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مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی همزمان با 
فرا رسیدن روز بیمه و در راستای برگزاری بیست و چهارمین 
همایش بیمه و توس��عه با موضوع »مدیریت ریسک و بیمه: 
الزام��ات، چالش  ها و راهکارها« با اش��اره به نقش و جایگاه 
"مدیریت ریس��ک" و "علوم اكچوئرال" در نحوه عملکرد و 
مدیریت شركت هاي بیمه اظهار كرد: مدیریت ریسک سازماني 
)ERM( به عنوان یک چارچوب براي مدیریت ریسک جامع 
ویکپارچه با تأكید برمدیریت حاكم بر سیستم مدیریت ریسک 
پدیدار ش��ده اس��ت؛ بنابراین ERM  بای��د از لحاظ تئوري، 
كاهش نوسانات جریان نقدي، خطر بنگاه و خطر اطالعات را 
كاهش دهد و در نهایت قادر باشد خطرات پیش روي شركت 

را كاهش دهد. 
علی جباری افزود: مي توان گفت كه مدیریت ریس��ک 
س��ازماني ERM به عنوان چارچوبي براي مدیریت ریسک 
جامع و یکپارچه تعریف مي ش��ود و بخشي جدایي ناپذیر از 
ERM كنترل داخلي و مدیریت سیستم مدیریت ریسک )كمیته 
 Treadway COSO حمایت از س��ازمان هاي كمیس��یون 
اس��ت. وی ادامه داد: اكچوئري به عنوان یک متد، پیش بیني 
آتي از وضعیت تعهدات ش��ركت را نشان مي دهد و مي تواند 
در صورت بکارگیري صحیح، حوزه ریس��ک س��ازمان را در 
ای��ن بخش بیش از پیش كاهش دهد. بر این اس��اس مي توان 
گف��ت كه اكچوئ��ري به عنوان یک��ي از ابزاره��اي مدیریت 
ریسک در شركت هاي بیمه اي تلقي مي  شود. جباری تصریح 
كرد: درواقع علم اكچوئری با محاس��به ریسک اجرای پروژه، 
 موفقی��ت انجام پ��روژه را تضمی��ن می  نمای��د. بدین ترتیب 
مي توان گفت كه یکي از ابزارهاي ERM در س��ازمان ها از 
جمله صنعت بیمه بکارگیري عل��م اكچوئري به عنوان ابزار 
مهمي در جهت كاهش حوزه هاي ریس��ک و ارائه اطالعات 
الزم ب��ه مدیریت جهت كاهش ریس��ک و یا تعیین فرآیندها 

اجرایي جهت دستیابي به اهداف سازمان مي باشد. 
جب��اری در تش��ریح جای��گاه "مدیریت ریس��ک بنگاه 
)ERM("و رابط��ه آن با اتخاذ تصمیم��ات بهینه در مواجهه با 
ریس��ک درش��ركت هاي بیمه  اظهار كرد: در یک دهه اخیر در 
بازار بیمه كشور نقش آفریني در توسعه اقتصادي و تثبیت آن به 
عنوان موضوعي اصلي و مهم مطرح بوده است و اكنون صنعت 
بیمه كشور با وجود تغییرات عمده صورت گرفته در فرآیندهاي 
 كسب و كار در ابتداي این راه قرار دارد. این موضوع نشان دهنده 
رشد پایین عملکرد برخي شركتها در هر سال نسبت به سال قبل 
مي باشد. وی افزود: بنابراین در جهت افزایش و تنوع محصوالت 
صنعت بیمه با بکارگیري و بهبود روش ها و مدیریت ریس��ک 
مي توان بدنبال دس��تیابي به حداكثر عملکرد ممکن در كسب 
و كار بود كه اجراي این برنامه ها با بکارگیري اس��تانداردهاي 

بین المللي در این زمینه همراه خواهد بود. 
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی اظهار كرد: 
صاحب نظران حوزه بیمه استدالل كرده اند كه رابطه مدیریت 
ریسک و عملکرد سازماني با برخي عوامل مانند عدم اطمینان 
محیطي، رقابت در صنعت، پیچیدگي شركت، اندازه شركت 
 و نظارت هیأت مدیره، قابل بررس��ي و س��نجش مي  باش��د. 
بدین  ترتیب مي توان گفت: در صنعت بیمه كشور نیز همانند 

سایر صنایع و حوزه  هاي كسب و كار، حسب نتایج تحقیقات 
و تجارب موجود در اثبات وجود رابطه معني دار بین مدیریت 
ریس��ک بنگاه و عملکرد س��ازمان، بکارگی��ري و تبیین این 
مدیریت در چارچوب تصمیم  گیري بهینه در جهت تحصیل 
بیشترین بازدهي امري ضروري است و سازمان را به موفقیت 

كامل مي  رساند. 
جباری با اشاره به ابزار شایستگی محوری برای دست یابی 
به ش��رایط مطلوب در حوزه صنعت بیمه بیان كرد: شایستگي 
محوري مجموعه اي از مهارت هاي ویژه است كه یک شركت یا 
سازمان را قادر مي سازد محصوالت یا خدماتي منحصر به فرد به 
مشتریان خود ارائه نماید. وی ادامه داد: استفاده از ابزار شایستگي 
محوري به س��ازمان ها اج��ازه مي دهد تا با س��رمایه گذاري بر 
نقاط قوت خود تمایزي قابل توجه نس��بت به رقبا ایجاد كنند 
و موفقیت س��ازمان را در امر بکارگیري مدیریت ریس��ک در 
قالب مدیریت ریسک یکپارچه و متناسب با  استراتژي سراسر 
سازمان داشته باشند. جباری تصریح كرد: امروزه اكثر بیمه گران 
بدنبال دست یابي به یک آرامش قانوني و قراردادي هستند كه 
 بر اساس آن قادر باشند به سهامداران و نهادهاي قانوني نسبت به 
گزارش  گري خود اطمینان بخشي نمایند كه این امر زماني قابل 
تحصیل خواهد بود كه س��ازمان امر، شایستگي محوري را در 

بکارگیري و مدیریت بهینه ریسک اجرایي نماید.
وی در ادام��ه در خص��وص نحوه اس��تقرار ش��یوه  هاي 
مدیریت ریس��ک مطلوب تصریح كرد: در حوزه صنعت بیمه 
مي  توان گفت كه با مدیریت ریس��ک مدیران مي  توان ارزش 
اقتصادي شركت را از طریق تضمین سود آوري حفظ و تداوم 
بخشید. جباری افزود: مؤلفه  هایي نظیر فقدان نقدینگي، تحمل 
هزینه  هاي زیاد براي ریسک س��رمایه  گذاري، مسائل مربوط 
 به مدیریت، مش��کالت مربوط به رشد س��ریع و یا گسترش 
فعالیت  هاي غیرضروری به عنوان دالیل اصلي شکس��ت در 
شركت هاي بیمه مطرح است كه مي  بایست این عوامل توسط 
 شركت هاي بیمه به طور مؤثر مدیریت شوند تا از شکست مالي و 

ورشکستگي جلوگیري شود.
مدیرعامل صندوق تأمین خس��ارت های بدنی بیان كرد: 
مدیریت ریسک یک دلیل اقتصادي قابل قبول است كه مدیران 
ش��ركت  ها بتوانند در رابطه با سود مورد انتظار و توزیع بازده 
ش��ركت در اطراف ارزش مورد انتظار خ��ود براي هماهنگي 
كاركردهاي مورد هدف خود به منظور اجتناب از ریسک بکار 
گیرند. وی افزود: پیشگیري از زیان  ها و تلفات از طریق اقدامات 
احتیاطي با بکارگیري مدیریت ریسک، یک عنصر كلیدي در 
كاهش خطرات و در نتیجه یک ریس��ک، اصلي س��ود آوري 
 تلقي مي  گردد. بنابراین مي  توان گفت كه شركت هاي بیمه  اي 

نمي  توانند با افزایش میزان زیان و نس��بت هزینه  باال به حیات 
خود ادامه دهند. 

جباری عنوان كرد: در حال حاضر علي  رغم ماهیت فعالیت 
بیمه  گري در كش��ور و پیچیدگي  هاي عمده موجود در حوزه 
كسب و كار و همچنین تغییرات عمده صورت گرفته در حوزه 
صنایع و خدمات در س��ایر بخش  هاي اقتصادي، متأسفانه ما 
شاهد یک چالش اساسي هستیم كه صنعت بیمه كشور متناسب 
با این چرخش اساسي صورت  گرفته در حوزه كسب و كار و 
تغییرات صورت  گرفته متناسب با ریسک  هاي ایجاد شده در 
س��طح بین المللي به ضوابط و چارچوب  هاي جدید مدیریت 
ریسک در عرصه سازمان و صنعت، ابزارهاي مرتبط با ارزیابي 
ریسک خود را به روز آوري ننموده است. وی ادامه داد: متأسفانه 
در كشور، علي  رغم پیچیدگي های موجود در حوزه كسب و 
كار، صنعت بیمه كشور همچنان بدون خلق محصوالت جدید، 
تولید بیمه  نامه  هاي جدید و ... دل به تحصیل بخشي از پرتفوي 
ش��ركت بیمه  اي رقیب از طریق نرخ  شکني و یا هرگونه اقدام 
غیركارشناس��ي در حوزه ریسک مي  نماید كه این موضوع به 
عنوان متولي احصاء ارزیابي و مدیریت ریسک تلقي مي  گردد. 
 مدی��ر عامل صندوق تأمین خس��ارت های بدنی تصریح كرد: 
مهم تری��ن عامل در اجرا و به كارگیري مدیریت ریس��ک در 
صنعت بیمه كشور آموزش مس��تمر ریسک در بین همکاران 
صنعت بیمه، تش��کیل نهادهاي تخصصي حرفه  اي در سطح 
كش��ور و تش��کیل بانک  هاي اطالعاتي مؤث��ر و قوي جهت 

پردازش مناسب داده  ها برای تصمیم  گیري مناسب مي  باشد.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی در پاسخ به 
این پرس��ش كه آیا محصوالت بیمه  اي عرضه شده در كشور 
پاسخگوي ریسک هاي نوظهور هستند اظهار كرد: بررسي تأثیر 
استراتژي مدیریت ریسک بر عملکرد توسعه محصول جدید 
و ریس��ک  هاي نوظهور در سطح حوزه كسب و كار به عنوان 
 یافته  اي جدید در عرصه  مدیریت ریس��ک تلقي مي  ش��ود؛ 
بدین  ترتیب اس��تراتژي  هاي مدیریت ریس��ک كه بر عوامل 
تکنولوژیکي ، سازماني و بازاریابي تمركز مي  كنند به صورت 
جداگانه و تعاملي عملکرد توس��عه محصول جدید همچنین 
ریس��ک  هاي نوظهور را بهبود مي  بخشد. وی ادامه داد: با این 
حال چنانچه رابطه بین مدیریت ریس��ک و عملکرد سازماني 
مورد بررسي قرار گیرد، نشان مي دهد كه این رابطه به پنج عامل 
عدم اطمینان، محیط زیست، رقابت در سطح صنعت، پیچیدگي 
شركت و اندازه شركت و نظارت بر هیأت  مدیره بستگی دارد. 
جب��اری تصریح ك��رد: با توجه به گزارش مؤسس��ه بیمه 
اتکایی "آئون بنفیلد"، وام های اعتباری مس��کن ایاالت متحده 
آمریکا، مشاركت اقتصادی، بدنامی و برندها، بیمه های خرد، بیمه 
مسئولیت شركت های بزرگ تجاری، بیمه تروریسم و حمالت 
س��ایبری بین 5 تا 10 س��ال آینده، به عنوان هفت عامل اصلی، 
تهدیدی برای تجارت و صنعت بیمه به ش��مار می روند  وی 
افزود: بدین  ترتیب توس��عه اقتصاد جهانی و تنوع محصوالت 
تولیدي جدید فرصت های زیادی را در زمینه های مختلف در 

اختیار صنعت بیمه قرارداده است كه صنعت بیمه نیز مي  بایست 
به دنبال پوشش این ریسک ها كه هر كدام در حوزه  هاي مختلف 
صنعت و پیچیدگي  هاي متعدد به وجود مي  آیند، خود را آماده 
و تجهیز نماید. جباری اضافه كرد: با توجه به عدم زیرس��اخت 
دانشي الزم در سطح صنعت بیمه كشور، به نظر مي  رسد صنعت 
بیمه كشور در یک دهه اخیر فاصله زیادي با صنعت بیمه دنیا پیدا 
كرده اس��ت؛ نباید از نظر دور داشت كه حوزه مدیریت ریسک 
در دنیاي امروز حس��ب پیچیدگي  هاي حوزه كس��ب و كار و 
بروز ریسک  هاي نوظهور، نیازمند علم خاص مربوطه در راستاي 
كنترل و مدیریت این ریسک  ها مي  باشد كه در شرایط خاص 
تا حدود زیادي ما زیرساخت آن را نداریم. جباری در خصوص 
نقش و جایگاه مدیریت ریسک در شركت  هاي بیمه و پیوند و 
رابطه آن با صنایع پیش��ران اقتصاد ایران مانند نفت، پتروشیمي، 
گاز و ... نیز اظهار كرد: به كارگیري مدیریت ریس��ک خصوصا 
در یک ش��ركت بیمه  اي به عنوان مهم ترین مؤلفه  هاي حفظ 
بقاء این شركت تعریف مي  گردد. در همین ارتباط سازمان  هاي 
بیمه  اي با پذیرش سطح مشخصي از ریسک به دنبال تحصیل 
بازدهي مناسب مي  باشند. وی افزود: تحصیل این بازدهي زماني 
میسر خواهد شد كه سازمان بتواند با در نظر گرفتن اطالعات، 
دانش و مدیریت س��ازماني، میزان ریس��ک پذی��ري در مقابل 
خرید تعهدات بیمه  گذاران را به صورت مناس��ب پیش  بیني و 
 ارزیابي نماید. جباری ادامه داد: بدین  ترتیب كه وقتي سازمان با 
ریس��ک  هاي مختلفي مواجه اس��ت بتواند ارزیابي ریس��ک با 
اس��تفاده از مدل  هاي ارزیابي ریسک ضمن حفظ بقاي سازمان 
خود و تحصیل بازدهي براي س��هامداران اطمینان  بخشي الزم 
را ب��راي بیمه  گذاران ذي رب��ط ارائه نماید. وی تصریح كرد: با 
توجه به اینکه صنعت پتروش��یمي یکي از حوزه  هاي صنعت 
مي  باشد و به خودي خود بر حسب شرایط پیچیدگي  هایي در 
این صنعت وجود دارد و ریسک  هایي بر حسب شرایط خاص 
اقتصادي نس��بت به این صنعت در كشور ایران از جمله حوزه 
ریسک سیاسي و ریسک درآمدي وجود دارد، مي  تواند در حوزه 
انتخاب مشتري و ریسک  هاي مرتبط با آن از متدهاي علمي در 

حوزه جهان جهت ارزیابي ریسک آنها استفاده نماید.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی با اشاره به 
پیوند مدیریت ریسک در شركت  هاي بیمه با حوزه سالمت 
و نح��وه گزینش بیمه  گذاران و بیماران و اثر آن بر ریس��ک 
شركت  هاي بیمه توضیح داد: مقصود از ریسک معموال اشاره 
به خطرهایي اس��ت كه افراد در هر زمان ممکن است به طور 
عیني در معرض آنها قرار گیرند. همچنین ریس��ک به عنوان 
تفاوت در نتایجي كه در یک دوره معین مي توانست رخ دهد 

تعریف مي شود.
به طور كلی مي توان مشخصات ریسک را شامل موارد اتفاقی 
ب��ودن، واقعی بودن، غیرقابل احتراز بودن،  زیانبار بودن و ناظر 
به آینده بودن دانست. وی افزود: به جرأت می توان گفت آینده 
 بازار بیمه از آن مؤسسات بیمه اي است كه در استراتژي هایشان 
اس��تفاده حداكثري از این علم را در سازمان خود نهادینه كرده 
باش��ند و محور كلیه فعالیت هاي عملیاتي و غیر عملیاتي آنها 
مهندسي و مدیریت ریسک هاي استاتیک و دینامیک به صورت 

سازمان یافته، هوشمند و سیستمیک مي باشد.
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 افزایش تنوع محصوالت صنعت بیمه 
با بکارگیری و بهبود روش های مدیریت ریسک


