصفانه اقدام مناسب گذارينرخ به تواندنمی بیمه صنعت هستند، بازار در دامپینگ عامل و زنندمی ايفله شکنی
  .کند

 یک افزایش با یعنی است، کششبی کاالها و خدمات سایر به نسبت بیمه خدمات الزم به ذکر این نکته است که
 کاالها قیمت تورمی رشد روند. یافت خواهد کاهش محصوالت این خرید تقاضاي از واحد چند آن، نرخ در واحد

 با دیگر سوي از اما داشته، بسزاییتأثیر  بیمه صنعت کل و نهایی فروش افزایش بر البته هاسال این در خدمات و
. است شده هانامهبیمه خرید تقاضاي کاهش لذا و هابیمهحق نرخ افزایش موجب دستمزدها و خدمات نرخ افزایش

  .است بیمه بازار کیفی و کمی توسعه مانع دارد امتداد بیمه بازار در متوازنطور  به که امر این
 نوع یک خرید براي ما مشتریان هرچه یعنی است، حاکم بزرگ اعداد قانون بیمه، در اصوال دانیممی که طورهمان

 وجود پوشش آن براي نرخ کاهش امکان لذا و نیافته افزایش حوادث نسبت همان به باشند بیشتر ايبیمه پوشش
 طور به بیمه بازار گذشته، ساله چند در .شودمی بیشتر تقاضا کشش ايبیمه هايرشته در نرخ کاهش با بنابراین. دارد

 علت به نه موضوع این ولی است بوده مواجهه هانرخ کاهش پدیده با درآن شدید رقابت علت به و خودکار
  . است بازاربوده پیشرو هاي شرکت یا و بازار لیدر بیمه شرکت یا گرانبیمه سندیکاي گذاريقیمت استراتژي

 دارند آگاهی نرخ رفتن باال صورت در آن فروش عدم پذیريتأثیر  و خود محصول از که گران بیمه خود اصوال 
 که بزنند مختلفی اقدامات به دست داخلی، ناخالص تولید به نسبت بیمه نفوذ ضریب افزایش و بازار توسعه براي باید
 امکان اي سلیقه و دستوري طور به نیز ها نرخ کاهش این اما. است ها نرخ حداکثري کاهش اقدامات، این ترین مهم
 و کوچک هايشرکت بخصوص بیمه هايشرکت ورشکستگی موجب آن، در اشتباه انجام صورت در و نیست پذیر
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 و هماهنگ اقدامات سلسله یک اجراي به نیاز ها، بیمه حق نرخ عمومی سطح کاهش واقع در. شد خواهد 1کپتیو
  ).1394اشرفی، حاجی( شود کارساز بیمه بازار نهایی رشد در بتواند تا دارد متوازن

  
  کشور بیمه بازار در هاي غیرفنینرخ رواج عوامل و علل
 نظام«روش  دو از یکیبا  هانامهبیمه نرخ تعیین. است بیمه حق نرخ تقاضاي بیمه، بر مؤثر عوامل ترین مهم از یکی
 از ايتعرفه نظام در. پذیردمی صورت »آزاد بازار سازوکار براساس گذارينرخ نظام«و » شده تعیین پیش از ايتعرفه
 ۀرشت هر هايبخش، تعرفه هر فنی و اقتصادي شرایط گرفتن در نظر با مشخص نهاد یک یکپارچه، و شده تعیین پیش
 در فعالیت به شده، تعیین پیش از اساس نرخ بر شرکت هر و کندمی اعالم هاشرکت و به کرده مشخص را ايبیمه

 سازوکار گذاري براساسنرخ نظام در اما. گرددمی جریمه ها،این نرخ از عدول و تخلف صورت در و بازار پرداخته
 را بیمه هاينرخ فنی، به صورت بیمه مورد هايریسک وتحلیل تجزیه به با توجه بیمه هايشرکت آزاد، بازار

 سال، این در کهاین تا بود حکمفرما بر بازار ايتعرفه نظام ، 1388 سال تا ایران بیمه بازار در .نمایندمی مشخص
، 1388هفتم مرداد  مورخ ۀجلس در نهایتاً و بررسی را کشور بازار بیمه تعرفه نظام اصالح سازوکار بیمه، شورایعالی

 بازار از هاتعرفه مرحله چند آن در طبق بر که نمود تصویب را کشور بیمه بازار تعرفه نظام اصالح برنامه چهارچوب
  .شد برداشته بیمه
 به اما دانستند،می ضروري آن را اجراي و بوده القولمتفق هاتعرفه اجراي آزادسازي اصل در همگان کهاین رغمعلی
 ها،شرکت ریسک مدیریت و توانگري به توجهعدم  و بیمه هايشرکت کارشناسی و فنی آمادگی بخش عدم دلیل
 از برخی هاآزادسازي تعرفه دنبال به و بود غیرکارشناسی یا هایی غیرفنینرخ موارد برخی در شده، ارائه هاينرخ

 فنی، محاسبات بر مبتنی واقعی از نرخ ترپایین هایینرخ با مختلف، دالیل به عقد قرارداد زمان در بیمه هايشرکت
 عدم توانایی بیمه، صنعت در سالم رقابت اصول دار شدنخدشه باعث امر این. نمودندمی تنظیم را قراردادهاي خود

  .گرددمی بیمه کشور صنعت به عمومی اعتماد کاهش نهایت در وخود  تعهدات به پاسخگویی در هاشرکت
به  3باشد که در جدول می کل اقتصاد و بیمه بازار بر کالن و خرد سوئی در سطوح آثار داراي غیرفنی هاينرخ ارائه

  .)1393ماجد و یاري، (ها اشاره شده است آن
  

   

                                                                                                                                                                                                    
 1-  Captive  :هاي بیمه وابستهشرکت   
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  غیرفنی هاينرخ آثار سوء ارائه – 3جدول 
  غیرفنی هاينرخ کالن ارائه آثار  هاي غیرفنینرخ ارائه خرد آثار

  گريبیمه تعهد و مالی توانگري تضعیف .1
  بیمه هايشرکت ورشکستگی احتمال افزایش .2
  گذارانبیمه خسارت پرداخت عدم .3
 به بیمه صنعت از ايحرفه فروشندگان شدن خارج .4

  هانامهبیمه فروش سود کاهش دلیل

 هايشرکت سایر به شرکت اشتباه و ناکارآمدي خسارت انتقال .1
  بیمه

 گذارانبیمه اعتماديبی و بیمه هايشرکت اعتبار رفتن دست از .2
  بیمه هايشرکت به
 منفی تجربه واسطه به کشور ايبیمه نفوذ ضریب کاهش .3

  گرانبیمه از برخی جانب از تعهدات ایفاء عدم از شده حاصل
  کشور اقتصادي قدرت کاهش .4
  ايبیمه وکارکسب فضاي در تعادل عدم .5
اتکایی  بیمه سیستم از داخلی بیمه هايشرکت تدریجی حذف .6
 هاينرخ بودن غیرفنی واسطه به )ریسک ايمنطقه یا جهانی توزیع(

  شده اعمال بیمهحق
  
  :کرد بنديطبقه بخش چهار دررا  بیمه در بازار فنی غیر هايخنر رواج علل توانطور کلی میبه
 به نسبت را تريپایین بیمه بیمه حق شرکت یک بازار، توسعه استراتژي در: بازار از سهم استراتژي افزایش )1

 ببرد؛ اول نفع طریق دو از و داده افزایش را بازار خود از سهم رقیب هايبنگاه مشتریان جذب با دهد تامی ارائه رقبا

 هايصرفه وجود به دلیل اگر و کرد خواهد پیدا افزایش تقاضا کاهش قیمت، با اقتصادي قوانین مطابق کهاین

سود  قیمت، کاهش رغمعلی پذیرد، نهایی صورت قیمت به نسبت تريپایین هايهزینه تقاضا با افزایش این مقیاس،
 .یافت خواهد افزایش

 از اکچوئري و محاسباتی نظام ضعف: بیمه هايشرکت در مناسب و اکچوئري محاسباتی نظام نبود )2

 اصلی هايتفاوت از .گرددمی بیمه هايشرکت سوي از بسیار متفاوت هاينرخ ارائه باعث که است دیگر مشکالتی

رخ  خسارتی هنوز نامهبیمه فروش زمان چون در است؛ خدمت شده تمام هزینه مبحث بازارها در سایر با بیمه بازار
 هايتعرفه متمادي هايسال که نکته این گرفتن نظر در با همچنین .شود زده تخمین باید خسارات این است نداده

 حس را موضوع این به به پرداختن نیازي بیمه هايشرکت ،است شدهمی ا اعالم.ا.ج مرکزي بیمه سوي از بیمه

- می دیده بسیار .باشد مواجه ضعف با بیمه هايگذاري شرکتقیمت بخش است شده موجب امر که این کردندنمی

 فنی مدیر این موارد در. گرددمی ارائه شهودي صورت به و برخوردار نبوده علمی پایه از هاتخمین این که شود
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 صرفاً هايبینیپیش یا خود تجارب شخصی پایه بر چون که دهدمی ارائه را خود نرخی گذشته تجارب براساس
  .داشت خواهد فاحشی تفاوت واقعیت است با متفاوت زمان و مکان در خاصی موارد و براي نگرگذشته

 مدیریت دوران باشد،بازار می به مدیران مدتکوتاه نگاه مشکل، دیگر: بازار به مدیران مدتنگاه کوتاه )3
پرتفوي  کوتاه دوران این در کنندمی مدیران سعی و است کوتاه بیمه جمله از ایران هاي اقتصاديبنگاه از بسیاري در

 تفکر این. خواهند پرداخت کسانی یا کسی چه را آتی خسارات احتمالی کهاین به توجه بدون ،کنند جذب باالیی
  . است رایج بسیارافتد می اتفاق دور هايسال در خسارت که وقوع هاییبیمه در باالخص

 کوتاه عمر توجه به با اینکه نهایت در :بیمه هايشرکت مدیران در دولتی فرهنگ مدیریت وجود )4
 خصوصی هايشرکت فعلی ارشد مدیران از بسیاري که شودمی مشاهده بیمه، بازار خصوصی در هايشرکت حضور

 مدیران بارز ویژگی .اندنموده فعالیت و یافته رشد دولتی تفکر با که اندبوده دولتی بیمه هايشرکت سابق مدیران از
 بیمهحق حداکثرسازي مدیران این. باشدمی سود حداکثرسازي مقابل در درآمد حداکثرسازي به توجه دولتی

 -  بیمه هايشرکت از بسیاري در آن نتیجه که دهندمی قرار باالتري اولویت در هاهزینه مدیریت به نسبت را دریافتی
  . باشدمی سربار هايهزینه افزایش و عملیاتی سود کاهش -دولتی چه و خصوصی چه
  

  اتومبیل هايبیمه در گذاريهاي نرخچالش
گروه  سه در اتومبیل هايبیمه گذارينرخدر  مؤثر هايمؤلفه و عوامل نظري، مبانی جهانی و تجارب به نگاهی با

 حال در. شوندبندي میطبقه و شناسایی خودرو، کاربري و خودروهاي ویژگی راننده، فردي هايمهم ویژگی
 ،)راننده حوادث و مالی، تعهدات جانی میزان(ایران  در اتومبیل ثالث شخص بیمهحق تعیین در مؤثر عوامل ،حاضر
 ظرفیت ،هاموتورسیکلت و سواري خودروهاي در سیلندر تعداد ،و جرایم تخفیفات، خودرو کاربري ،بیمه مدت
 موجب گذارينرخ نحوه این. است بارکش خودروهاي در بار حمل ظرفیت و مسافربري خودروهاي در مسافر حمل
 از و پرداخته خود ریسک با متناسب عادالنه بیمهحق با مقایسه در بیشتري بیمهحق ریسککم افراد که است شده

-نرخ لذا. بپردازند خود ریسک با متناسب عادالنه بیمهحق با مقایسه در کمتري بیمهحق، پرریسک افراد دیگر سوي

 و نمایندمی استفاده شخصی خودروي از کمتر که افراد از بسیاري و نبوده منصفانه و عادالنه ،کشور در گذاري
- هزینه ،دارند پایینی بسیار ریسک ،رانندگی در احتیاط رعایت با که افرادي همچنین و هستند سازحادثه کمتر طبیعتاً

 در بازنگري. پردازندمی را پرریسک رانندگان توسط قوانین رعایت عدم و غیرمحتاطانه رانندگی از ناشی هاي
 ریسک سطح با متناسب عادالنه هاينرخ ارائه و ریسک بر مؤثر هايمؤلفه تمامی نمودن لحاظ و گذارينرخ ضوابط

 در ايبرجسته نقش تواندمی ،شود  پرخطر رانندگان نابهنجار رفتارهاي کاهش و ریسک کنترل به منجر که افراد
  . باشد داشته ايبیمه رشته این خسارت ضریب کاهش
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 در که عادالنه هايبیمهمحاسبه حق براي دولت، هیئت توسط ثالث شخص بیمهحق نرخ تعیین به بدیهی است باتوجه
به  که صورت این به شد، قائل تفاوت مختلف ریسکی طبقات بین باید باشند، تأثیرگذار ریسک تصادف کاهش
  .)1393بهادر و همکاران، (گیرد  تعلق نرخ کاهش دیگر، به برخی و نرخ اضافه ریسکی، طبقات این از برخی

  
  گیرينتیجه

 هر به بازار از بیشتر کسب سهم بر واردتازه هايشرکت خصوصاً هاي بیمهشرکت کلی سیاست کهاین به توجه با

 اول صنعت مرحله در قطعاً شود گرفته نادیده صنعت بیمه با مرتبط ايحرفه استانداردهاي باشد، اگرمی بهایی استوار

 تعهدات ایفاء در توانایی عدم از باب شرکت خود دوم مرحله در و گذاراندر بیمه منفی نگرش ایجاد از جهت بیمه

 در هاي بیمهشرکت اقدامات عمده بیمه، بازار دید خبرگان از. شد خواهند اعتباريبی و توانگري دچار عدم خود

-غیرحرفه گردد،می ارائه هاخطرپذیري ریسک دامنه ارزیابی و کارشناسی بدون انجام گذاري غیرفنی کهنرخ مورد

 پذیري فنیامکان که است توجیهقابل بازاریابی در مقوله هنگامی هاشرکت از سایر ترپایین هايارائه نرخ و بوده اي

  .باشدویژگی می این فاقد خبرگان نظر از هاشرکت اقدامات کنونی البته که باشد، داشته اقتصادي و
  

  و راهکارها داتپیشنها
 نحوه خصوص در بیمه هايشرکت به گذار دوره یک در ا.ا.ج مرکزي بیمه سوي از ايمشاوره خدمات ارائه 

 ؛ نرخ ارائه

 ؛ا.ا.ج مرکزي بیمه تأییدیه دریافت و ا.ا.ج مرکزي بیمه به دهینرخ الگوریتم ارائه به بیمه هايشرکت الزام 

 ؛دیگر هايشرکت با ادغام با توانگري نظر از ضعیف هايشرکت الزام 

 ؛بیمه کارگزاري و نمایندگی اعطاي ايحرفه هايآزمون در ايحرفه اخالق مبحث گرفتن نظر در 

 ؛مشخص زمان یک تا خود شده اعالم هاينرخ به پایبندي به هاشرکت الزام 

 هايشرکت توسط فنی محاسبان کارگیري به و پرورش با مرتبط سازوکارهاي ایجاد مشورتی، هاينرخ ارائه 
 ؛ بیمه عالیشوراي 78 شماره نامهآیین اجراي راستاي در بیمه

 ؛ا.ا.ج مرکزي بیمه توسط افراد این توانمندسازي آموزشی هايدوره برگزاري 

 ؛معتبر هايشرکت خدمات از گیريبهره طریق از بیمه هايشرکت بنديرتبه 

 و اطالعات و آمار بخش تقویتIT  ؛جدید شرایط در بیمه هايشرکت 

 ؛بیمه هايشرکت شدن تخصصیو  ریسک ارزیابی و کارشناسی بدنه تقویت 

 ؛نرخ عیینت مستقل و جدید تخصصی و فنی نهادهاي گیريشکل  
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 ؛غیردولتی مستقل نهاد یک نظر زیر کشور رسمی اکچوئران جامعه تشکیل  
 يهاشرکت و هانمایندگی ءبقا و شدر بر ارانگذبیمه که يثیرتأ به توجه با و بیمه صنعت زاربا در قابتر یشافزا با 

 یشافزا يستارا در و هندد ايهیژو همیتا نهاآ ادراك و ارانگذبیمه به شرکتها ینا ددگرمی دپیشنها ،نددار بیمه
-قیمت و یابیزاربا يهايتژاسترا و هانامهبیمه یطاشر به نسبت ارانگذبیمه گاهیآ سطح یشافزا طریق از نهاآ درك

 .ندداربرم گا دهستفاا ردمو اريگذ

  در و دشومی نهاآ داريفاو و ضایتر یشافزا باعث اريگذقیمت يهايتژاسترا از ارانگذبیمه صحیح ادراك 
 و هانمایندگی ءبقا و حفظ و دآوريسو ضامن نداتومی ارانگذبیمه توسط اريگذقیمت يهايتژاسترا ادراك نتیجه

 هایبرنامه ینوتد با ننداتومی بیمه يشرکتها و هانمایندگی دد،گرمی دپیشنها. ددگر صنعت ینا در بیمه يشرکتها
 تخفیف اريگذقیمت يهايتژاسترا از دهستفاا صبخصو و مناسب اريگذقیمت يهايتژاسترا از دهستفاا و یابیزاربا
 .ندداربر مگا ارانگذبیمه داريفاو و ضایتر یشافزا يستارا در  داشپا و

 ارينگهد و حفظ و داريفاو ،ضایتر ردمو در هکنندفمصر رفتار بر اريگذقیمت يهايتژاسترا روي بر تحقیق 
 و هکنندفمصر رفتار بطهرا با مرتبط صنایع سایر و بیمه نهندگادئهارا يهبرر ايبر را بینشی ،بیمه صنعت در آن

 یگرد در و بطهرا ینا در هاییهشوپژ منجاا با مانهازسا ددگرمی دپیشنها. کندمی همافر اريگذقیمت يتژاسترا
 .نمایند دیجاا قابتیر مزیت بیمه يشرکتها و هانمایندگی یگرد به نسبت دخواي بر بیمه يهاشتهر
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