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چكيده
توجه و عالقه به فرهنگهاي سازمان ها و اثرات آن بر اقدامات و عملكرد مدیریت آنها با ظهور بحران مالی سال ،2002
مورد عنایت و توجه بیشتري قرار گرفت .با این وجود ،در سالیان اخیر یك تغییر نگرش راجع به واژه فرهنگ اتفاق افتااد و
به نظر میرسد كه در شرایط كنونی ،شركتها و تنظیمكنندگان مقررات در كشورهاي مختلف ،بر مقوله مهمی كاه نااآ آن را
فرهنگ ریسك مینهند ،متمركز شده اناد .بسایاري از ملالعاات ،فرهناگ اعیف ریساك را عاماب ايالی باراي شكسات
شركتهاي مالی بزرگ طی دهه گذشته میدانند .امّا تبیین و تفسیر آن يرفاً به تويیف اقادامات مادیریت ریساك در یاك
سازمان خاص محدود میشود و به مراتب مو وعاتی همچون باورها ،عقاید و انگیزهها كه مقوّآ و قائمه فرهنگ مایباشاند،
كمتر مورد بررسی قرار گرفتهاند .این مقاله در پی آن است كه نحاوه تا ثیر فرهناگ ریساك بار عملكارد مادیریت ریساك
شركتهاي بیمه را از نظر اقتصاد نئوكالسیكی و مدیریت ریسك بنگاه در شركتهاي بیماه باا محوریات تئاوري عقالنیات
متكثر مورد بررسی قرار دهد .ملالعات انجاآ شده در این زمینه نشان میدهد كه شركتهاي بیمه ،تركیبی از نگرشهاي فاوق را
بهعنوان نگرشی مللوب مورد استفاده قرار میدهند.
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مقدمه
مفهوآ "فرهنگ" همگاآ با بروز و ظهور بحران مالی قرن بیست و یكم به طور معناداري مورد توجه ویژه علم مدیریت
قرار گرفت .تحقیقات و پژوهشهایی كه در رابله با این مو وع انجاآ شده است ،مشخص كرد كه علب ايلی بروز بحران
مذكور از نگاه ياحبنظران باید در مقوله فرهنگ جستجو شود؛ یافتههاي ایشان نشان داد كه فرهنگ نقش مؤثري در ایجاد
بحران داشته است و تغییرات فرهنگی میتواند مانع از ایجاد مجدد چنین بحرانهایی شود (والكر .)2002 ،1در مورد بحران
مالی سال  ،2002-2002بسیاري از افراد سؤاالتی راجع به این كه چگونه میزان خسارات ایجادشده با وجود فرایندهاي
مدیریت پیشرفته و پیچیده ریسك و مدلهاي مربوط به آن در شركتهاي بیمه امكانپذیر شد ،ملرح كردند .این مو وع
كه آیا ریسك در شركتهاي بیمه بهدرستی كنترل شده است یا نه ،بیشتر ناظر به اهمیت "فرهنگ" است تا ناظر به
كمبودهاي خاص چارچوب مدیریت ریسك؛ و از این طریق ايلالح " فرهنگ ریسك"ظهور كرد.
بنابراین بحث پیرامون تغییر فرهنگ مورد توجه قرار گرفت و تاكنون تحقیقات زیادي راجع به آن انجاآ شده است .به
عنوان نمونه هیئت ثبات مالی 2در سال  2012تحقیقی راجع به فرهنگ ریسك در مؤسسات مالی انجاآ داد كه یافتههاي آن
نشان میدهد كه " عف" در فرهنگ ریسك معموالً به عنوان عاملی ايلی در ایجاد بحرانهاي مالی جهانی محسوب
می شود .ایشان چنین استدالل كرده بودند كه فرهنگ ریسك یك مؤسسه مالی ،نقش مهمی در اثرگذاري بر تصمیمات و
اقدامات افراد سازمان و نیز در شكبگیري ویژگیهاي سازما نی در مواجهه با سهامداران و نهادهاي ناظر آن ایفا میكند.
بسیاري از نهادها به مو وعی همچون نیاز به برخورداري از "فرهنگ ریسك" بهتر اشاره میكنند .كمیته بیمههاي اروپایی
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ت كید كرد كه امر بیمهگري ایجاب میكند كه فرهنگ سازمانی ،اطمینان ایجاد كند كه آن فرهنگ قادر به انجاآ و حمایت از
عملیات كاراي شركت است .این مهم توسط مدیریت ارشد شركت كه ارزشها و اولویتهاي سازمانی مناسب را ارائه
میكنند ،محقق خواهد شد .بهطور مشابه ،مؤسسه بینالمللی مالی ،2فرهنگ ریسك را به عنوان عامب ايلی در مدیریت مؤثر
ریسك قلمداد و تويیه میكند كه فرهنگ ریسك از طریق پاسخگویی مدیریت ریسك ،میتواند توسعه یابد .مشاوران
مدیریت و مؤسسات ينعتی ،اغلب به فرهنگ به عنوان یك ریسك بالقوه عملیاتی و یك جنبه مهم حاكمیت شركتی اشاره
میكنند .5اگرچه شناخت فرهنگ به عنوان یك ریسك عملیاتی مهم است ،امّا چیستی "فرهنگ ریسك" و این كه چه نقشی
در چارچوب مدیریت ریسك شركتهاي بیمه ایفا میكند ،همچنان مبهم است (رچمن .)2012 ،6ملالعه شركتهاي بیمه در
اروپا توسط آشیاریا و جانسون 2006 ،2نشان داد كه سیستمهاي مدیریت ریسك كنونی بیمهگران ،دیدگاهی بیش از حد
قلعی و فنی ،2بدون توجه به مسائب ذهنی را در نظر میگیرند .در نتیجه در این قبیب شركتها مشكالت ناشی از تركیب
ارزشهاي فرهنگی با خطمشیها و سیاستهایی كه براي مدیریت ریسك طراحی شدهاند ،به چشم میخورد.

1. Walker
2. Financial Stability Board
3. The Committee of European Insurance and Occupational Pensions and Supervisors (CEIOPS), 2009
4. International Institute of Finance

 .5رجوع شود به:
COSO, 2004; Deloitte Development LL, 2009; Institute of International Finance, 2009; Organisation for Economic Co-operation
and Development, 2011
6. Angela Zeier Roschmann
7. Acharyya and Johnson, 2006
8. Deterministic and Technical View
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بنابراین ،فرهنگ ریسك به عنوان تبیینی براي انتخابها و نحوه رفتارها كه منجر به بحران مالی در دهه اخیر شد ،قلمداد
میشود .از آن جایی كه سایر عوامب مانند اقتصادي ،جمعیتی و سازمانی براي ایجاد آن بحران ناكافی مفروض شدهاند ،لذا
چنین تصور میشود كه فرهنگ عامب مؤثر آن بوده است (اینگراآ و همكاران.)2012 ،
در بین رگوالتورها و شبهرگوالتورها مانند مؤسسات رتبهبندي كه بخش مالی به خصوص شركتهاي بیمه را ريد
میكنند ،طیف وسیعی از انواع تغییرات در فرهنگ مدنظر است و بحثهایی راجع به این كه كداآ یك از تغییرات
گریزناپذیر است ،به اجماع رسیده است (اینگراآ و همكاران .)2012 ،چنین اجماعی در قالب ده ايب ظهور و بروز كرده
است؛ مبنی بر این كه شركت ها باید خود را با این موارد تلابق دهند و رگوالتورها نیز باید بررسیهاي خود را براي بقا و
بهبود مدیریت ریسك بنگاهها تقویت كنند .این ده مورد را "اقدامات تويیهشده رایج براي فرهنگ سالم ریسك "1مینامند
كه بر اساس جدول زیر مدون شده است (این ايول ده گانه از مقاالت و یافتههاي پژوهشی هیئت ثبات مالی ،انجمن ملی
كمیسونرهاي بیمه 2و سایر مؤسسات 3احصاء شدهاند):
جدول .1-اقدامات تويیه شده رایج براي فرهنگ سالم ریسك
2

درگیر كردن هیئتمدیره در فرایند مدیریت ریسك.

1

حاكمیت ریسك

2

اشتهاي ریسك

5

3

پاداش

4

فضاي اخالقی

5

پاسخگویی

افراد براي نقض محدودیتهاي ریسك 2پاسخگو میباشند.

6

چالش

اختالفات عمومی راجع به ارزیابی ریسك پذیرفتنی است.

7

سازمان ریسك

8

ارتباط و مشاركت

مدیریت ریسك شغب همه افراد است و هر كس میداند چه چیز اتفاق خواهد افتاد.

9

ارتباط با رهبرد و

برنامه مدیریت ریسك با رهبرد سازمان سازگار است؛ برنامهریزي با توجه به اطالعات ریسك است.

میزان معین و مشخص از ریسك كه شركت مایب است آن را بپذیرد.
پاداشهایی كه منجر به ایجاد انگیزه در كاركنان میشود و با اهداف مدیریت ریسك تضاد ندارد.
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2

هیئتمدیره و مدیریت ارشد سازمان به عنوان حامی مدیریت ریسك اقداآ میكنند.

افرادي شامب مدیر ارشد ریسك براي مسئولیتهاي خاص منصوب میشوند تا برنامه مدیریت ریسك را تسهیب
كنند.

برنامه
11

2

تفكیك اقدامات و

هیچ كس عملكرد خود را با توجه به ریسك و مدیریت ریسك ارزیابی نمیكند.

مدیریت ریسك

1. Commonly Recommended Practices for Healthy Risk Culture
)2. National Association of Insurance commissioners, (2013
)3. A.M Best (2008) and Standard & Poor's (2005
4. Risk Governance
5. Risk Appetite

به معناي پیشبینی حدود و ا نواع ریسك هاي مؤسسه ،آیندهنگري و اتخاذ تصمیم به منظور استفاده از ظرفیتهاي ریسك ،براي رسیدن به اهداف استراتژیك و
برنامههاي كسب و كار مؤسسه ،میباشد .به دیگر سخن ،تدوین برنامههایی كه هنگاآ مواجهه با ریسك ،منجر به نهایت استفاده از ظرفیتهاي آن با كمترین هزینه
ممكن گردد را اشتهاي ریسك نامند.
6. Tone at the Top

به مفهوآ فضاي اخالقی است كه هیئت مدیره و سایر مدیران ارشد بر سازمان به منظور جلوگیري از اقدامات غیر اخالقی و متقلبانه ایجاد میكنند.
7. Violations of Risk Limits
8. Risk Organization
9. Link to Strategy and Planning
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در این مقاله در پی بررسی تقابب رویكرد فوق (ايول دهگانه) با ايول و مبانی اقتصاد نئوكالسیك و مدیریت ریسك
بنگاه این كه شركت هاي بیمه كدامیك از این دو رویكرد را انتخاب میكنند ،هستیم؛ كه در وهله نخست تعریف واژه
فرهنگ و فرهنگ ریسك ارائه خواهد شد .پس از آن مفهوآ واژه ریسك در این مضمون ارائه میشود و پیامدهاي فرهنگ
ریسك تبیین خواهد شد .متعاقب آن ايول اقتصاد نئوكالسیكی و مبانی مدیریت ریسك بنگاه در شركتهاي بیمه تبیین و
تشریح میشوند و مقایسه آن با ايول دهگانه فوقالذكر يورت خواهد پذیرفت .سپس چهار فرهنگ غالب در تئوري
عقالنیت متكثر تشریح و محور و مبناي پژوهش انجاآ شده در بین شركتهاي بیمه قرار خواهد گرفت.

فرهنگ
يرف نظر از معناي لغوي این واژه ،مفهوآ آن توسط انسانشناسان 1كه تخصص ایشان ،ملالعه چگونگی تعامالت مردآ
با یكدیگر می باشد ،مد نظر قرار گرفته است .بر اساس تعریفی كه ایشان به دست میدهند ،واژه "فرهنگ" در دو طبقه یا
گروه قرار میگیرد:
نخست ،فرهنگ را به عنوان تركیبی از ارزشها ،عقاید ،نرآها ،عقالنیت ،نشانهها ،ایدئولوژيها در نظر میگیرند .نگاه
دیگر ،فرهنگ را به عنوان مجموعه روش هاي زندگی افراد ،روابط دورن فردي ایشان بعالوه ویژگیهاي آنها قلمداد میكند
(اینگراآ 2و همكاران .)2012 ،با بررسی هر دو طیف از این تعاریف مشخص میشود كه هر دو تعریف از فرهنگ در خود،
عقاید و انگیزههاي افراد را در نظر گرفته است .شین 3معتقد است كه فرهنگ از این حیث با اهمیت است كه میتوان آن را
مجموعه اي از نیروهاي قدرتمند ،تاكتیكی و بعضاً ناخودآگاه قلمداد كرد كه رفتارهاي فردي و جمعی ،شیوههاي دریافت،
الگوهاي فكري و ارزشها را معین و مشخص میكند .از نظر وي فرهنگ سازمانی نیز به طور ویژه حائز اهمیت است؛ زیرا
اجزاي فرهنگی ،2تعیین كننده راهبردها ،اهداف و شیوههاي عملیات میباشند .وي معتقد است كه فرهنگ داراي سه سلح
میباشد )1 :ارزشهاي پشتیبانی شده5؛  )2مصنوعات 6و  )3فروض اساسی .2ارزشهاي پشتیبانی شده آن چیزي است كه ما
راجع به فرهنگ رسمی از آن یاد میكنیم .مصنوعات نیز رفتارهاي قابب مشاهده سازمانها میباشند .اما در نهایت فروض
اساسی هدایتگر فرهنگ هستند .او اساس فرهنگ را تركیبی از ارزشها و عقاید آموزش داده شده میداند.
از طرف دیگر بسیاري از ملالعات راجع به فرهنگ ریسك ،مخاطبان را به ایده "دهكده پوتمكین "2ارجاع میدهند .از
نظر ایشان ساختارهاي ایجاد شده و رفتارهاي انجاآ شده يرفاً به منظور ظاهرسازي است .به عنوان مثال كمیسیون پارلمانی
استانداردهاي بانكی ،2بر این عقیده است كه حاكمیت شركتی در بانكهاي بزرگ بر اساس خصیصه دهكده پوتمكین ایجاد
شده است؛ با این هدف كه ظاهري از كنترل داخلی و نظارت مؤثر و البته بدون آن كه هیچ واقعیتی داشته باشند ،ایجاد كند.
تويیه به مجموعه اقدامات فرهنگ ریسك بدون توجه به ايول و عقاید اساسی به جاي آن كه باعث بهبود و پیشرفت
فرهنگ ریسك گردد ،میتواند منجر به ایجاد تصوري نادرست گردد كه به دهكده پوتمكین تعبیر میشود.

1. Anthropologists
2. Ingram (a), et. al. 2014
3. Schein, 2009
4. Cultural Elements
5. Espoused Values
6. Artifacts
7. Underlying Assumptions

 .2عبارت دهكده پوتمكین در ايب براي تويیف دهكدهاي غیرواقعی كه فقط براي تحت تاثیر قرار دادن ساخته شده به كار میرفت .امروزه این عبارت نوعاً در سیاست
و اقتصاد براي تويیف هر سازه (حقیقی یا مجازي) كه فقط براي فریب دیگران ساخته شده تا فكر كنند و عیتی از آنچه واقعاً وجود دارد بهتر است به كار میرود.
9. Parliamentary Commission on Banking Standards
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فرهنگ ریسک
بسیاري از ملالعات و بحث هاي پیرامون مدیریت ریسك بنگاه ،شامب فرهنگ ریسك میشود؛ این ملالعات فرهنگ
ریسك را به عنوان عنصري در موفقیت طرح و برنامه مدیریت ریسك بنگاه قلمداد میكنند (اینگراآ 1و همكاران .)2012 ،با
این وجود در برخی موارد "فرهنگ ریسك" يرفاً به یك واژه محدود میشود كه آن واژه نشاندهنده رفتارها و اقداماتی
است كه با وظیفه و م موریت مدیریت ریسك 2سازگاري و تلابق دارد .لذا فرض میكنیم كه فرهنگ ریسك ،عبارت است
از "شیوه نظر كردن ،انجاآ و تعدیب مقوالت".

فرهنگ ریسک بر محوریت تئوری عقالنيت متكثر
فرهنگ ریسك در مؤسسات مالی متفاوت است و زیرفرهنگها ممكن است در داخب مؤسسات وجود داشته باشند؛ امّا
برخی از عناير پایهاي مشترک وجود دارد كه از یك فرهنگ ریسك يحیح در داخب سازمان حمایت میكنند؛ مانند مانند
حاكمیت مؤثر ریسك ،چارچوب مؤثر اشتهاي ریسك و جبران خسارتهایی كه اقدامات و عملكرد مناسب ریسكپذیري
را ارتقا میدهند .این پایه و اساس عناير توسط هیئت ثبات مالی تعریف شدهاند (هیئت ثبات مالی .)2012 ،علیرغم مفاهیم
متفاوت ،بسیاري از محققان بر این عقیدهاند كه فرهنگ در سلوح درون سازمانی ظاهر میشود3؛ براساس طبقهبندي
اسمیرچی 1223 ،2رویكردهاي متفاوت نسبت به فرهنگ سازمانی وجود دارد؛ لذا میتوان فرهنگ ریسك را به عنوان
"چیزي 5كه یك سازمان دارد" و از این رو به عنوان یك مفهوآ پویا ،در نظر گرفت (رچمن.)2012 ،6
در این مقاله چارچوب فرهنگ ریسك بر اساس ملالعات داگالس 2كه به "تئوري عقالنیت متكثر" مشهور است،
طراحی شده است2؛ این چارچوب ،بحث فرهنگ را بر دو بُعد مستقب و قابب اندازهگیري "سلسله مراتب و وابستگی "2بنا
نهاده است كه منتج به چهار حالت میشود:
جدول .2-فرهنگ ریسك مبتنی بر تئوري عقالنیت متكثر
سلسله مراتب پایين ،وابستگي باال:
فرهنگ محافظه كار

10

سلسله مراتب پایین ،وابستگی پایین:
فرهنگ حداکثرکننده

11

دنيا را بسيار پرریسک قلمداد ميکند ،الزام به رویكردی بسيار محتاطانه برای

انتظار دارد هر نوع زیانی (خسارتی) به وسیله عواید متعاقب آن جبران شود ،و

پذیرش ریسک دارد و معموالً در پي کاهش ریسک است.

هنگامی خلرها را میپذیرد كه غرامت (قیمت) مناسب باشد.

سلسله مراتب باال ،وابستگي باال:

سلسله مراتب باال ،وابستگی پایین:

فرهنگ مدیر

12

فرهنگ عملگرا

13

دنيا را نسبتاً پرریسک (متوسط) قلمداد ميکند و ریسک را مقولهای ميداند که

موارد غیرقاببمشاهده را در دنیا میبیند و معموالً مواردي را انتخاب میكند كه مانع

قابل مهار است .معموالً این فرهنگ قرابت بسيار زیادی به ایدههایي دارد که از آن

از الزاآ و تعهد و نیز تمركز بیش از حد بر هر نوع ریسكی شود

به عنوان "مدیریت ریسک بنگاه" یاد ميشود.

1. Ingram (a), et. al. 2014
2. Risk Management Mission

 .3رجوع شود به:
Deal and Kennedy, 1982; Hofstede, 1980; Cooke and Rousseau, 1988; Schein, 1985.
4. Smircich
5. Thing
6. Angela Zeier Roschmann
7. Douglas, 1982.
 .2براي تو یحات بیشتر به "Rational Adaptation for ERM in a Changing Environment" at www.insuranceerm.com.مراجعه شود.
9 . Hierarchy and Attachment
10. Conservator
11. Maximizer
12. Manager
13. Pragmatist
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ايول و مبانی متعارف و سنتی مدیریت ریسك بنگاه ،بر این فرض استوار است كه مدیریت ریسك زمانی "بهترین"
خواهد بود كه بهيورت جهانشمول ،یك فرهنگ ریسك – آن هم فرهنگ "مدیر" -اتخاذ شود .امّا هر نوع چهار فرهنگ
ریسك در شركتها و گروههاي مدیریتی یافت میشوند .مؤسسات مالی به خصوص شركتهاي بیمه نسبت به اتخاذ
راهبردها نگرانیهایی دارند؛ معموالً ترجیحات آنها با چهار فرهنگ فوقالذكر سازگار و ملابق خواهد بود .امّا با اتخاذ
رویكرد تئوري عقالنیت متكثر ،بسیاري از سایر جنبههاي "فرهنگ ریسك" ظهور و بروز مییابند .جدول زیر نمایی كلّی از
جنبههاي چهار فرهنگ فوقالذكر را نشان میدهد .البته همان طور كه پیشتر نیز گفته شده فرهنگ "مدیر" تلابق بسیاري
زیادي با مضمون ايول مدیریت ریسك بنگاه دارد (آندروود و همكاران.)2012 ،
جدول .3 -انواع فرهنگ ریسك
مدیر

عملگرا

 به منظور تعدیل پروفایل ریسک ،1بيمهگران در پي انجام 

فرایندهاي مدیریت ریسك از باال به پایین ،از یك مدل

طيف وسعي از فعاليتها هستند که با یكدیگر ،خطرات نامرتبط سرمایه اقتصادي 5به عنوان یك نقله مرجع 6براي ریسك استفاده
دارند و نيز به دنبال توازني مناسب در بين فعاليتها هستند .میكنند؛ محدودیت ايلی به كار گرفته شده میزان سرمایه اقتصادي

محدودیت اصلي در سيستم مدیریت ریسک عبارت است از :است كه هر فعالیت حايب میكند.
 سیستمهاي مدیریت ریسك بنگاه معمو ًال به منظور بهینه
محدودیت تمرکز.2
كردن پرتفوي ریسك از طریق محاسبه بهترین فريتها مورد
 به طور مداوم ریسکهای اصلي (بزرگ) پایش ميشوند و
استفاده قرار میگیرند.
راجع به هر نوع تغييری که منجر به برهمخوردن توازن ریسک
 مدیریت ریسك بنگاه كه با چرخه برنامهریزي 1ادغاآ شده
شود ،هشدار داده ميشود.
است شامب فرایند بودجهبندي سرمایه ،الزامات سرمایه و
 ایجاد توازن مجدد ،بهصورت دورهای در سرمایهگذاریها
بازدهیهاي مورد انتظار از سرمایه براي كسبوكارهاي آتی
یک راهبرد تنوع 3خواهد بود.
برنامهریزي شده خواهد شد.
 انتظارات ثابت برای سطح مازاد ،نرخگذاری ،ترقي کسب و
 انتظار میرود كه كسب و كار ایشان با نرخی تقریباً مشابه
کار یا استفاده از بيمه اتكایي وجود ندارد.
نرخ بازار رشد (پیشرفت) كند.
 اتّكا و وابستگي بسيار کم به مدلها و تحليلها.



نظاآ تشویقی 2با نتایج مالی ریسكهاي تعدیب یافته گره



انتظار میرود كه سرمایه را در سلح تعیین شده توسط



یك هدف براي رتبه اعتباري شركت تعیین میكند و بسیار

 رویكرد رقابتي به طور ساالنه و متناسب با شرایط تغيير خورده است.
خواهد کرد.

 معموالً فعاليتها در کسب و کارهای بسيار متنوع وجود مدلهاي داخلی نگه دارد.
دارد.

 عالقهای به ریسکهای در حال ظهور وجود ندارد؛ بيشتر سختكوشانه به منظور ت مین و برآوردن انتظارات مؤسسات
رتبهبندي تالش و فعالیت میكند.

موضوعات محسوس ،4ترجيح داده ميشود.

1. Risk Profile

پروفایب یا نمایه ریسك عبارت است از افشاي يورت و عیت ارزیابی مجموع ریسك ناخالص (مثالً پیش از اعمال هر كاهشی) یا بنا به اقتضاء ،ریسك خالص
در مقلع زمانی مشخص براي هر یك از اقالآ ریسك بر مبناي و عیت فعلی و یا پیش بینی آن بر مبناي مفرو ات آینده را پروفایب ریسك گویند.
2 . Concentration Limit
3. Diversification Strategy
4. Tangible Issues
5. Economic Capital Model
6. Reference Point

به مفهوآ نقله اي است به منظور یافتن یا توي یف موقعیت چیزي .به عبارت دیگر مبنا یا استانداردي براي ارزشیابی ،ارزیابی و مقایسه میباشد.
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 بسياری از فرصتهای جدید را آزمون ميکند امّا منابع  منافع دقیق متنوعسازي را محاسبه میكند.
زیادی صرف آن نميکند.

 به ریسكهاي در حال ظهور عالقهمند است امّا معموالً در

 زیانهای کوچكي را تجربه خواهد کرد.

تعامب با سلوحی كه شامب نااطمینانی میشود ،مهارت ندارد.

 در حالی كه تحلیب میكند ،ممكن است برخی از فريتها را
از دست بدهد .ممكن است یك پیرو سریع باشد .ممكن است
زیانهاي (خسارتهاي) متوسط را در محیطهاي نامللوب تجربه
كند.
 اهمیت یك فرد در یك شركت به این مو وع كه چه تعداد
افراد براي ایشان كار میكند ،وابسته است.
محافظهكار

حداکثرکننده
 تمرکز بر ارزیابي /قيمتگذاری ریسک.

 در پی محدودیت براي در معرض خلر یا زیان قرار گرفتن،

 بيمهگران بر نسبت ترکيبي 3متمرکز ميشوند.

است.

 معموالً از رویكرد سرمایه اقتصادی و هزینه سرمایه به  بر كاركرد (واحد) حسابرسی داخلی و سایر روشهاي كنترل
منظور استانداردسازی قيمتگذاری حاشيههای ریسک استفاده ریسكهاي عملیاتی ت كید دارد.
 ریسكهاي غیر بیمهگري (مانند ریسك نرخ بهره) معموالً از

ميشود.

طریق مدیریت دارایی -بدهی و غالباً با تعیین هدف زیان يفر

 تعيين محدودیتهای ریسک مرتبط با قيمتهای خارج از

مدیریت میشوند.

استانداردها.

 اغلب بر آزمون استرس 2به منظور برآورد بدترین موقعیت،

 تمایل به نگهداری حداقل سرمایه مورد نياز به منظور تعيين

ت كید میشود.

کمترین نرخي که مشتریان  /توزیعکنندگان قادر به تحمل آن

 معموالً دغدغه خايی نسبت به رشد ندارد .غالباً رشد كمتر از

هستند.

سلح بازار را میپذیرد.

 انتظار است که به طور معناداری سریعتر از بازار رشد یابد

 منابع قابب توجهی را براي خلرات در حال ظهور آماده

و نرخ باالیي از سود را در محيطي مناسب به دست آورد.

میكنند.

 اتّكای کم بر تحليلهای کمّي؛ به جز برای قيمتگذاری.

 به ندرت فريتهاي جدید به دست میآورد .ممكن است در

سودآوری را دارد.

پس از آن از كاهش سود و رشد و پیشرفت سختی تحمب كند.

آنها ظهور کنند ،وجود ندارد.

تجربه میكند.

 حتياالمكان تمرکز بر کسب و کارهایي که بيشترین نهایت زمانی كه در اوج است ،یك كسب و كار جدید ایجاد كند و
 نگراني راجع به ریسکهای در حال ظهور پيش از آن که  زیانهاي (خسارتهاي) كوچكتر در محیطهاي نامللوب را
 نمودار سازمانی تخت؛ تمایب دارد جلسات بزرگ زیادي داشته

 عالقه زیاد به رقبا؛ در پي پيروزی در این رقابتها.

 عالقه بسيار زیاد به یافتن فرصتهای جدید ،نه به عنوان باشد جایی كه همه يحبت میكنند.
یک پيرو.
 زیانهای (خسارتهای) بزرگتر در محيطهای نامطلوب را
تجربه ميکند.
1. Planning Cycle
2. Incentive System
3. Combined Ratio

در بیمه ،تركیب نسبت خسارت و نسبت هزینه به حقّ بیمه را نسبت تركیبی گویند .سودآوري شركت بیمه زمانی است كه نسبت تركیبی كمتر از  100دريد باشد.
4. Stress Test
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فرهنگهای ترکيبي

1

از آن جایی كه ترجیحات متنوع ریسك وجود دارد ،فرهنگهاي متنوع ریسك نیز میتواند وجود داشته باشد .بر اساس
نظریه ادوار تجاري ،2در دوران رونق اقتصادي كه معموالً متعاقب آن شرایط سخت مالی ایجاد میشود ،آن گاه مدیران ارشد
مالی قلعاً به نقش خود در سازمان كه همانا تسهیبكننده شرایط است ،پی خواهند برد .در چنین شرایلی ایشان معموالً
تركیبی از رویكردهاي "مدیر" و "حداكثركننده" را به عنوان برنامه مدیریت ریسك بنگاه اتخاذ میكنند .تحقیقات انجاآ
شده بر روي مدیران شركت بیمه نشان میدهد كه تركیب "مدیر /حداكثر كننده" میتواند با بیشترین تیمهاي مدیریتی تلابق
یابد .با این وجود ممكن است در شرایط مختلف و با تیمهاي مدیریتی متفاوت ،تركیب "مدیر /محافظهكار" و یا تركیب
"مدیر /عمبگرا" موفقیتآمیزتر باشند .همچنین ممكن است در برخی موارد شرایط به گونهاي پیش برود كه مدیریت دچار
عدآ امكان انتخاب در ترجیحات گردد .در چنین شرایلی آن چه كه محیط بر شركت و تیم مدیریتی تحمیب میكند ،اتخاذ
خواهد شد (آندروود و همكاران.)2012 ،

عقاید اساسي اقتصاد نئوکالسيكي
به دنبال فعالیت توماس سارجنت ( ،3)1222نظریهپردازان انتظارات عقالیی كه به ايول نظریهپردازي تعادلی نیز وفادار
بودند ،به مكتب اقتصاد كالسیك جدید معروف شدند .همان طور كه این ناآگذاري نشان میدهد ،مكتب كالسیك جدید به
دنبال احیاي روشهاي كالسیك براي تحلیب تعادل با این فرض بود كه بازارها به طور پیوسته در چارچوب بازارهاي رقابتی
تسویه میشوند .فر یه تسویه بازار كه داللت بر انعلافپذیري كامب و آنی قیمتها دارد ،پرمجادلهترین جنبه نظریه
كالسیك جدید است (خلیلی عراقی و سوري .)1323 ،با این وجود برخی از عقاید رایج اقتصاد نئوكالسیك كه بسیاري
مكاتب اقتصادي به طور قابب توجهی در پی تقویت آنها میباشند عبارتند از (اینگراآ و همكاران:)2012 ،


انتظارات عقالیی

4



تئوري مللوبیت



حداكثرسازي ارزش سهامدار

5



بازارهاي كارا



تعادل عمومی



قانون قیمت واحد

6

و7

8
9
10

1. Hybrid Cultures
2. Business Cycle Theory
3 .Thomas J. Sargent
4. Robert Emerson Lucas
5. Von Neumann- Morgenstern
6. Shareholder Value

ارزش سهامدار ،به معنی ارزشی است كه در نتیجه توانایی مدیریت شركت در افزایش فروش ،درآمد و جریان نقدي در طی زمان به سهامدار اعلا میشود .ارزش
سهامدار یك شركت ،به تصمیمات راهبردي اتخاذ شده توسط مدیریت ارشد آن شركت ،كه شامب توانایی او در انجاآ سرمایهگذاريهاي عقالیی و كسب
سودهاي قاببتوجه از محب این سرمایهگذاريها میشود ،ب ستگی دارد .اگر چنین ارزشی در بلند مدت ایجاد شود ،قلعاً منجر به افزایش قیمت سهاآ شركت در
بازار بورس و اوراق بهادار خواهد كرد و لذا سود بیشتري بین سهامداران آن تقسیم خواهد شد.
7. Friedman
8. Fama
9. Walras
10. Arrow and Debreu
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البته راجع به ايول و عقاید مكتب اقتصاد نئوكالسیكی تقسیمبنديهاي دیگري ارائه شده است؛ به عنوان مثال وینتراب

1

عقاید و ايول این مكتب را در سه حوزه ترجیحات عقالیی ،حداكثرسازي مللوبیت افراد و سود بنگاهها و نهایتاً رفتارهاي
مستقب بر اساس اطالعات كامب و مرتبط ،خاليه كرده است .امّا هر دستهبندي كه از این مكتب ارائه شود ،خارج از موارد
فوقالذكر نیست .پارادایم حاكم بر این مكتب تمایب به استیال و چیرگی بر كسبوكارهاي بخش مالی دارد و جالب آن كه
در كب ،نتایج بسیار خوشایندي براي طرفدارانش ایجاد كرده است .با این وجود برخی ياحبنظران ،استثنائاتی بر آن نتایج
متصور میشوند كه همانا اختالالت عمده 2در نظاآ اقتصادي است .به عنوان مثال كراگمن 3بر این عقیده است كه بحران
مالی سال  2002-2002یك نمونه از شكست و ناكامی در ايول و عقاید مكتب اقتصادي نئوكالسیك است .امّا با تماآ این
اوياف ،همچنان عقاید و ايول این مكتب در بین سایر مكاتب اقتصادي و دانشكدههاي اقتصاد دانشگاههاي مختلف از
حمایت و جایگاهی درخور برخوردار است (اینگراآ و همكاران.)2012 ،
از طرف دیگر بسیاري از ملالعات نشان میدهد كه اقدامات مدیریت ریسك بانكها و شركتهاي بیمه كه از وقایع
بحرانی سالهاي  2002و  2002به شدت مت ثر شدند ،ریشه در عقاید و ايول مكتب نئوكالسیكی دارد .2این اقدامات شامب:


تمركز بر حداكثر كردن سودهاي كوتاهمدت



اتّكا بر ت ثیر بازاري ریسك



رویكرد تلابق با مدیریت ریسك



اتّكا زیاد بر استانداردهاي حسابداري براي ارزیابی منافع مالی اقدامات انجاآ شده



ارتباط عیف اطالعات مدیریت ریسك



اتكا بر بازار به منظور تناسب هر نوع راهبرد تجاري



اعلاي پاداش به ازاي دستیابی به اهداف كوتاهمدت بدون توجه به پیامدهاي بلند مدت.

عقاید اساسي مدیریت ریسک بنگاه ()ERM
مدیریت ریسك بنگاه به عنوان فرآیندي است كه توسط آن سازمانها به منظور افزایش ارزش كوتاهمدت و بلندمدت
سهاآ سازمان ،ریسكها را ارزیابی ،كنترل ،بهرهبرداري ،تامین مالی و پایش میكنند .5یافتههاي هویت و لیبنبرگ 6نشان
میدهد كه بین ارزش شركت و استفاده از مدیریت ریسك بنگاه رابله مثبت وجود دارد و استدالل كردند كه مدیریت
ریسك بنگاه آگاهی راجع به ریسك را افزایش میدهد و باعث تسهیب عملیات بهتر ،تصمیمگیري استراتژیك و تخصیص
بهتر منابع در یك محیط ریسكی را میشود .اهداف و منافع مدیریت ریسك متقارن عبارت است از كاهش احتمال و اثرات
ریسكهاي مخرب ،هزینههاي كمتر سرمایه ،تلابق بهتر با قوانین و مقررات و نهایتاً بهبود در فرایند اتخاذ تصمیمها (بیسلی
و همكاران.)2005 ،2
1. Weintraub, 2002
2. Major Disruptions
3. Paul Krugman, 2009

 ..2براي ملالعه بیشتر به موارد زیر رجوع شود:
Senior Supervisors Group, “Observations on Risk Management Practices during the Recent Market Turbulence” Financial Stability
Forum (2008); “What Happened to Goldman Sachs,” Steven Mandis (2014); and “Fatal Risk: A Cautionary Tale of AIG’s Corporate
Suicide,” Roddy Boyd (2010).
5. Casualty Actuarial Society, 2011
6. Hoyt and Liebenberg, 2011
7. Beasley, Clune, and Hermanson
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در مقایسه با عقایدي كه اساس و مبناي مكتب اقتصاد نئوكالسیكی را می سازند ،توسعه و بسلی چشمگیر براي
چارچوب نظري "مدیریت ریسك بنگاه" ایجاد نشده است .با این وجود موارد زیر به طور

منی در رهنمودها و

دستورالعمبهاي مدیریت ریسك بنگاه به وفور منتشر شدهاند و در بررسی عملكرد يحیح شركتها یافت میشوند (اینگراآ
و همكاران:)2012 ،


دنیا به اندازه كافی خلرناک است كه ما براي كنترل ریسكها تهییج شویم و نیز به اندازه كافی قابب پیشبینی است

كه مدیریت و بهرهبرداري سیستماتیك از ریسك با ارزش تلقی شود.


ترجیحات براي ریسك و پاداش متقارن است؛ گریز از یك خلر بزرگ بالقوه همواره بیش از ترجیح براي همان

میزان عایدي است.


فريت ها براي سود در مقابب پذیرفتن خلر وجود دارد؛ زیرا بنگاهها میتوانند فريتهایی را براي بهرهبرداري از

ریسكهایی پیدا كنند كه بازار به اشتباه آنها را قیمتگذاري كرده است و یا فريتهایی براي بهره برداري از اثرات متنوع.


سازمانها همواره تمایلی به پذیرفتن شكست ندارند .لذا اهداف مدیریت ریسك باید بخشی از راهبرد شركت باشد

و باید مدیر عامب و هیئتمدیره شركت درگیر آن شوند.


ریسك قابب سنجش و اندازهگیري است؛ این سنجش یك اقداآ فنی است كه به كارشناسان مجرب و با يالحیت

در این حوزه نیازمند است.


مدیریت ریسك نیازمند علف عنایت ویژهاي به اتنخابهایی است كه براي پذیرفتن ریسك و اقداماتی كه براي

كاهش یا انتقال ریسك يورت میپذیرد .تصمیمات با اهمیت باال در رابله با ریسك باید در سلوح عالی سازمان مانند
هیئتمدیره اتخاذ شوند.

عقاید و اصول اقتصاد نئوکالیسک و مدیریت ریسک بنگاه و تئوری عقالنيت متكثر
مقاسیه بین عقاید و ايول مدیریت ریسك بنگاه و چارچوب اقتصاد نئوكالسیك مجموعهاي از تضادها و تباینها را
آشكار خواهد كرد .به طور مصداقی ،اقتصاد نئوكالسیك چنین پیشنهاد نمیكند كه شركتها باید براي مدیریت ریسك منابع
خود را هزینه كنند؛ بلكه بر این عقیده است كه سرمایهگذاران میتوانند ریسكهاي سرمایهگذاریشان در سلح پرتفو را
بهيورت مؤثرتري مدیریت كنند .در چارچوب اقتصاد نئوكالسیكی ،شكست یك بنگاه ،بالذات مشكبآفرین نیست؛ زیرا
براي سیستم ،بهتر است كه بنگاه ناكارآمد دچار شكست شود تا از این طریق منابع آن به طور كاراتري براي سایر فعالیتها
مورد بهرهبرداري قرار گیرد .زیرا از آن جایی كه سرمایهگذاران پیرو اقتصاد نئوكالسیكی ریسكهاي ذاتی سرمایهگذاريهاي
فردي در پرتفو را متنوع میكنند ،لذا در انتها هزینههاي شكست تعدادي از بنگاهها ،كمتر از هزینه عملكرد تكتك بنگاهها
براي از بین بردن ریسك ،به منظور كاهش احتمال شكست ایشان ،خواهد بود .به عبارت دیگر از نظر ایشان ،هزینه شكست
بنگاه ،كمتر از هزینه اقداآ براي تخفیف ریسك خواهد بود (اینگراآ و همكاران.)2012 ،
از دیگر تضادهایی كه در این مقایسه آشكار میشود ،میتوان به فروض اقتصاد نئوكالسیكی در تصمیمگیري اشاره كرد؛
زیرا بر اساس عقاید این مكتب فرض میشود كه تصمیمات بر اساس امید ریا ی كه ریسكها را بر اساس اندازه و احتمال
وقوع موزون میكنند ،اتخاذ میشوند .امّا این مو وع با ترجیحات متقارن ریسك در تضاد است .در مقابب ،در این زمینه،
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ايول و عقاید مدیریت ریسك بنگاه با چارچوب ت مین مالی فردي كه به آن تئوري چشم انداز 1میگویند ،سازگارتر خواهد
بود .بر اساس این تئوري افراد آن گونه كه مكتب اقتصاد نئوكالسیك فرض میكند ،عقالیی نیستند.
اكنون مقایسه ده اقداآ تويیه شده فرهنگ ریسك كه در جدول 1-تشریح شده است ،با ايول و عقاید مدیریت ریسك
بنگاه و اقتصاد نئوكالسیكی ارائه می شود:
جدول  .2-مقایسه ده ايب فرهنگ ریسك با مبانی مدیریت ریسك بنگاه و اقتصاد نئوكالسیك
مبانی فرهنگ ریسك

1

حاكمیت ریسك

2

اشتهاي ریسك

3

پاداش

4

فضاي اخالقی

5

پاسخگویی

6

چالش

ايول مدیریت ریسك بنگاه

ايول اقتصاد نئوكالسیك

بقاي شركت باید اولویت ايلی

هیئت مدیره باید اقداآ به نمایندگی از

درگیر كردن هیئت مدیره در

هیئت مدیره باشد؛ درگیري هیئت

منافع سهامداران ،در كب ارائه بهترین

مدیریت ریسك.

مدیره در فرایند مدیریت ریسك،

خدمات بدون هزینههاي مدیریت ریسك

این هدف را پشتیبانی می كند.

كند.

میزان معین و مشخص از ریسك
كه شركت مایب است آن را
بپذیرد.
پاداشهایی كه منجر به ایجاد
انگیزه در كاركنان میشود با
اهداف مدیریت ریسك تضاد
ندارد.

بهرهبرداري و مدیریت
سیستماتیك ریسك با ارزش
است؛ ترجیحات براي ریسك
براي پاداش متقارن هستند.
محرکهاي ایجاد شده
غیرعقالیی 2میتواند بدون توجه
به بقاي شركت یا ترجیحات
متقارن ریسك /پاداش ،منجر به
تهییج ریسكپذیري فزاینده شود.

بهتر است این تمایب ایجاد شود كه هر
نوع ریسكی كه منجر به تقویت ارزش
سهامدار میشود ،پذیرفته شود.
محرکها باید منافع مدیریت به عنوان
عامالن عقالیی را با منافع سهامداران به
عنوان عامالن عقالیی ،به عنوان مثال به
منظور افزایش ارزش ،سازگار كنند.

بقاي شركت باید اولویت ايلی

هیئتمدیره و مدیریت ارشد باید اقداآ به

هیئت مدیره و مدیریت ارشد

هیئتمدیره باشد؛ درگیر شدن

نمایندگی از منافع سهامداران ،در كب ارائه

سازمان به عنوان حامی مدیریت

هیئتمدیره در فرایند مدیریت

بهترین خدمات بدون هزینههاي مدیریت

ریسك اقداآ می كنند.

ریسك ،این هدف را پشتیبانی

ریسك كنند؛ رهبري شركت و كاركنان آن

میكند.

باید عقالیی رفتار كنند.

الزاآ به توجه بیشتر به ریسك؛
افراد براي نقض محدودیتهاي
ریسك 3پاسخگو میباشند.

اتخاذ تصمیمات راجع به
ریسكهاي با اهمیت بیشتر باید
داراي مصوبهاي از سلوح عالی
سازمان باشد.

بهتر است این تمایب ایجاد شود كه هر
نوع ریسكی كه منجر به تقویت ارزش
سهامدار میشود ،پذیرفته شود.
ریسكهایی كه به بازار نزدیكتر هستند،
میتوانند بهترین قضاوت را راجع به
ارزشها انجاآ دهند.

اختالفات عمومی راجع به

بحثها پیرامون ریسك باید

بازار ریسكها را ارزیابی میكند و بازار

ارزیابی ریسك پذیرفتنی است.

مناسب باشد به این منظور كه

مجموعهاي از قیمتها را كه با تمامی
1. Prospect Theory

یك تئوري اقتصاد رفتاري است كه شیوه تصمیمگیري و انتخاب افراد بین جایگزینهاي محتمب كه داراي ریسك میباشند را تويیف میكند .این تئوري بر این
مبنا استوار است كه افراد به جاي آن بر اساس نتایج نهایی تصمیمگیري كنند ،بر اساس هزینهها و منافع بالقوه تصمیم میگیرند.
2. Unwisely Constructed Incentives
3. Violations of Risk Limits
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راجع استفاده از بهترین نظرات و

اطالعات در دسترس ممزوج شدهاند،

سنجشهاي ریسك توسط

تنظیم خواهد كرد؛ الزامی به بحث وجود

كارشناسان زبده ،اطمینان حايب

ندارد.

شود.
افرادي شامب مدیر ارشد ریسك
7

سازمان ریسك

8

ارتباط و مشاركت

براي مسئولیت هاي خاص
منصوب میشوند تا برنامه
مدیریت ریسك را تسهیب كنند.

الزاآ به توجه بیشتر به ریسك؛
اتخاذ تصمیمات راجع به
ریسكهاي با اهمیت بیشتر باید
داراي مصوبهاي از سلوح عالی
سازمان باشد.

معموالً مدیریت ریسك در یك بنگاه،
جزء عالیق و منافع سهامداران نیست؛
چگونه این افراد و فعالیتها به ارزش
سهامدار ا افه خواهند شد؟

این كه مدیریت ریسك را شغب
و دغدغه تمامی افراد شود،
بهترین تضمین براي این مو وع
مدیریت ریسك شغب همه افراد

است كه ریسك به بهترین حالت

است و هر كس میداند چه چیز

تحت كنترل است؛ شفافیت در

اتفاق میافتد.

این زمینه باعث افزایش احتمال
این میشود كه سیاستهاي
مدیریت ریسك مورد اقبال قرار

مدیریت ریسك باید به فعالیتهایی كه به
و وح منجر به افزایش ارزش سهامدار
میشود و نیز فعالیتهایی كه به طور ویژه
توسط رگوالتورها الزامی شده است،
محدود شوند؛ ارتباط باید بر مبناي
اطالعات مورد نیاز باشد.

خواهد گرفت.
راهبردها و برنامههاي ايلی شركت باید
بر افزایش ارزش سهامدار متمركز باشد؛
9

ارتباط با رهبرد و
برنامه

برنامه مدیریت ریسك با راهبرد
سازمان سازگار است؛ برنامهریزي

از عدآ شكست بنگاه پشتیبانی
خواهد كرد.

با توجه به اطالعات ریسك است.

بنابراین مدیریت ریسك باید به
فعالیتهایی كه به و وح منجر به افزایش
ارزش سهامدار میشود و نیز فعالیتهایی
كه به طور ویژه توسط رگوالتورها الزامی
شده است.

ریسك میتواند و باید

11

تفكیك اقدامات و
مدیریت ریسك

هیچ كس عملكرد خود را با توجه
به ریسك و مدیریتریسك
ارزیابی نمی كند.

اندازهگیري شود؛ این سنجش
یك عمب فنی است كه به
كارشناسان زبده نیازمند است و
باید به طور مستقب و بیطرفانه

افزایش در ارزش سهامدار تنها سنجش
مهم براي اثربخشی تصمیمات مدیریت
است.

انجاآ شود.

این مقایسه نشان می دهد كه با وجود آن كه ايول اساسی اقتصاد نئوكالسیكی مبانی فرهنگ ریسك را كه مورد پسند
رگوالتورها است ،حمایت و پشتیبانی نمیكند ،امّا مبانی فرهنگ ریسك با ايول و عقاید مدیریت ریسك بنگاه سازگارتر
است .با این وجود چنین استنتاجی به این معنا نیست كه ايول مدیریت ریسك بنگاه و اقتصاد نئوكالسیكی نمیتوانند
بهيورت همزمان در یك شركت مورد استفاده كارا قرار گیرند .بسیاري از شركتها راهبردهاي قیمتگذاري و تكنیكهاي
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حسابداري ارزش منصفانه 1را كه با ايول اقتصاد نئوكالسیكی ملابق است ،در كنار اقدامات مدیریت ریسك كه با ايول
مدیریت ریسك بنگاه ملابق و سازگار است ،به كار میگیرند .به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی یكپارچه 2نیست.3
با وجود آن كه تئوري عقالنیت متكثر چهار گروه ايلی از عقاید ریسك 2را تشریح و تبیین میكند ،اما در عالم واقع
سازمانها تركیبی از دو یا بیش از دو گروه از این عقاید و باورها را به كار میگیرند .این موارد به شرح جدول زیر میباشند
(اینگراآ و همكاران:)52012 ،
جدول5-
گروه
حداکثرکننده

مدیر
محافظه کار
عمل گرا

راهبرد مُرجّح

عقاید ریسك
دنیا تمایب به حركت به سوي تعادل پایدار دارد و لذا
ریسك یك مقوله موقت و بی اهمیت است.

تجارت ریسك :6پذیرش ریسكهایی كه به طرز يحیح و خوب
قیمتگذاري شدهاند ،حتی ریسكهاي بسیار بزرگ ،به منظور
حداكثرسازي سود.

ریسك در طی یك محدوده معین قابب پیشبینی است

هدایت ریسك :2توازن دقیق بین ریسك و پاداش در یك

امّا خارج از آن بسیار خلرناک است.

محدوده معین ،با استفاده از كارشناسان فنی.

دنیا خلرناک است و تعادل متزلزل است.

كنترل زیان :كاهش ریسك به منظور پرهیز از نتایج ویرانگر.

دنیا به طور ذاتی غیر قابب پیش بینی است و ریسك به

تنوع :گزینهها باز و آزاد باشند؛ در جستجوي آزادي به منظور

خوبی نمیتواند فهمیده شود.

واكنش به تغییرات شرایط.

باتوجه به چارچوب تئوري عقالنیت متكثر ،مالحظه میشود كه ايول و عقاید اقتصاد نئوكالسیكی با نگرش
"حداكثركننده" در تلابق و سازگاري است و همچنین ايول و عقاید مدیریت ریسك بنگاه با نگرش "مدیر" در تلابق
است .حايب ملالعات مردآشناسان كه از تئوري عقالنیت متكثر بهمنظور بررسی تعامالت و روابط انسانی استفاده كردهاند،
نشان میدهد كه تجانس ،تضاد و تغییرات پیوسته امري دور از انتظار نیست .در این راستا راجع به نگرش رگوالتورها نسبت
به راهبرد ریسك نگرانی و سؤاالتی ملرح میشود؛ زیرا ایشان اقدامات معینی را كه يرفاً با یكی از مجموعه عقاید سازگار
است ،تويیه می كنند و در واقع سایر عقاید و ايول را مد نظر قرار نمیدهند .بنابراین به نظر میرسد نگرش رگوالتورها
داراي اثراتی بر فرهنگ ریسك شركتها میباشد .سنجش نگرشهاي فوقالذكر در بین شركتهاي بیمه ،نشان میدهد كه
شركتهاي بیمه تركیبی از دو رویكرد اقتصاد نئوكالسیكی و ايول مدیریت ریسك بنگاه را انتخاب میكنند .به عبارت
دیگر شركتهاي بیمه تركیب مختلفی از چهار رویكرد فوق را انتخاب میكنند و بیش از نیمی از ایشان هر دو ايول اقتصاد

)1. Mark-to-Market Accounting (MTM

به روش حسابداري مرتبط با ارزش منصفانه اطالق میشود و یك روش گزارشگري مالی است كه به شركتها اجازه میدهد ،داراییها و بدهیهاي خود را بر
مبناي برآورد قیمتهایی گزارش كنند كه در يورت فروش دارایی ،دریافت یا در يورت تصفیهٔ بدهی ،پرداخت خواهند كرد .به موجب حسابداري ارزش
منصفانه ،شركتها زیانهاي ناشی از كاهش ارزش دارایی یا افزایش بدهیهاي خود را گزارش میكنند.
2. Monolithic

 .3در این بحث بین فرهنگ ریسك ( )Risk Cultureو فرهنگ شركت ( )Corporate Cultureتفاوتی قائب نشدهایم .علی اي حال در داخب یك فرهنگ واحد،
این دو تفكیك ناپذیرند .زمانی این دو مجزا به نظر می رسند كه دو زیر فرهنگ ( )Subculturesمجزا در یك سازمان وجود داشته باشد.
4. Risk Beliefs
5. Ingram (a), et. al, 2014
6. Risk Trading
7. Risk Steering
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نئوكالسیكی و مدیریت ریسك بنگاه را به كار میگیرند .شاهد این مدّعا ،ملالعاتی است كه اینگراآ و همكارن 1بر روي
 200مدیر بیمه در  11شركت فعال در ينعت بیمه انجاآ دادند .در این تحقیق ،نتایج تحقیق هر فرد نمرهاي بین  -10تا +10
براي هر یك از فرهنگهاي ریسك معین كرد .بهطوريكه نمره  5و بیش از آن نشاندهنده ترجیح فرد براي آن فرهنگ
خاص ریسك است (مثالً عمبگرا ،مدیر و  )...و نمره  -5و كمتر از آن نشاندهنده عدآ توافق و تلابق با آن فرهنگ است.
نمودار 1-نشان میدهد كه افراد شركت كننده در این پیمایش ،در  2گروه از فرهنگها طبقهبندي شدهاند.
نمودار .1-توزیع ترجيحات ریسک در بين شرکتهای بيمه منتخب

مدیر /عمبگرا
%2

مدیر
%12

مدیر/
حداكثر كننده

حداكثركننده /عمبگرا
 %3محافظهكار/
حداكثركننده
%2

%30

حداكثركننده
%2

عمبگرا

مدیر/

%21

محافظهكار

محافظهكار

%2

%3

با توجه به نمودار فوق ،بیش از نیمی از پاسخدهندگان یك فرهنگ را انتخاب كردهاند و سایر افراد تركیبی از دو فرهنگ
را از بین چهار فرهنگ مورد تحقیق ،انتخاب كردهاند .این نمودار نشان میدهد كه مدیریت ریسك بنگاه ،در ایدهآلترین
حالت تنها  12دريد از پاسخدهندگان را به خود جذب كرده است .زیرا با توجه به این نمودار فرهنگ "مدیر" سهمی 12
دريدي را به خود اختصاص داده است .با این حال ،تركیبی از انتخابها كه شامب "مدیر" میشود (مانند مدیر/
محافظهكار) ،مجموعاً به  25دريد میرسد و بدین مفهوآ است كه تمایب به حركت به سوي مدیریت ریسك بنگاه قابب
توجه است و این نشاندهنده آن است كه شركت هاي بیمه هر دو مكتب اقتصاد نئوكالسیكی و مدیریت ریسك بنگاه را در
تصمیمگیريها مد نظر قرار میدهند.

نتيجهگيری
در این مقاله ايول ده گانه تويیه شده مدیریت ریسك و نیز چهار فرهنگ مبتنی بر تئوري عقالنیت متكثر ارائه شد و
عقاید و ايول اق تصاد نئوكالسیكی و مدیریت ریسك بنگاه مورد تجزیه و تحلیب قرار گرفت .این مقایسه نشان داد كه با
وجود آن كه ايول اساسی اقتصاد نئوكالسیكی مبانی فرهنگ ریسك را كه مورد پسند رگوالتورها است ،حمایت و پشتیبانی
نمیكند ،امّا مبانی فرهنگ ریسك با ايول و عقاید مدیریت ریسك بنگاه سازگارتر است و این بدان معنا نیست كه ايول
مدیریت ریسك بنگاه و اقتصاد نئوكالسیكی نمیتوانند بهيورت همزمان در یك شركت مورد استفاده كارا قرار گیرند.
بسیاري از شركتها راهبردهاي و تكنیك هایی را كه با ايول اقتصاد نئوكالسیكی ملابق است ،در كنار اقدامات مدیریت
ریسك كه با ايول مدیریت ریسك بنگاه ملابق و سازگار است ،به كار میگیرند .سنجش نگرشهاي مذكور در بین
1. Ingram (b). et. al., 2013
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شركتهاي بیمه نشان میدهد كه شركتهاي بیمه تركیبی از دو رویكرد اقتصاد نئوكالسیكی و ايول مدیریت ریسك بنگاه
را انتخاب میكنند .به عبارت دیگر شركتهاي بیمه تركیب مختلفی از چهار رویكرد مبتنی بر تئوري عقالنیت متكثر را
انتخاب میكنند و بیش از نیمی از ایشان هر دو ايول اقتصاد نئوكالسیكی و مدیریت ریسك بنگاه را به كار میگیرند .چنین
استنتاجی مبیّن آن است كه مدیران شركتهاي بیمه در هنگاآ انتخاب گزارههاي موجود ،تركیبی از فرهنگها را كه متناسب
با محیط و اندازه سازمان است ،انتخاب میكنند.
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