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چکیده
ریسک عملیاتی یکی از مهمترین ریسکهایی است که هر سازمانی با آن مواجه است .نیاز روبه رشدی بررای رو هرای
عملی و مؤثر تحلیل ریسک عملیاتی در تمامی صنایع وجود دارد .از مدلها و رو هرای اکورویری مریتروان در توسرعهی
توزیع ریسک در سطح واحدهای کسبوکار ،ترکیب این توزیعها در مدلهای ریسک جمعری ،اسرتدادا از آن مردل ریسرک
جمعی در تخصیص هزینههای ریسک به واحدهای کسبوکار یا ارزیرابی هزینره-فایردای اسرتراتییهرای کراهش ریسرک
استدادا نمود.
مقاالت بیشماری در مورد مدیریت و اندازاگیری ریسک عملیاتی در بانرکهرا وجرود دارد کره نرریرههرای مدصرلی از
رو های مختلف مورد استدادا برای اندازاگیری ریسک عملیاتی را ارایه میدهند .اما یافتن ادبیات بهروز که بهطرور خرا
برای اندازا گیری ریسک عملیاتی بیمه گران قابل استدادا باشد ،یک چالش است .در صنعت بیمه ایران نیز نه تنهرا مؤسسرات
بیمهای توجه وییاای به مدیریت و اندازا گیری این ریسک ندارند ،بلکه در بخش پیوهشی نیز مقاالت بسیار کمی به مطالعره
این موضوع به صورت خا

در صنعت بیمه پرداختهاند .لذا در این مقاله به تشریح اهمیت ریسرک عملیراتی در مؤسسرات

بیمه و رو های کمّی و کیدی ارزیابی و اندازاگیری و مدیریت ریسکهای عملیاتی با توجه وییا بره معرفری تکنیرکهرای
اکوویری قابل استدادا در این زمینه پرداخته میشود.
واژگانکلیدی :مدلهای اکوویری ،ریسک عملیاتی ،مدلسازی ریسرک عملیراتی ،رویکررد توزیرع خسرارت ،تکنیرکهرای
برآورد بیزی ،تحلیل سناریو

f.nasiri@mellatinsurance.com

 .1کارشناس ارشد اکوویری ،شرکت بیمه ملت
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 .1مقدمه
ریسک عملیاتی یکی از مهمترین ریسکهایی است که هر سازمانی با آن مواجه است .تنهرا شررکتهرای خردمات مرالی
نیستند که باید ریسک عملیاتی را مدیریت کنند بلکه حتی سازمانهرای نررامی در برخری از کشرورها نریرر ایراالت متحردا
امریکا دارای دفترچه های راهنمایی هستند که مردیریت مناسرب ریسرک هرای عملیراتی آن مجموعره را توصریف مری کننرد
( .)Rahardjo, 2014همه شرکتها ،چه به صورت فعاالنه ریسک عملیاتی را تشخیص دادا و مدیریت کنند یا نکننرد ،ریسرک
عملیاتی دارند .اگرچه شرکتها تمایلی به داشتن ریسک عملیاتی ندارند و در ازای آن پاداشری نمریگیرنرد ،امرا در سراسرر
شرکت این ریسک به صورت ذاتی وجود دارد .شرکتهای موفر  ،ریسرک حرواد

فاجعرهآمیرز را برا مردیریت محتاطانره

معرضخطرها 1و با قیمتگذاری مناسب بیمهنامهها مدیریت میکنند .مدیریت ریسک عملیاتی بره انردازا مردیریت ریسرک
مالی یا ریسک بیمهای سادا

نیست (2014

 .)Rahardjo,لذا نیاز روبه رشدی برای رو های عملی و موثر تحلیرل و مردیریت

ریسک عملیاتی در تمامی صنایع وجود دارد.
در گذشته ،اکثر شرکتهای مالی ،ریسک عملیاتی را به عنوان یک ریسک مهم تلقی نمیکردنرد .ایرن موضروع از توزیرع
پایین بار مالی (هزینه سرمایهای) این ریسک نسبت به ریسکهای دیگرقابل مشاهدا بود (مانند  11تا  22درصد کل سررمایه
اقتصادی یا سرمایه تنریمی) .بسیاری ریسک عملیاتی را به عنوان ریسکهای عملیات پشتیبانی سازمان درنرر مریگرفتنرد و
بهطور کلی مدیران اجرایی بر این باور بودند که اساساً مدیریت ریسک عملیاتی در ارتباط با کنترل ضعفهای جریان کار در
سطح عملیات است .این نگر ها اغلب تصمیمات کارمندیابی و استخدام را شکل میداد که بر تخصریص صرحیح منرابع و
توسعه رو شناسی تأثیرگذار بود .موج زیان های اخیر در صنعت خردمات مرالی باعرج تجدیردنرر مردیران ارشرد دربرارا
رویکردهای کلی مدیریت ریسک شدا است .بسیاری براین باورند که در حال حاضر ریسک عملیاتی بسیار مهرمترر از قبرل
شدا است .بنابراین رویکرد جدیدی برای مدیریت این نوع از ریسک مورد توجه قرار میگیرد (.)Samad-khan, 2008
یکی از دسته بندیهای فعلی برای ریسکهای اصلی شرکتهای بیمه عبارتنرد از :ریسرک بیمرهگرری (بره عنروان مثرال،
ریسک صدور ،ریسک حواد

فاجعه آمیز ،و ریسک ذخایر) ،ریسک بازار و ریسک اعتباری .ریسرک عملیراتی نیرز ریسرک

مهمی برای بیمهگران است و باید از طری یک چارچوب نرارتی چند جانبه مرورد توجره قررار گیررد

(.)Boller et al., 2016

الزم به ذکر است که از همه ریسک هایی که بیمهگران با آن مواجه هستند ،ریسک عملیاتی یکی از ریسرکهرایی اسرت کره
دارای قویترین جنبههای کیدی است و در صورت انتخاب یک رویکرد غالباً کمّی ،توضیح و ارزیرابی ریسرک بره صرورت
مناسب میتواند با شکست مواجه شود ( .)Boller et al., 2016ریسک عملیاتی ممکرن اسرت بره دلیرل مروارد زیرر رد دهرد
(:)Rahardjo, 2014



بروز خطا توسط شخصی که فعالیتی انجام میدهد.



سیستمی که برای انجام فعالیتی ضروری است ،دچار شکست یا ناکارآمدی شود.



فرآیند پشتیبانی یک فعالیت معیوب شدا ،نامناسب کنترل شود.



پیشامد خارجی رد دهد که فعالیتی را مختل کند.

از مدلهای اکوویری نوعاً در بیمه اموال و مسئولیت ،بیمه زنردگی ،سررمایهگرذاریهرا ،سیسرتمهرای مزایرای درمران و
سیستمهای بازنشستگی استدادا میشود .این مثالها حوزاهای سنّتی اقدامات اکوویری هستند .لیکن ،اکورویریهرا ضررورتاً
متخصصان تحلیل ریسکی هستند که مهارتها و تکنیکهای آنها دارای کاربردی ورای حوزاهای سرنّتی اکورویری اسرت.
1. Exposures

2

مجموعه مقاالت بیستوچهارمین همایش ملی بیمه و توسعه

یکی از حوزاهایی که در آن این کاربردها مشهور است ،و مزایای بالقوا آن فوری اسرت ،ریسرک عملیراتی اسرت

( Mango,

 .)2006متخصصان ریسک در حال یادگیری توسعهی توزیع ریسک در سطح واحدهای کسبوکار ،ترکیب این توزیرعهرا در
مدلهای ریسک جمعی و استدادا از آن مدل ریسک جمعی در تخصیص هزینههای ریسرک بره واحردهای کسربوکرار یرا
ارزیابی هزینه -فایدای استراتییهای کاهش ریسرک 1هسرتند .صراحبان ریسرکهرای عملیراتی ،از یرادگیری تکنیرکهرای
اکوویری که میتوانند در مدلسازی ریسک عملیاتی بکار گرفته شوند ،منتدع خواهند شد

(.)Mango, 2006

مقاالت بیشماری در مورد مدیریت و اندازاگیری ریسک عملیاتی در بانکها وجود دارد .این مقاالت نرریههای مدصرلی از
رو های مختلف مورد استدادا برای اندازاگیری ریسک عملیاتی را ارایه میدهند .آنها نتایج مطالعات مروردی جرامعی را نیرز
ارایه میدهند ،که برخی از آنها براساس تجربه گذشته بانکها و برخی دیگر بر مبنای اطالعرات جمرع آوری شردا از چنردین
موسسه هستند .با این حال ،پیدا کردن ادبیات به روز که بهطور خا
باشد ،یک چالش است و مقاالتی بهطور خا

برای اندازاگیری ریسک عملیاتی بیمهگران قابرل اسرتدادا

در مورد بیمه گران وجود دارد ،به مراتب کمتر از مقراالتی هسرتند کره مسرتقیماً

به بانک ها مربوطند .عالوا براین ،برخی از مقاالت برای بیمه گران در حال حاضر باتوجه به پیشرفت های مرداوم در مردل سرازی
سرمایه اقتصادی ،توانگری مالی  IIو فعالیت انجمن بین المللی ناظران بیمه ( 2)IAISدیگر قدیمی شدااند.
در این مقاله ،در بخش اول به تعریف ریسک عملیاتی و معرفی طبقات آن ،ارایه نمونههای عمرومی از ریسرک عملیراتی
در تمامی صنایع و چالشهای پیشرو در اندازاگیری ریسک عملیاتی پرداخته میشود .سپس ،ریسرک عملیراتی در صرنعت
بانکداری به عنوان یکی از صنایع در بخش مالی که ارتباط نزدیکی با صنعت بیمه دارد ،معرفی شدا و تدراوتهرای ریسرک
عملیاتی آن با ریسکهای عملیاتی مؤسسات بیمه بیان میگردد .بخش سوم ،پیشنیازهرای انردازاگیرری و محاسربه ریسرک
عملیاتی که بهطور خا

بر روی نیازهای داداای متمرکز متمرکز است را ارایه میکند .پس از آن ،رو های کمّری و کیدری

ارزیابی و اندازاگیری و مدیریت ریسکهای عملیاتی با توجه وییا به معرفی تکنیکهرای اکورویری قابرل اسرتدادا ،معرفری
میشود .در بخش پنجم رو

مدیریت ،پایش و گزار دهی معرضخطرهای ریسک عملیاتی تشریح میگردد و در نهایرت

مراحل مدلسازی ریسک عملیاتی بهطور مختصر توضیح دادا میشود.

 .1.1تعریف ریسک عملیاتی
کمیته بازل ریسک عملیاتی را به صورت "ریسک خسارت ناشی از فرآیندها ،افراد ،سیسرتمهرا یرا پیشرامدهای خرارجی
شکست خوردا یا ناکافی" تعریف میکند .این تعریف شامل ریسک قانونی مریشرود امرا ریسرک اسرتراتییک و شرهرت را
مستثنی میکند ( .3)Basel Committee, 2005برای توضیح بیشتر ،کمیته بازل مقاله مشورتی را در جروالی سرال  2222برا نرام
اقدامات منطقی برای مدیریت و نرارت بر ریسک عملیاتی منتشر کرد که در آن انواع زیر از پیشامدهای ریسرک عملیراتی را
تعریف نمود:)Mango, 2006( 4


تقلب داخلی :نوعی از اقدامات به قصد فریبکاری و تقلب عمدی ،تصرر

غیرقرانونی امروال یرا دور زدن قرانون،

مقررات ،سیاست شرکت صر نرر از رویدادهای مختلف/تبعیضهایی که حداقل یک فرد در داخل شرکت در آن مشرارکت
داشته باشد .نمونههایی از تقلب داخلی شامل گزار

اشتباهی عمدی از موقعیتها ،دزدی کارمنردان و معاملرهی داخلری برا

حساب شخصی کارمند میباشد.
1. Risk mitigation strategies
)2. International Association of Insurance Supervisors (IAIS
3. Available online at http://www.bis.org/publ/bcbs118.pdf.
4. Available online at http://www.bis.org/publ/bcbs91.pdf.
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تقلب خارجی :اقدامات شخص ثالج ،به قصد فریبکاری عمدی ،تصر

غیرقانونی اموال یا دور زدن قرانون اسرت.

نمونههایی از تقلب خارجی شامل سرقت ،جعل ،سدتهبازی با چکها و آسیب رساندن از طری هک کردن کامپیوترها میباشد.


آئیننامههای استخدام و ایمنی در محل کار :اقداماتی که متناسب با قوانین و مقررات یا توافقنامرههرای اسرتخدام،

بهداشت و ایمنی و یا آن هایی که منجر به پرداخت ادعاهای صدمه شخصی یا ادعاهای مرتبط با مسایل مربوط بره اخرتال /
تبعیض میشود ،نیستند .نمونههای آن شامل ادعای غرامت کارگران ،تبعیض بین کارکنران ،اسرترس دایمری کارکنران ،نقرض
قوانین بهداشت و ایمنی کارکنان ،فعالیتهای سازمان یافته نیروی کار و مسئولیت عمومی (به عنوان مثرال ،لغزیردن و زمرین
خوردن مشتری در یک شعبه) میشود.


مشتریان ،محصوالت و شیوههای کسبوکار :شکسرت غیرعمردی یرا غدلرت در انجرام تعهرد حرفرهای در قبرال

مشتریان خا

(شامل الزامات اعتباری و امانتی و شایستگی) یا از طبیعت یا طراحی یرک محصرول .نمونره هرای آن شرامل

نقض اعتبار ،سوءاستدادا از اطالعات محرمانه مشتری ،فعالیتهای تجاری نامناسب در حساب بانکی ،پرول شرویی و فررو
محصوالت غیرمجاز است.


آسیب به دارایی های فیزیکی .از دست دادن یا آسیب به دارایی های فیزیکی در اثر بالیای طبیعی و یا رویردادهای

دیگر .مثالهایی از آن شامل تروریسم ،خرابکاری ،زمین لرزا ،آتشسوزی و سیل ،آسیب فیزیکی به ساختمان یا اتومبیلهرای
شرکت است.


اختالل در کسبوکار و شکست و خرابی سیستمها .اختالل در کسبوکار یا شکست سیستمهرا .مثرالهرا شرامل

خرابیهای سختافزاری و نرمافزاری ،مشکالت ارتباطات مخابراتی و قطع برق است.


مدیریت اجرا ،تحویل و مدیریت پردازش .مدیریت پررداز

معرامالت شکسرت خروردا ،یرا فرآینرد و روابرط برا

طر های معامالتی و فروشندگان .نمونههای آن شامل اشتباهات ورود اطالعات ،اشتباهات مدیریت وثیقه ،مستندات حقروقی و
قانونی ناقص ،دسترسی غیرمجاز به حسابهای مشتری ،عدم کارآمدی متقابل طرفین و اختالفات فروشندا است".

 .1.1مثالهای عمومی ریسکهای عملیاتی
همانطور که در مثالهای ذکر شدا در تعریف طبقات ریسک عملیاتی عنوان شد ،نمونههای زیرادی از ریسرک عملیراتی
وجود دارند که تقریباً در اکثر صنایع به خصو

صنایع مالی مشترک هستند .از نمونههای این ریسرک ،مسرایل مربروط بره

صندوقهای بازنشستگی هستند که مولدههای مالی و منابع انسانی را با هم ترکیب میکند .گاهی اوقات ،تغییرات در کدایرت
بودجه نیز در صورتهای مالی برجسته نمیشود؛ بنابراین نسبت به سایر مسرایل ،توجره و تمرکرز کمترری بره آن معطرو
می شود ،اما می تواند تأثیر اقتصادی قابل توجهی داشته باشد .مدل هایی که ریسک مالی را با جمعیت شناسی شررکت ترکیرب
میکنند ،برای اندازاگیری این ریسک مورد نیاز خواهند بود.
ریسک نقص  ITنیز نمونه دیگری است که تا حدودی قابل محاسبه است .عالوا بر نقص سرختافرزاری و نررمافرزاری،
مسایل جدیدی در حوزا حمالت ویروسی و سایر حمالت اینترنتی وجود دارد .نرارت و کنتررل برا برنامرهریرزی احتمرالی
بسیار مهم است ،اما اندازاگیری و بودجهریزی برای ریسکهای باقیماندا نیز ممکن است

(.)Mango and Venter, 2007

سایر ریسک های منابع انسانی شامل از دست دادن کارکنان مهم ،شاید به دلیل طراحی اشتباا برنامههای جبرانری و مزایرا،
مسئولیت کارکنان ،تقلب توسط کارکنان ،ریسک معامله گران سرکش ،آموز

ناکافی ،اشتباهات ،نقض قوانین ،بری کدرایتی و

غیرا میشوند .باز هم ،شناسایی و کنترل این ریسکها از اندازاگیری و بودجهریزی آنها بسیار حیاتیتر است .این ریسکها
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دارای عناصر ایجاد فرصت نیز هستند .برای این ریسکها ،در کنار خسارت مالی و غیرا ،پوشرشهرای بیمرهای دردسترسری
وجود دارد .بنابراین ،تجزیه و تحلیل شرکت به عنوان یک مشتری می تواند به کرم کرردن چنرین ریسرک هرایی کمرک کنرد
(.)Mango and Venter, 2007

ریسک شهرت میتواند از دستکاری محصول ،پوشش مطبوعاتی بد و غیرا به وجود آیرد .شرهرت و تصرویر شررکتهرا
حتی از رفتار کارکنان کلیدی در خارج از ساعات کاری شدیدتر از ساعات کاری معمولی آسیب دیدا است .روشرن نیسرت
که اضافه کردن سرمایه اضافی به این گونه موارد کمک کند یا خیر .بنابراین ،به نرر میرسرد بررای بسریاری از ریسرکهرای
عملیاتی ،نقش اصلی مدیریت ریسرک سرازمانی ( 1)ERMشناسرایی و مردیریت ایرن ریسرک هرا بره جرای انردازا گیرری و
بودجهریزی برای آنها خواهد بود

(.)Mango and Venter, 2007

دادخواستها میتوانند برای ایجاد هر چیزی از بهدستآوردن پول بسیار بیشتر تا بهدستآوردن پرول بسریار کمترر ارایره
شوند .گاهی اوقات ،یک شرکت احساس می کند که دارای شیوا های کسب وکار مناسبی است ،امرا ایرن شریوا هرا مری تواننرد
بواسطهی تغییر استانداردهای بینالمللی حقوقی به اشتباا تدسیر شدا یا بازتدسیر شوند .فرهنگ سازمانی نیز میتواند تدراوتی
ایجاد کند ،اما ممکن است تعیین آن در تجزیه و تحلیل ریسک دشوار باشد.

 .1.1چالشهای پیش رو در اندازهگیری ریسک عملیاتی
مدیریت ریسک عملیاتی نباید به عنوان مجموعه ای از وظایف غیرمرتبط در نرر گرفته شرود .بررعکس ،بایرد بره عنروان
فرایندی ساختارمند در جایی که اطالعات مناسب ریسک و کنتررل در یرک چرارچوب مشرترک یکپارچره شرداانرد ،بررای
تصمیمگیری های مدیریت ریسک درنرر گرفته شود .چنین رویکردی به عنوان مدیریت ریسک عملیاتی نروین مرورد توجره
قرار می گیرد .مدیریت ریسک عملیاتی نوین ،علم آمار و اکوویری را به عنوان پایه و اساس خود مورد استدادا قرار میدهد؛
روشی برای محاسبه خسارت مورد انترار (هزینه) و خسارت غیرمنتررا (ریسک) که میتوانرد بررای بهینره کرردن ریسرک-
پادا

و ریسک – کنترل در مدهوم تحلیل هزینه – فایدا بهکاررود (.)Samad-khan, 2008
در بحجهای بینالمللی در مورد بازل  ،IIدانشگاهیان و قانون گذاران منتقد رویکردهایی بودند کره مبتنری برر سرناریوهای

متخصصان و استدادا احتمالی از یک ارز

در معرض خطر دنبالره ( 2)TVaRبودنرد و از آنهرا بررای انردازاگیرری سررمایه

ریسک عملیاتی مؤسسات بانکی استدادا میشد .سازمانها در تال

هستند تا تمرکز دقی خود بر ریسک عملیراتی را بریش

از پیش افزایش دهند .در حالیکه بعضی از بیمهگران تال هرای قابرل تروجهی را در انردازاگیرری ریسرک عملیراتی انجرام
می دهند ،سایرین در درجه اول بر جنبههای کیدی ریسک عملیاتی تمرکز میکنند (به عنوان مثال ،به دنبال فرآیندهایی هستند
که میتواند منجر به رویدادهای ریسک عملیاتی

شود) (.)Boller et al., 2016

ریسک عملیاتی به شدت با فرهنگ ریسک یک بیمهگر مرتبط است؛ تمرکز بررای انردازاگیرری ریسرک عملیراتی نبایرد
محدود به نتایج (یعنی سرمایه مورد نیاز) محاسبه شدا شود ،بلکه باید به فرآیندها و رو

شناسایی اتخاذشردا بررای تعیرین

سرمایه مورد نیاز ،ارتباط و کیدیت اطالعات مورد استدادا برای مدلسازی ،تواتری که فرضیات نیاز به ،به روز رسانی دارنرد
و اطمینان ارز

از بهدست آمدا نیز توجه شود .عالوابراین ،یک رویکرد کمّری بررای انردازاگیرری ریسرک عملیراتی بایرد

فرآیندهای مدیریت ریسک خاصی را که در جهت کاهش ریسکهای عملیاتی هستند ،در نرر بگیرد

(.)Boller et al., 2016

)1. Enterprise Risk Management (ERM
2. Tailed- Value- at -Risk
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یکی از مهمترین چالشهایی که در مورد اندازاگیری ریسک عملیاتی وجود دارد ،عدم وجود حجم کافی از داداهرای برا
کیدیت باال و دقی – هم داداهای داخلی و هم داداهای خارجی -است .قابلیت اطمینان هر مدلسازی ریسک عملیاتی اکیداً
با کیدیت واقعی کل داداها (داداهای داخلی یا خارجی) مرتبط است که ،عموماً نامعلوم است .در نتیجه ،تنریم مردل مناسرب
در فضای داداهای ناکافی و نامناسب برای ریسک عملیاتی یکی از مهمترین چالشهای همیشرگی بررای شررکتهرای بیمره
است .بدون داداهای کافی ،مدلهای اندازاگیری ریسک عملیاتی نمیتوانند بهطور مناسب تنریم شوند.
چالش دیگری که در مورد اندازاگیری ریسک عملیاتی وجود دارد مربوط بره اسرتدادا گسرتردا از قضراوت متخصصرین
است .با توجه به چالشهای مربوط به داداها ،بسیاری از سازمانها از نرر متخصصان به عنوان مکمل سواب خسرارت هرای
ریسک عملیاتی استدادا میکنند .در جایی که قضاوت کارشناسان مورد استدادا قرار میگیرد ،این قضاوت ها باید به صرورت
استوار اعمال شود ،به خوبی مستند شدا و در صورت امکان توسط داداها پشتیبانی شود .یکری از چرالشهرایی کره در ایرن
زمینه بیان شدا است ،عدم وجود رو هایی برای ترکیب نرر متخصص با داداهای داخلی و خارجی مربوطره اسرت

( CIA

.)Research Paper, 2014

اکوویری ها باید عدم قطعیت قابل توجه موجود در نتایج مدل شدا سرمایه مورد نیاز برای ریسک عملیاتی در مقابل سایر
انواع ریسکی که سابقه بسیار طوالنی تری از داداهای کافی و قابل اطمینان (مثالً ،ریسک مرگ و میر برای بیمه گرران زنردگی
و ریسک خطرات فاجعهآمیز برای بیمهگران عمومی) دارند را درنرر بگیرند .همونین الزم بره ذکرر اسرت کره برا توجره بره
تغییرات در شیواهای مدیریت ،داداها با توجه به ریسک های عملیاتی بهطرور برالقوا همیشره قردیمی و منسرود مریشروند
(.)Boller et al., 2016

عالوابراین ،تدسیر بیش از حد وسیع از ریسک عملیاتی ممکن اسرت بررای پیشرامدهایی کره دارای جنبرههرای ریسرک
عملیاتی هستند و قبالً در الزامات سرمایهای مرتبط با سایر انواع ریسک (مثالً ریسک اعتبار ،ریسک برازار یرا ریسرک بیمره)
درنرر گرفته شدا اند ،مشکل ساز باشد .برای بیمهگران عمرومی ،1نمونرهای از دوبرارا شرماری برالقوا ریسرک مری توانرد برا
ریسک های بیمهای بوجود آید که ممکن است دربردارندا ی مولده ای از تقلب در ادعای خسارت (شناسایی یا کشف نشردا)
باشد ،زیرا تقلب ممکن است در نسبتهای خسارتی که برای اندازاگیری ریسک بیمه گری و /یا الگوهای توسرعه خسرارت
گذشته که برای اندازاگیری ریسک ذخایر استدادا میشوند ،در نرر گرفته شدا باشد .الزامات سرمایهی مرورد نیراز تروانگری
مالی ریسک عملیاتی عموماً بر روی تقلبات ادعای خسارت با فراوانی کرم و شردت زیراد تمرکرز مریکنرد .برا ایرن وجرود
تشخیص این مسئله مهم است که مقدار معینی از دوباراشماری ممکن است وجود داشته باشد ،که مرنعکس کننردا رویکررد
محافره کارانه برای اندازاگیری کلری الزامرات سررمایهای اسرت .تمرکرز مردیریت برر اقردامات مناسرب در جهرت کراهش
معرضخطر این نوع از رویدادهای ریسکی مرزی و حدی است .یک عامل مهم در انردازا گیرری هزینره سررمایه مررتبط برا
ریسک عملیاتی این است که از دوباراشماری با سایر طبقات ریسک جلوگیری شود

(.)Boller et al., 2016

 .1ریسک عملیاتی در صنعت بانکداری و تفاوت آن با بیمه
بسیاری از ریسک های عملیاتی در همه کسب وکارها مشترک هستند ،اما شناسایی آن ها به عنوان منبع ریسک و مردیریت
اثرات آنها میتواند از مشکالت غیرمنترراای جلوگیری کند و منجر به فرصتهای سودآوری شود .در بخش مرالی ،مدهروم
ریسک عملیاتی در درجه اول از صنعت بانکداری پدید آمد و در ابتدا از طری یک استثنا یعنی "همه ریسک ها غیر از برازار

1. General Insurers
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یا اعتبار" تعریف شد .کمیته بازل در نرارت بانکی (کمیته بازل) الزامات سرمایهای تحت بازل  IIرا بررای ریسرک عملیراتی
مؤسسات بانکی ،به وییا در چارچوبی اصالح شدا ،معرفی کرد

(.)Boller et al., 2016

تحت رژیم بازل ( ،IIحداقل) سرمایه الزامی رکن  Iبه طور جداگانه برای ریسک اعتبار ،بازار و ریسک عملیراتی محاسربه
میشود که اجازا استدادا از سه رو

مختلف برای تعیین سرمایه ریسک عملیاتی یعنی رو

شاخص پایه ( ،1)BIAرویکرد

استانداردشدا ( 2)SAو رویکرد اندازاگیری پیشرفته ( 3)AMAرا می دهرد .افرزایش پیویردگی رو  ،متنراظر و هماهنرگ برا
افزایش حساسیت ریسک باال می رود .بهطور کلی ،هزینه ریسک عملیاتی تابعی از (یعنی نسربتی از) درآمرد ناخرالص بانرک
است؛ کمیته بازل بررسی ای در مورد اصول مدیریت معقول ریسک عملیاتی انجام داد که برای اولین بار در ماا ژویرن 2211
منتشر شد ( .)Basel Committee, 2014در این بررسی توصیه شدا است که بانکها باید:


پیاداسازی هر یک از ابزارهای شناسایی و ارزیابی ریسک عملیاتی را بهبود بخشند؛



برنامههای مدیریت تغییر را ارتقاء دهند.



بینش هیئت مدیرا و مدیریت ارشد را بهبود دهند؛ و



پیاداسازی مدیریت ریسک عملیاتی را به وییا با اصالح تخصیص وظایف و مسئولیتها تقویت نمایند.

فیلیس و هال از انجمن ملی ناظران بیمه (ایاالت متحدا) بیان می کنند که تعریف ریسک عملیاتی که توسرط کمیتره برازل
برای بانکها مورد استدادا قرار میگیرد ،به دلیل تداوت بین مدلهای کسبوکار بررای بانکرداری و بیمره ،بررای بیمرهگرران
نامناسب است .آنها معتقدند وییگیها و منابع ریسک عملیاتی متداوت است ،زیرا بانکها در کسب وکرار قررض گررفتن و
وام دادن هستند ،در حالی که بیمهگذاران به عنوان پذیرندگان ریسک و مدیران ریسک های بیمه پذیر عمل میکنند .بانکداری
سرمایهگذاری یک کسبوکار مبادله ای است ،که توسط صندوقهای کوتاا مردت در بازارهرای سررمایه حمایرت مری شرود،
درحالی که کسبوکار بیمه مبادلهای نیست .بیمهگران معرضخطرهای ریسک را از طری بیمه اتکرایی تحرت پوشرش قررار
میدهند (.4)CIA Research Paper, 2014
با توجه به حجم بیشتر داداها برای مدلسازی پیشامدهای ریسک عملیاتی برای بانکها ،رویکردهای مدلسازی متدراوت
و در نتیجه الزامات سرمایههای متداوتی برای بانکها در مقایسه با بیمهگرها وجود دارد .جدول  1نمونههایی از رویکردهرای
مدلسازی مختلف برای ریسک عملیاتی را ارایه میدهد که گواهی میدهد در صنایع مختلف بین فراوانی و شردت حرواد
تداوتهایی وجود دارد.

)1. Basic Indicator Approach (BIA
)2. Standardized Approach (SA
)3. Advanced Measurment Approach (AMA
4. CIA Research Paper on Operational Risk, November 2014. P.15
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جدول ( -)1نمونههایی از رویدادهای ریسک عملیاتی
بانک

بیمه

معدن

انرژی

فرآیند رسیدگی به
ادعاهای خسارت،
شدت کم /فراوانی باال

اشتباهات داداها ،وصول

نقص در دستگااهای

وقده در خدمات حمل و

اشتباهات در خواندن

ATM

نقل

مترها

ح بیمهها به صورت
دوراای/اقساط
شدت متوسط /فراوانی
متوسط
شدت باال /فراوانی کم

عدم انطباق قانونی ،تقلب
فرو

نادرست،

قیمتگذاری نادرست

نقض امنیت آنالین،
تقلب ،عدم انطباق قانونی
معاملهگری رندانه

آلودگی زیست محیطی
اندجار معدن

آلودگی زیست محیطی
نشت ندت ،آتش سوزی
در کارگاا گاز

منبع :میلیمان ()1111

تکنیکهای در حال تحولی برای اندازاگیری ریسک عملیاتی وجود دارند ،اما اغلب تعیین سطح مناسب سررمایه ریسرک
عملیاتی برای شرکتهای بیمه کار دشواری است .ازآنجاکه پیشامدهای بیمهای به صورت فرآیندهایی با محررکهرای مرالی
هستند ،ممکن است ریسک عملیاتی (در برخی موارد) به بهترین شکل برا اسرتدادا از ابزارهرایی کره در حرال حاضرر بررای
فرو  ،قیمتگذاری یا ذخیراگیری نادرست استدادا میشود ،مورد بررسی قرار گیرد.

 .1پیشنیازهای اندازهگیری ریسک عملیاتی
در مقاله "اندازاگیری سرمایه قانونی برای ریسک عملیاتی" ،اِمبرشت و همکاران بیان میکنند کره" :دقرت در پریشبینری
مقدار خسارتهای آتی بستگی به حجم و کیدیت داداهای گذشته دارد" ( .)Embrechts et al., 2003همانطور که اشارا شرد،
قابلیت اطمینان هر مدل سازی ریسک عملیاتی اکیداً با کیدیت واقعی کل داداها (داداهای داخلی یا خارجی) مرتبط است .لذا
وجود دادای کافی با دقت و اطمینان کافی یکی از اصلیترین پیشنیازهای مدلسرازی ریسرک عملیراتی اسرت کره در ایرن
بخش بهطور مدصلتر به آن پرداخته میشود.

 .1.1منابع داده
منابع دادا ای میتوانند برای بیمهگر ،داخلی یا خارجی باشند .بازل  IIبانکهرا را ملرزم بره اسرتدادا از حرداقل  1سرال از
داداهای داخلی خسارت ریسک عملیاتی به هنگام استدادا از رویکرد اندازاگیری پیشرفته ( )AMAنمرودا اسرت .1داداهرای
داخلی نشان دهندای خسارتهای واقعی ریسک عملیاتی واقع شدا برای موسسه مالی میباشند و مریتواننرد در رو هرای
اندازاگیری اولیه مورد استدادا برای تعیین سرمایه مورد نیاز برای ریسک عملیاتی بکار روند .یکری از دالیلری کره داداهرای
خسارت داخلی اغلب به عنوان مبنایی برای رویکرد اندازاگیری پیشرفته استدادا میشوند ،این است که داداهای داخلری بره
عنوان عینی ترین شاخص ریسکی که در حال حاضر در دسترس هستند ،درنرر گرفته میشوند که منعکسکننردای پروفایرل
ریسک منحصر به فرد یک موسسه مالی خا

هستند ( .)Aue and Kalkbrener, 2007چالشهای مربوط بره ترأمین داداهرای

داخلی کافی و نیاز به ارزیابی قرار گرفتن در معرض حواد

بالقوا شدید دنبالهای و حدی ،از جمله دالیلی اسرت کره چررا

 .1براساس بازل  ،IIهنگام تغییر از مدل  BIAیا  SAبه مدل  ،AMAبانکها مجاز هستند که تنها از سه سال دادا خسارت داخلی خود استدادا کنند.
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بازل  IIبانکها را ملزم به تکمیل داداهای خود با منابع بیشتر (از جمله داداهای خارجی و تجزیره و تحلیرل سرناریو) بررای
تعیین هزینه سرمایه ریسک عملیاتیشان میکند.
داداهای خارجی به خسارتهای ریسک عملیاتی که در سازمانهای دیگر رد می دهد ،مربوط میشود .داداهای خارجی
ممکن است از یک فروشندا ثالج یرا یرک کنسرسریوم داداای ماننرد کنسرسریوم بیمرهای ریسرک عملیراتی ( 1)ORICبررای
بیمهگران بریتانیا و بینالمللی یا انجمن مبادله داداهای ریسک عملیراتی ( 2)ORXبررای بانرکهرا بره دسرت آیرد (
2007

Aue and

 .)Kalkbrener,داداهای خسارت خارجی میتوانند برای تکمیل مجموعه داداهای خسارت داخلی ،بره جهرت اصرالح

پارامترهای مشت شدا از داداهای خسارت داخلی و بهبود کیدیت و باورمندی سناریوها اسرتدادا شروند .همونرین داداهرای
خارجی میتوانند برای اعتبارسنجی نتایج حاصل از داداهای داخلی و یا برای سنجش معیار مورد استدادا قرار گیرد .برا ایرن
وجود ،لزوماً مشخص نیست که آیا اطالعات ریسک عملیاتی یک شرکت (به عنوان مثال ،یک بیمرهگرر) بررای کسربوکرار
شرکت دیگری (چه یک بیمهگر یا یک بیمهگر اتکایی) قابل استدادا باشد.
نهایتاً این که ،غیر از دادا های کمّی خالص (مثالً هزینه ها ،فراوانی) ،جمع آوری و درک اطالعرات کیدری نیرز بسریار مهرم
است .اطالعات کیدی ،محرکهای سببی ریسک عملیاتی و وابستگی متقابل با سایر ریسکها و رویدادهای دیگر را توصریف
میکنند که جنبهی بسیار مهمی برای بیمهگران است.

 .1.1کیفیت داده
یکی از بزرگترین موانع برای مدل سازی ریسک عملیاتی عدم وجود حجم کافی از دادا های با کیدیت باال و دقیر – هرم
دادا های داخلی و هم دادا های خارجی -است .عوامل متعددی در چالش با داداها وجود دارد .بررای بعضری از بیمره گرران،
دادا های گذشته خسارت ریسک تنها برای مدت زمان نسبتاً کوتاا ثبت و تجمیع شدا انرد .در گذشرته ،دادا هرای مربروط بره
خسارات ناشی از رویدادهایی که به عنوان خسارت ریسک عملیاتی دسته بندی می شوند ،مرورد نیراز نبودنرد .عرالوابرراین،
هزینۀ جمع آوری چنین اطالعاتی بیشتر از مزایای آن بود .دو ضعف ذاتی داداهای خسارت داخلی ،در صرورت اسرتدادا بره
عنوان مبنایی برای اندازاگیری معرضخطر ریسک عملیاتی به شرح زیر هستند


(:)Aue and Kalkbrener, 2007

داداهای خسارت اندازاگیری شدا "عقب تر از زمان خود" است ،به این معنری کره تغییررات در محریط ریسرک و

کنترل را ثبت نخواهد کرد.


مقادیر کافی داداهای خسارت برای ارزیابی منطقی معرض خطر ،به وییا از نرر ارزیابی خطر خسارت های حدی و

دنبالهای در هر موسسه مالی موجود نیست.
داداهای مربوط به ریسک عملیاتی باید جامع باشند .برای این منرور ،چارچوب باید همزمان با ثبت و جمعآوری داداها
تنریم و اعمال شود .استانداردهای داداها باید در طول زمان و در همه منرابع ریسرک عملیراتی همگرن و یکنواخرت باشرند
(مثالً ،اینکه چه چیزی یک خسارت را تشکیل میدهد ،چگونه مقدار خسارت بهدست میآید) ،و در طول زمان هماهنرگ و
کامل (به عنوان مثال ،کدام مولده های خسارت باید در نرر گرفته شوند و کدامها باید مستثنی شوند) باشند .جنبه کلیدی کره
باید در نرر گرفته شود موضوع دوباراشماری بالقوا است؛ خسارتها نباید بیش از یک بار ثبت شوند.

)1. Operational Risk Insurance Consortium (ORIC
)2. Operational Riskdata eXchange Association (ORX
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 .1.1ارتباط با دادهها
برای ارزیابی مناسب ریسک عملیاتی ،داداها و اطالعات مورد استدادا باید با کسبوکار بیمه گر متناسب و مرتبط باشرند.
همانطورکه بیمهگران بر حسب محل فعالیت ،اندازا ،انواع رشته های بیمه ای مورد فعالیت ،ساختار سازمانی و غیرا متداوتند،
خسارت های ناشی از رویدادهای ریسک عملیاتی یک بیمه گر ممکن است برا بیمرهگرر دیگرر ارتبراط کمری داشرته باشرد.
درحالیکه داداهای داخلی ممکن است به عنوان مناسبترین دادا ها (در عین حال احتماالً کمترین و کمیابترین داداها) در
نرر گرفته شوند ،داداهای خارجی تنها به اندازاای که با کسبوکار و فرآیندهای بیمهگرر مربوطره مررتبط هسرتند برا ارز
خواهند بود.
مقاله میلیمان بیان میکند که" :بهطور کلی ،ریسکهای عملیاتی با محرکهای اساسی مشخص میشوند که به همراهنگی
و تغییر در طول زمان تمایل دارند .این باعج میشود که استدادا از یک رویکرد آماری کالسیک با مشکل مواجه شرود ،زیررا
داداها به سرعت میتوانند ارتباط خود با ریسک را از دسرت بدهنرد .)Cantle et. al, 2012( ".تغییررات در فرآینردها ممکرن
است امکان یا احتمال اینکه خسارت های خا

گذشته در آیندا اتداق بیدتد را کاهش دهد یا حتی از بین ببررد یرا ایرنکره

خسارتهایی که در گذشته رد دادااند با شدت بسیار متداوتی در آیندا رد دهند.
درحالی که برخی از بیمه گران حجم کافی از داداهای مربوط به خسارت ریسک عملیاتی را دردسترس ندارنرد ،سرایرین
با چالشهای ناشی از جمعآوری اطالعات خسارت ریسک عملیاتی مواجه هستند .ازآنجاییکه ریسک عملیراتی همرراا برا
فعالیتهای مختلف بیمهگذار گستر

مییابد ،هرگونه تحلیل خسارت در معرض ناسازگاری بالقوا در شناسایی ،طبقهبنردی

و گزار دهی خسارت ها قرار میگیرد .ناسازگاری ممکن است از بخشی به بخش دیگر یا از رشته کسبوکراری بره رشرته
دیگر در یک شرکت بیمه و همونین از یک شرکت بیمه به شرکت بیمه دیگر وجود داشته باشد .ناسازگاری و عردم انطبراق
در زمانی که داداهای داخلی برای یک بیمهگر جمع میشوند یا هنگامی که داداهای داخلی با داداهای خارجی ترکیرب مری
شوند ،چالشهایی را به وجود می آورد .چنین ناسازگاری میتواند بر تجزیه و تحلیل آماری خسارات ریسک عملیراتی ترأثیر
بگذارد ،به خصو

با توجه به حجم محدود اطالعاتی که اکثر شرکتهای بیمه دارند.

سوال اساسی این است که آیا داداها باید برای نرارت و بهبود سیستم کنترلی که این ریسک را محدود میکند یا سررمایه
مورد نیاز را تعیین کند ،مورد استدادا قرار گیرند .انجام اقدامات مربوط به نرارت و بهبود با تعیین سرمایه موردنیاز ناسرازگار
است ،زیرا هر گونه اطالعاتی که ریسک مهمی را آشکار میکند بهطور کلی منجر به اقداماتی مریشرود کره داداهرا را بررای
اندازاگیری ریسک در آیندا غیرقابل استدادا میکند

(.)Boller et al., 2016

 .4ارزیابی و اندازهگیری ریسک عملیاتی
ارزیابی جامع ریسک عملیاتی نیاز به تلدی یک رو
بخش "مدیریت" ریسک عملیاتی را هد

کیدی و یک رو

کمّی دارد .در حالیکه جنبه کیدی در وهلره اول

می گیرد ،جنبه کمّی به مسایل مالی و یا بخش "انردازاگیرری" ریسرک عملیراتی

می پردازد .بسته به وییگی ریسک عملیاتی (یعنی وقایع انسانی ،فرآیندی ،سیستم و حواد

خارجی) ،بیمهگران ممکن اسرت

وزنهای مختلدی را برای رو های کمّی و کیدی به کار برند .خسارتهای ریسک عملیاتی با وییگی فراوانری براال  /شردت
پایین میتواند جمعآوری و مدلسازی شوند ،اما برای آن دسته از خسارتهای حدّی و دنبالرهای کره دارای فراوانری پرایین/
شدت باال هستند ،یک رو

ارزیابی با مقیاس کیدی میتواند موثرترین رو
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توجه به ریسک عملیاتی نیازمند دیدگاا کیدی و همونین نتیجه کمّی است .منابع دادا فعلی برای خسارات عملیاتی نسبتاً
کم هستند؛ بنابراین ،ضروری است که در ارزیابی های ریسک برای ریسک های عملیاتی ،فرآیندهای مردیریت ریسرک بررای
پشتیبانی از این ریسک درنرر گرفته شوند .کیدیت و بلوغ فرآیندهای مدیریت ریسک بیمه گر تأثیر مهمی بر شدت و فراوانی
خسارات احتمالی ناشی از رویدادهای ریسک عملیاتی دارد .با این حال ،برای ارزیرابی اثربخشری مردیریت ،بره یرک رو
اندازاگیری معتبر که از مخاطرات اخالقی به دور است ،نیاز خواهد بود.

 .1.1رویکردهای کمّی
مقاله پیوهشی  )CIA Research Paper, 2014( CIAو مقاله میلیمران ( )Milliman research report, 2013در مرورد ریسرک
عملیاتی شامل توضیحات جامعی از چند رو

اولیه کمّی است که در ادبیات موضوع هم برای بانرکهرا و هرم بیمرهگرران

یافت میشود.


رویکرد شدت -فراوانی

استدادا از تجزیه و تحلیل شدت -فراوانی به خوبی در ادبیات اکوویری برای بیمه های عمرومی مسرتند شردا اسرت .در
متن بازل  ،IIتجزیه و تحلیل شدت فراوانی به عنوان رویکرد توزیع خسرارت ( 1)LDAنامیردا مریشرود .دوترا و بابرل بیران
کردا اند که "باتوجه به شباهت خسارت های عملیاتی به خسارت های اموال /مسئولیت ،رویکرد اندازاگیری عمدتاً از رویکرد
توزیع خسارت تبعیت میکند ،که اکوویریها از آن برای قیمت گذاری بیمه اموال /مسئولیت استدادا مریکننرد"

( Dutta and

 .)Babbel, 2014رویکرد توزیع خسارت توسط چاپل و همکاران به شرح زیر توصیف شدا است (:)Chapelle, 2007
 ...روشی پارامتری است که بهطور جداگانه توزیع فراوانی برای وقوع خسارات عملیاتی و توزیع شردت بررای ترأثیر اقتصرادی
زیانهای فردی را محاسبه مینماید .سپس به منرور بهدست آوردن توزیع کل خسارت عملیاتی ،این دو توزیع از طریر  nپریوش
توزیع شدت با خود ،که در آن  nمتغیری تصادفی است و از توزیع فراوانی تبعیت میکند ،با هم ترکیب میشوند.
پیاداسازی رویکرد توزیع خسارت نیازمند کار اکتشافی کامل است که باید قبل از تصمیمگیری بر روی یک مردل انجرام
شود (.)Dutta and Perry, 2006
اصل اساسی تجزیه و تحلیل شدت -فراوانی ،تولید تعداد خسارت ها و مقدار متوسط (یعنری ،شردت) هرر خسرارت برا
استدادا از مدلهای جداگانه و متمایز آماری است .پارامترهای مدل با اسرتدادا از برراز

داداهرای گذشرته بره توزیرعهرای

مختلف با استدادا از قضاوت متخصصان یا ترکیبی از داداها و قضاوت متخصصان ،استخراج میشوند.


مدلسازی علّی و تکنیکهای برآورد بیزی

شبکه بیزی ( 2)BNبه صورت "توصیف بصری (به صورت رسرمی ،یرک نمرودار آسریکلیک) از ارتباطرات برین علرل و
اثرات" توضیح دادا میشود .شبکههای بیزی از قضیه بیز استدادا میکنند تا احتمالها را در مردل محاسربه کننرد (

Milliman

 .)research report, 2013شبکههای بیزی برای چندین دهه در برنامههای متعددی از جمله سیسرتمهرای تخصصری پزشرکی،
شیمیایی ،تشخیص گدتار ،زیرساخت ها ،مدلسازی محیطی و

حمل و نقل ،تشخیص شکست و خرابی ،تطبی الگو ،پرداز

استدالل قانونی و اثباتپذیر استدادا شدااند .استدادا از شبکههای بیزی در مؤسسات مالی و بهطور خا

در بیمهها ،هماننرد

سایر صنایع دیگر فراگیر نشدا است (.)CIA Research Paper, 2014

)1. Loss distribution approach (LDA
2. Baysian Network
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برخال

رویکرد شدت -فراوانی ،شبکههای بیزی شبکههای علیت هستند و بنرابراین بررای تحلیرل عللری کره در برروز

ریسک عملیاتی مشارکت میکنند ،ارزشمند هستند .شبکههای بیزی "میتوانند بهطور خا

برای مدل سازی خسرارتهرای

ریسک عملیاتی با اطالعات کم یا بدون اطالعات خسارت (داخلی یا خارجی) مدیرد باشرند" (.)CIA Research Paper, 2014
به هر حال ،برخی از بانکهای اروپایی نیز استدادا از شبکههای بیزی را برای اندازاگیرری میرزان سررمایه ریسرک عملیراتی
تجربه کردااند .مشخص نیست که آیا مسایلی که بخش بانکداری با آنها مواجه میشوند قابل ترجمره بره بخرش بیمره نیرز
هست یا خیر .به همین ترتیب ،به بررسی های بیشتری در صنعت بیمه در مورد کاربرد شبکههرای بیرزی بررای انردازاگیرری
سرمایه ریسک عملیاتی ،نیاز است.


تجزیه و تحلیل سناریو

یک راا برای اندازا گیری حواد
بانکها برای سه هد

ریسک عملیاتی از طری تحلیل سناریو اسرت .تجزیره و تحلیرلهرای سرناریو توسرط

اولیه مورد استدادا قرار می گیرند :آزمون استرس ،ایجاد خسارت های ساختگی (زمرانی کره داداهرای
شدت -فرارانی

خسارت داخلی ناکافی هستند) و ایجاد توابع شدت برای رو

(2006

 .)Rosengren,همانطورکه قربالً ذکرر

شد ،داداهای گذشته همیشه پیشبینی کنندا خوبی برای وضعیت های آیندا نیستند ،بره خصرو
حواد

اگرر فرآینردهای پیرامرون

ریسک عملیاتی بهطور قابلتوجهی تغییر کردا باشند .داداهای گذشته نیز ممکن است ناقص باشند (مخصوصاً بررای

رویدادهای با فراوانی بسیار کم با اثرات شدید مبلغی) .بنابراین ،تجزیره و تحلیرل سرناریو تکنیکری اسرت کره اغلرب بررای
توصیف و اندازاگیری دم توزیع استدادا میشود.
یک سناریو ،1مجموعه ای قابل قبول و احتماالً نامطلوب از پیشامدها یا دنباله ای از پیشامدها است .2سرناریوها مریتواننرد
نسبتاً سادا و یک بعدی یا بسیار پیویدا باشند (مثالً یک حادثه شدید موجرب یرک سرری از رویردادهای علّری ،متروالی یرا
آبشاری شود) .عالوابراین ،یک سناریو میتواند فوری با دوراای کوتاا باشد (به عنوان مثال ،وقوع زمین لررزا) ،درحرالیکره
سایر سناریوها ،معموالً سناریوهای پیویدا ،میتوانند طی دوراهای طوالنیتر توسعه یابند (مثالً بحرران مرالی .)2228-2227
به منرور توصیف بهتر رویدادهای ناشناخته و مشاهدا نشدا برای مدل سازی کمّی ریسک عملیاتی ،معمروالً از سرناریوهای
ساختگی استدادا می شود .سناریوهای ساختگی شرایط فرضی را توضیح می دهند که مورد مشاهدا قرار نگرفتهاند و بنرابراین
میتوانند به راحتی به یک وضعیت خا

موردنرر تغییر کنند .این شرایط فرضی ممکن است رد دهند ،امرا هنروز مشراهدا

نشدااند ( .)Boller et al., 2016در حالت ایداآل ،برای هر یک از ریسکهای عملیاتی شرکت ،مجموعهای از فرضیات توسرعه
دادا میشود و خسارت مالی اندازاگیری میشود .به عنوان مثال ،اگرر یرک نقرص سرایبری یکری از مهمتررین ریسرکهرای
عملیاتی شرکت باشد ،مجموعه مدروضات می تواند شامل موارد زیر باشد )1( :تعداد رکوردهای به سرقت رفتره؛ ( )2تعرداد
روزهایی که سیستمها در هنگامی که فضای پیرامرونی پراک مریشرود ،غیرقابرل دسرترس هسرتند؛ ( )3هرر گونره ترأثیر برر
فروشندگان /نمایندگان /شرکای تجاری؛ ( )4درآمد از دست رفته؛ ( )1جریمه های پرداخت شدا؛ ( )6هزینه های قانونی برای
پاک کردن سیستمها و جلوگیری از شکستهای سیستمی بیشتر و

 .1برای مطالعه بیشتر در خصو

غیرا (.)Rahardjo, 2014

سناریو و آزمون سناریو به مقاله انجمن بین المللی اکوویری ( )2213در فهرست منابع مراجعه کنید .این مقاله در آدرس

 http://www.actuaries.org/CTTEES_SOLV/Documents/StressTestingPaper.pdfقابل دانلود است.
 .2برای اطالع از چگونگی تجمیع سناریوها در برآورد ریسک عملیاتی به مقاله دوتا و بابل ( )2214در فهرست منابع مراجعه نمایید.
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اندازا گیری سناریوهای حول هر یک از ریسکهای مهم باعج تقویت یا تغییر ترتیرب اولویرتهرای ریسرکهرای مهرم
خواهد شد .تشریح مرحله به مرحله یک سناریوی "واقعی" بینشی را در مورد کنترلهای فعلی نیز فراهم کردا ،و برنامههرای
مربوط به اقدامات سرمایهگذاری و منابع بیشتر مرورد نیراز بررای جلروگیری از روی دادن سرناریوها و بره حرداقل رسراندن
خسارات در صورت رخدادن آنها را اعالم خواهد کرد.


شاخصهای ریسک کلیدی ()KRIs

1

دیویدز و هابن استاک ( )Davies and Haubenstock, 2002تعریف زیر را از شاخصهای ریسک ارایه میدهند:
"شاخصهای ریسک دستهبندی گسترداای از معیارهای مورد استدادا برای نرارت بر فعالیتها و وضعیت فضای کنترلی
حوزا یک کسبوکار خا

برای طبقه ریسک عملیاتی معینی هستند .درحالیکه فرآیندهای ارزیابی کنترلی معمولی تنها بره

صورت دوراای رد میدهد ،شاخصهای ریسک میتوانند با تواتر روزانه اندازاگیری شوند .شاخصهای ریسرک بره حدر
پویایی مدیریت ریسک عملیاتی و به روز بودن ریسک پروفایلها کمک میکنند .همونانکه استدادا از شاخصهای ریسرک
در یک فرآیند مدیریت ریسک تجمیع میشود ،سطوح /معیارهای شاخص باید قالب مرجعی ،که معموالً به عنوان معیارهرای
تشدید 2یا سطوح محرک 3خواندا میشوند ،داشته باشند .این سطوح نشان دهندا آستانههای یک شاخص یرا سرطح تحمرل،
هنگام عبور از آن ،هستند که مدیریت باید اقداماتی برای آن درنرر بگیرد".
شاخصهای کلیدی ریسک با نگاهی رو به جلو ،شاخصهای پیشروی ریسک هستند ،در حالی که خسارتهای گذشرته
ناگزیر گذشته نگر هستند (.)Mango and Venter, 2007
ورهین شاخصهای ریسک زیر را برای بیمهگران پیشنهاد کردا است (:)Verheyen, Mark, 2005
 تولید -نسبتهای موفقیت فرو  ،4نسبتهای نگهداشت ،تعداد بخشها ،سطوح قیمتگذاری (تمدید بیمهنامرههرا
و بیمهنامههای جدید) ،نرد به ازای هر واحد معرضخطر؛
 کنترلهای داخلی  -نتایج حسابرسی ،تواتر حسابرسی؛
 نیروی انسانی  -گرد

مالی کارکنان ،بودجه آموز  ،ح بیمه به ازای هر کارمند ،بیمهنامهها به ازای هر کارمند؛

 ادعای خسارت  -فراوانی ،شدت ،طبقات جدید خسارت.


شش سیگما

شش سیگما یک چارچوب مدیریتی متولد شدا از دنیای صنایع تولیدی است ،که در ابتردا توسرط شررکت موتروروال در
سال  1981اختراع شد و با مدیریت کیدیت کل ( 1)TQMو کنترل فرآیند آماری ( 6)SPCدر ارتبراط اسرت .نرام آن بره معنری
آستانه های تحمل مشخص شدا توسط مشتری برای کیدیرت خروجری (نقرص هرا) بره عرالوا /منهرای سره انحررا

معیرار

("سیگما") از میانگین (یعنی ،شش سیگما) است .عمدا شرکتهایی که از شش سیگما استدادا میکنند عبارتند از موتوروال،
جنرال الکتریک ،هانیول 7و فورد (.)Mango and Venter, 2007
)1. Key Risk Indicators (KRIs
2. Esclation criteria
3. Trigger levels
4. Hit ratios

{معیاری برای اندازاگیری عملکرد فرو

یک کسبوکار است .این معیار به صورت "تعداد فرو

محصوالت تقسیمبر تعداد مشتریانی که به صورت آنالین،

تلدنی یا حضوری برای کسب اطالعات در مورد محصول به شرکت مراجعه نمودااند}
)5. Total Quality Management (TQM
)6. Statistical Process Control (SPC
7. Honeywell
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شش سیگما چارچوبی را برای طراحی مجدد فرآیند ،مدیریت پروژا ،جمعآوری بازخوردهای مشتری ،ارتباطات داخلی،
طراحی قراردادها و معامالت ،مستندسازی و برنامههای کنترلی فراهم میکند .این چرارچوب بره طرور معمرول در دو تنرریم
مختلف یعنی بهبود فرآیند موجود و طراحی پیشبینی کنندا به کار میرود .درحالیکه شش سیگما در صنایع تولیدی توسرعه
یافته است ،در خدمات مالی نیز هنگامیکه حجم باالیی از فرآیندها و پرداز های حجیم وجود دارد ،با ارز
عنوان ابزار کاهش ریسک عملیاتی مورد استدادا قرار می گیرد .به طور خا

اسرت ،و بره

 ،شش سیگما میتواند به شرکتها در شناسرایی

و از بین بردن مسایل فرآیندی مزمن مثل ناکارآمدی ،خطاها ،همپوشانیها و شکا هرا در ارتبراط و همراهنگی کمرک کنرد.
نتیجه نهایی پنانسیل خسارت ریسک عملیاتی ،بهطور بالقوا هم از منرر فراوانی و هم از منرر شدت کاهش خواهد یافت.
برخی از نمونههای فرآیندهای شرکت بیمه که ممکن است از پیشرفت فرآیند بهرامند شوند ،به قرار زیر هستند

( Mango

:)and Venter, 2007


بیمه گری  -تأیید اعتبار داداهای معرضخطر ،جمع آوری داداهای معرضخطر ،پایش مولدههای قیمت ،طبقهبنردی

و انتخاب مخاطرا.


ادعای خسارت  -تأیید پوشش ،هزینه ارزیابی خسارت تخصیص یافتره ( ،1)ALAEاسرتدادا از مشراور خرارجی و

تعیین ذخیرا موردی اولیه


بیمه اتکایی  -گزار

ادعای خسارت قرارداد اتکرایی ،تأییرد پوشرش ،اسرناد بازیرافتنی بیمره اتکرایی ،اختالفرات،

اعتبارات اسنادی و تبدیل به وثیقه کردن.2

 .1.1رویکردهای کیفی
شرکتهای بیمه بهطور معمول ابزارهای زیادی برای سنجش ریسک های بیمهای و مالی دارند ،به عنوان مثال ،مردلهرای
حواد

فاجعهآمیز ،مدلهای سرمایه ریسک ،مدلهای ارز

اندازاگیری ریسک عملیاتی وجود ندارد

(2014

در معرض ریسک ( 3)VaRو غیرا .اما هیچ مدلی عمومی بررای

 .)Rahardjo,شرکتهای بیمه میتواننرد برا اسرتدادا از ابزارهرای کیدری زیرر

ریسک عملیاتی را اندازاگیری و ارزیابی کنند:


کنترل ریسک و خود ارزیابی

یکی از ابزارهای معمول مورد استدادا ،کنترل ریسک و فرآیند خودارزیابی ( 4)RCSAاست .هر حوزا کسبوکار و گرروا
عملکردی RCSA ،را بهصورت دوراای (هر دو تا چهار سال) انجام میدهد و ممکن است نتایج آن را نیز بره هیئرت مردیرا
گزار

دهد .حوزا کسبوکار /گروا عملکردی مهمترین ریسکهای خود (بهطور معمول 7-4 ،ریسک مهمتر) را شناسرایی

میکند و در کنار آن ،کنترلها و هر برنامه عملیاتی که برای کاهش ریسک و کنترل بیشتر هر یک از آن ریسکهرای مهرم در
دستور کار است را انجام میدهد RCSA .معموالً شامل نرارت ،بررسی و مصاحبه با رهبران ارشد در هر حوزا کسربوکرار/
گروا عملکردی است ،بنابراین مهم است که تمرکز بر روی مهمترین ریسکها باشد و نه فهرستی طوالنی از تمام چیزهرایی
که احتماالً میتواند اشتباا باشد .با استدادا از  ،RCSAرهبر کسب وکار یک فرآیند دوراای برای شناسایی و ارزیابی مهمتررین
ریسکها و کنترلهای مربوطه دارد و هیئت مدیرا دید و بصیرت بیشتری نسبت به هر حوزا کسبوکرار در کنرار وضرعیت
ریسک و کنترل ها به دست می آورد .همونین ،شرکتی با یک فرآیند  RCSAقوی و استوار ،حاکمیت ریسک و یرک فرهنرگ
)1. Allocated Loss Adjustment Expenses (ALAE
2. Collateralization
3. Value-at-Risk
)4. Risk Control and Self Assessment (RCSA
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ریسک قوی را تقویت میکند و مجموعه کامل  RCSAدر سراسر گرواهای کسب وکار میتواند در مورد مهمترین ریسکهرا
به کل شرکت اطالعرسانی کند (.)Rahardjo, 2014


شناسایی مهمترین ریسکهای عملیاتی

برای یک شرکت ،ارزیابی و داشتن نگاهی به مهمترین ریسکهرای شررکت ،مهرم اسرت .هریچ راا دقیقری بررای تعیرین
مهمترین ریسکها وجود ندارد .برای مثال ،آیا ریسکها باید بر مبنرای شردت یرا براسراس خسرارت موردانتررار (میرانگین
خسارتها) آنها اولویت بندی شوند؟ برخی از منابع مدید برای جمعآوری مهمترین ریسکها شامل ( )1جمرعآوری نترایج
هر RCSA؛ ( )2بررسی توسط حاکمان ریسک دربارای مهمترین ریسکهای خود ،و ( )3مصراحبه برا متخصصران در مرورد
موضوعات مهم درون شرکت میشود .هنگامی که فهرستی از مهمترین ریسکها به دست آمد ،مصاحبه برا رهبرران اجرایری
شرکت برای دریافت اطالعات ورودی آنها مدید خواهد بود.
هنگامیکه مهم ترین ریسک های عملیاتی در سراسر شرکت شناسایی شدند ،باید وضعیت کنترل های جراری را شناسرایی
کردا و نیاز به کاهش ریسک بیشتر را معرین کررد .هرر گونره سررمایهگرذاری برزرگ بررای کنتررل ریسرک بایرد برا سرایر
سرمایهگذاریهای مورد عالقه شرکت سنجیدا شود .فرآیندی رسمی برای ارزیابی سرمایهگذاریهای کاهش ریسک اطمینران
حاصل خواهد کرد که آیا رهبرران اجرایری فرصرت پرذیر

ریسرک را هماننرد وضرعیت کنرونی دارنرد یرا فرصرت بررای

سرمایهگذاری مبالغی برای کاهش ریسک را.


شناسایی ریسکهای عملیاتی نوظهور

عالوا بر فهرست اولویتبندی شدا مهمترین ریسکهای عملیاتی شرکت ،مهم اسرت کره دیردی در مرورد ایرنکره چره
ریسک های عملیاتی در اطرا

وجود دارند و اینکه چه مسایل جدیدی وجود دارد که میتواند باعج ایجاد ضرر مرالی و یرا

آسیب به شهرت شرکت شوند ،داشت .شرکتهای بیمه باید فرآیندی برای شناسایی و ریسک های در حال ظهور در هر یک
از حوزاهای ریسک (بیمه ،مالی ،عملیاتی) و برای جمعآوری در سراسر آنها از سراسر شرکت داشته باشند تا ریسرکهرای
در حال ظهوری که میتوانند به شرکت آسیب برساند را تعیین کنند.

 .5مدیریت ،پایش و گزارش معرضخطرهای ریسک عملیاتی
این یک اصل مهم مدیریت ریسک است که یک شرکت باید چارچوبی برای شناسایی ،ارزیرابی ،پرایش ،انردازاگیرری و
گزار


در مورد ریسک داشته باشد .برخی از ابزارهای رایج عبارتند از:
داشبوردها

ریسک عملیاتی متنوع بودا و در سراسر شرکت توزیع شدا است .یک داشبورد که چنرد شراخص کلیردی از هرر حروزا
ریسک عملیاتی را فراهم میکند میتواند بینشی در مورد روندها در سطح سازمان فراهم کند .شاخص های کلیردی اطمینران
میدهند که مدیریت اجرایی به صورت دوراای معرضخطرها در هر حوزا را برازبینی مریکنرد .داشربورد مریتوانرد شرامل
معیارهایی مانند تعداد خطاها پردازشی ،ساعتهای خرابری سیسرتم ،تعرداد مروارد نقرض فرایروال هرا ،درصرد برنامرههرای
انعطا پذیری کسبوکار که از تاریخ گذشته هستند ،و غیرا باشد.


فرآیند جمعآوری اطالعات خسارت بر اساس کتابخانه ریسک عملیاتی

یک شرکت باید فرآیند جمعآوری خسارت را توسعه دادا و داداهای حواد

ریسکهای عملیاتی داخلری و خرارجی را

تجزیه و تحلیل کند .این کار به شرکت امکان میدهد تا معرضخطرهای ریسک و اثربخشی کنترل های داخلی را با مقایسره
11

مجموعه مقاالت بیستوچهارمین همایش ملی بیمه و توسعه

نتایج خسارت ها در طول زمان درک کند .همونین میتواند به مقایسه هزینههرای خسرارات ناشری از حرواد

عملیراتی در

مقابل هزینههای کنترل خسارات منجر شود .مقایسه هزینه خود خسارت در برابر هزینه کنترل خسارات میتوانرد بینشری در
مورد افراط وتدریط در چگونگی صر

منابع برای مواجهه با ریسک عملیاتی ارایه دهد.

به منرور جمع آوری مؤثر خسارات ،شرکت باید یک کتابخانه ریسک عملیاتی برای بخشبندی خسارتهرا ایجراد کنرد.
در حالت ایداآل ،کتابخانه ریسک عملیاتی شرکت به هدت نوع ریسک بازل ،که قبالً اشارا شد ،نگاشت خواهرد کررد ،زیررا
که این کار سنجش ریسک صنعت را تسهیل میکند .شرکتهایی که داداهای صنعت را جمعآوری و تجمیع میکنند ،ممکن
است از این داداها برای شاخص سازی از خسارتهای عملیاتی شرکت استدادا کنند.
درحالیکه تحت بازل  IIبانکها مجبور هستند رویدادها و خسارت های ریسک عملیاتی را ثبت کنند ،هنوز این کار برای
شرکتهای بیمه یک الزام قانونی نیست .با این حال ،بهترین رو

جمعآوری داداهای خسارت است زیررا کره اجرازا درک

هزینه ریسک عملیاتی ،هم هزینه پیشامدهای خسارتی واقعی و هم هزینه کنترل و کاهش خسرارتهرای آینردا را مریدهرد.
هزینه کنترل و کاهش خسارت های آیندا شامل هزینههای بخش های نرارت بر ریسک ،و همونین سرمایهگذاریهای انجرام
شدا در کاهش خسارتهای آیندا ،به عنوان مثال ،سرمایهگذاری بر روی فایروالها برای جلوگیری از حمالت سایبری و یرا
سرمایهگذاری بر روی تولیدکنندگان برای ارایه منبع تغذیه بدون وقده میشود (.)Rahardjo, 2014


سیستم مدیریت ریسک عملیاتی (.1)ORM

سیستمهای مدیریت ریسک عملیاتی  -که بره عنروان سیسرتم هرای حاکمیرت ،ریسرک و انطبراق ( 2)GRCنیرز شرناخته
میشوند -در کنار جستجوی شرکتها برای یافتن رااحلهایی جهت مدیریت ریسک ها ،خودکار کردن فرآینردهای ریسرک
عملیاتی و نشان دادن انطباق ،محبوبیت بیشتری یافتهاند .این سیستمها روشی کارآمد برای مدیریت داداها با حذ

پیگیرری

ناکارآمد در صدحه گسترداها ارایه میدهند.
درحالی که صدحه گستردا ها برای محاسبات ریاضی و مقاصد گرافیکی مدید هستند ،از آنها اغلب به غلط بررای ردیرابی
پایگاا داداها استدادا می شود .به عنوان مثال ،فرض کنید شرکتی می خواهد تعداد حواد

امنیتی ماهانه در هر بخرش ،یعنری،

تعداد لپ تاپ های خراب شدا /به سرقت رفته ،اطالعات محرمانه ارسال شدا به آدرس اشتباا و غیرا را بداند .پاسخ مترداول
این خواهد بود که هر ادارا ملزم به ایجاد یک صدحه گستردا با اطالعات اساسی برای ردیابی این دادا ها گردد .حتی اگر هر
بخش با یک فرمت رایج صدحه گستردا کار را شروع کند ،این فرمت در طول زمان تغییر خواهد کررد زیررا مردیران در هرر
بخش سؤاالت خاصی را میپرسند که نیاز به گرفتن فیلدهای جدید دارند .یک سال بعد ،زمانی کره وقرت آن مریرسرد کره
دادا ها در همه بخشها جمع آوری شود ،اضافه کردن حواد

با توجه بره فرمرتهرای مختلرف صردحه گسرتردا ،تعراریف

متداوت از حادثه ،کارکنانی که شرکت را ترک کردااند و صدحه گستردا در آن بخش رها شدا است ،و غیررا کرار را بسریار
دشوار خواهد کرد GRC .باید در تمامی بخشها هماهنگ باشد و باید فرآیندها استانداردسازی شوند.
استداداهای معمول از  GRCها شامل ردیابی داداهای خسارت ،مدیریت خط مشیءریسک ،پیگیری استمرار کسبوکرار،
برنامههای حسابرسی داخلی ،امنیت داداها ،انطباق و پایش تغییرات قانونی ،و غیرا میشود .این ابزارهرا برهطرور کلری ارزان
بودا و به راحتی با بسیاری از برنامههای دیگر قابل پیکربندی هستند .در حالت ایداآل ،هر شرکتی یک  GRCبرای تسهیل به
اشتراکگذاری و جمعآوری داداها در همه انواع ریسکهای عملیاتی خواهد داشت (.)Rahardjo, 2014
)1. Operational Risk Management (ORM
2. Governance, Risk and Compliance (GRC) Systems
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درحالیکه ریسک عملیاتی یکی از مهمترین ریسکهایی است که هر سازمانی برا آن مواجره اسرت ،نره بره خروبی درک
میشود و نه تعریف استاندارد پذیرفته شدا ای در بین شرکتهای بیمره بررای آن وجرود دارد .مقرررات جدیرد بیمره ماننرد
خودارزیابی ریسک و توانگری مالی ( 1)ORSAو توانگری مالی  IIریسک عملیراتی را بره یکری از موضروعات مهرم تبردیل
خواهد کرد ،بنابراین شرکتهای بیمه ملزم خواهند بود تا چرارچوبی بررای مردیریت ریسرک عملیراتی خرود فرراهم کننرد.
شرکتهایی که مایل به داشتن یا ایجاد یک فرهنگ ریسک قوی هستند ،حتی در غیاب الزامات قانونی آن را خواهند داشت،
زیرا برای شرکتی که به خوبی مدیریت شود ،مسئلهای ضروری است.



کنترل خودارزیابی ()CSA

1

مؤسسه حسابرسان داخلی 3کنترل خودارزیابی را به صورت "فرآیندی که از طری آن ،اثربخشی کنترل داخلی بررسری و
ارزیابی میشود .هد

این کار کسب اطمینان منطقی نسبت به این موضروع اسرت کره تمرامی اهردا

کسربوکرار محقر

شدااند" ،تعریف میکند .تمرکز بر کنترل داخلی با استانداردهای حرفهای حسابرسری داخلری سرازگار اسرت .برا توجره بره
استانداردهای  ،IIAاهدا

اولیه کنترل داخلی کسب اطمینان از موارد زیر است (:)Mango and Venter, 2007

 .1قابلیت اطمینان و یکپارچگی اطالعات؛
 .2پیروی از سیاستها ،برنامهها ،رویهها ،قوانین ،مقررات و قراردادها؛
 .3حداظت از داراییها؛
 .4استدادا مقرون به صرفه و کارآمد از منابع؛ و
 .1دستیابی به اهدا

و مقاصد تعیین شدا برای عملیات یا برنامهها.

با توجه به جزوا شمارا  97-2دستورالعملهای حرفرهای" ،ارزیرابی و گرزار دهری در مرورد کنتررل داخلری" IIA ،از
توصیههای  COSO41پشتیبانی میکند که سازمانها "باید اثربخشی و کارآیی سیستم کنترل داخلی را گرزار

کننرد کره بره

صورت زیر تعریف شدا است (:)Mango and Venter, 2007
" ...فرآیندی که تحت تأثیر هیئت مدیرا ،مدیریت و کارکنان دیگر قرار دارد ،و بررای ارایره اطمینران منطقری نسربت بره
دستیابی به اهدا

در مقولههای اثربخشی و کارایی عملیات ،قابلیت اطمینان گزارشگری مالی و مطاب با قروانین و مقرررات

اجرایی طراحی شدا است".

 .6مدلسازی ریسک عملیاتی
یک سیستم جامع مدیریت ریسک عملیاتی مشابه بیمه کپتیو است .این نشان می دهرد کره یرک گرروا مردیریت ریسرک
عملیاتی متمرکز شبیه یک مدیر بیمه کپتیو عمل میکند .پرتدلیوی مد نرر شامل تمرامی معررضخطرهرای ریسرک عملیراتی
میباشد که یا منتقل میشوند (بیمه میشوند یا به بازارهای سرمایه انتقال مییابند) یا نگهداشته میشوند ،صر نرر از اینکره
آیا نگهداشتن با توجه به یک تصمیم باشد یا ضرورت (زیرا برخی ریسک ها یا قابل بیمه شدن نیستند و یا بیمهای بران آنها
وجود دارد) ( .)Mango and Venter, 2007با توجه به عناصر کلیدی مدیریت ریسرک پرتدلیروی بیمرهای ،مراحرل الزم بررای
مدیریت ریسک پرتدلیوی عملیاتی میتواند شامل موارد زیر باشد:

)1. Own Risk and Solvency Assessment (ORSA
)2. Control Self-Assessment (CSA
)3. Institute of Internal Auditors (IIA
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 .1شناسایی پایه معرضخطر برای هر منبع ریسک عملیاتی کلیدی .مثالها شامل حقوق و دستمزد ،تعداد کارکنان ،تعرداد
بیمهنامهها ،تعدادالحاقیهها ،تعداد خسارتها و مبلغ ح بیمه .معموالً ،اینها شاخصهای ریسک کلیدی هسرتند کره سرطوح
آنها بهطور منرم توسط هر واحد کسبوکار ( 1)BUثبت شدا و توسط گروا ریسک عملیاتی متمرکز پایش میشود.
 .2اندازاگیری سطح معرضخطر برای هر واحد کسبوکار و برای هر منبع ریسک عملیاتی .ایرن کرار ممکرن اسرت برر
اساس مدلسازی معرض خطر ،مدلسازی سواب و داداهای صنعت باشد که توسط سناریوهای خسارت (برزرگ) و تعردیل
شدا برای فضای کسبوکار آیندا ،و یا هر ترکیبی از اینها تکمیل شدا است .هد  ،بهترین ارزیرابی از معررضخطرهرا برا
استدادا از بهترین و مناسبترین تکنیکهای موجود است.
 .3برآورد پتانسیل خسارت (فراوانی و شدت) به ازای هر واحد معرضخطر و برای هر ریسرک عملیراتی ،کره مرنعکس
کنندا سطح کنونی کنترلهای داخلی اثربخشی فرآیند است.
 .4ترکیب  2 #و  3 #برای تولید توزیعهای فراوانی و شدت خسارت هر واحد کسبوکار مدلسازی شدا.
 .1برآورد تاثیر (کاهش) کاهش خسارت ،بهبود فرآیندها یا انتقال ریسک بر اساس توزیع های فراوانی و شدت خسرارت
هر واحد کسبوکار
 .6ایجاد یک برنامه انتقال ریسک بین هر واحد کسب وکار و تابع ریسک شرکت .این کار شامل تعیین سرطح نگهداشرتی
برای هر واحد کسبوکار است که برابر با مقدار خسارت مورد انتراری است که هر واحد کسبوکار میتواند خرود تحمرل
کند .مقدار بیش از نگهداشت (یعنی ،خسارتهای غیرمنتررا) به تابع ریسک شرکت منتقل میشود.
 .7تعیین و ارزیابی هزینه این انتقال ریسک.
مراحل  1تا 4مراحلی هستند که از چارچوب و تکنیکهای تحلیل ریسک اکوویری بیشتر از اطالعات خرا

بیمره (بره

عنوان مثال پارامترهای توزیع ریسک) منتدع خواهند شد .تشخیص بهترین پایه هرای معررض ریسرک  ،مردل هرای فراوانری و
شدت برای هر ریسک عملیاتی در این مراحل از مهمترین کارهای اکورویری هسرتند کره بررای هریرک مریتواننرد ابرزار و
تکنیک هایی ارایه دهند .مرحله  1احتماالً به نرر متخصصان برجسته و مهم نیاز بیشتری دارد .بعید است که سازمان ها مقردار
قابل توجهی از دادا های خسارت عملیاتی را قبل و بعد از هر تال

کاهش دهندا ریسک احتمرالی داشرته باشرند .تجزیره و

تحلیل دقی ادعای خسارت و اطالعات بیمه گذار ،همراا با برآورد و قضاوت آگاهانه الزامی است .مراحل  6و  7را بریش از
سایر مراحل میتوان بهطور مستقیم با آن چه که بیمهگران عمومی با آن مواجه میشوند ،مقایسه کرد .همره شررکتهرا بایرد
هزینه ریسک در یک پرتدلیو را ارزیابی کنند .مجموعهای از ریسکهای عملیاتی که یک سرازمان برا آن مواجره مریشرود را
میتواند به عنوان پرتدلیویی از ریسکها در نرر گرفت و مدیریت کرد

(.)Mango, 2006

از لحاظ ساختاری ،مدلسازی ریسک عملیاتی تداوت زیادی با تحلیل اکوویری بیمه اموال -مسرئولیت (بیمره عمرومی)
ندارد .تنها تداوت این است که بسیاری از این معرضخطرها هرگز تحت یک برنامه بیمهای تحت پوشش قررار نگرفترهانرد،
بنابراین هیچ سابقه خسارتی برای برخی از این ریسک های عملیاتی بیمهگر وجود ندارد .شایان ذکر است که برخری از ایرن
اطالعات خسارت ممکن است وجود داشته باشند ،اما ممکن است فی ندسه برای مدیریت ریسک عملیاتی ثبت نشدا باشرد.
به عنوان مثال ،حسابهای دفتر کل ممکن است به خوبی برخی از خسارتهای "ریسک عملیاتی" را ثبت کننرد .در نتیجره،

)1. Bussiness unit (BU
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بررسی سیستمهای داخلی برای کشف اینکه چه اطالعاتی از خسارتهرای ریسرک عملیراتی مریتوانرد ثبرت شرود ،ارز
زیادی دارد ،شاید به شیواای غیرهماهنگ ،مجموعه آتی خود را سیستماتیک و نهادینه نماید.
در یک محیط مدیریت ریسک عملیاتی نوین ،مدیریت ارشد ،ریسک عملیاتی را به عنوان یرک شررط الزم برنامرهریرزی
استراتییک ،مدیریت کسب و کار و فرایند مدیریت ریسک شرکت درنرر میگیرد .بسریاری از شررکتهرا مزایرای مردیریت
ریسک عملیاتی را تشخیص دادا و این میتواند منجر به روشی برای تنریم استانداردهای جدید برای صنعت بیمره باشرد ترا
عملکرد بهتری داشته باشد (.)Samad-khan, 2008

 .7نتیجهگیری
ریسک عملیاتی یکی از مهمترین ریسکهایی است که هر سازمانی با آن سرروکار دارد .شررکتهرای بیمره کره کرارکرد
اصلیشان پذیر

ریسک از سایر سازمانها است باید بتوانند این شاخه مهم از ریسرکهرای خرود را بره خروبی شناسرایی،

ارزیابی و اندازا گیری نمایند .در این راا تکنیک های اکوویری یکی از مهمترین ابزارهای دردسترس شرکتهای بیمره بررای
مدیریت ریسکهای عملیاتی است .ضروری است که اجراکنندگان مدیریت ریسک سازمانی نگاا خود را از ریسک عملیراتی
برندارند ،زیرا ریسک عملیاتی برای سازمانها بسیار مهم و پرهزینه بودا ،به سختی شرناخته مریشرود و دارای کمبرود ثبرت
اطالعات خسارت در گذشته است .این وییگیها است که باعج میشود ریسک عملیراتی بسرتر مسراعدی بررای تحقیقرات
گسترداتر بودا ،و مزایای غیرقابل انکاری برای صنعت بیمه و در کل اقتصاد به همراا داشته باشد .متاسدانه در صرنعت بیمره
ایران ،پیاداسازی مدیریت ریسک سازمانی در دوران طدولیت خود به سر میبرد و بیشترین توجه به ریسکهرای بیمرهگرری
معطو

شدا است و سایر شاخه های ریسک به خصو

ریسک عملیاتی که در آییننامه توانگری مرالی بیمره مرکرزی نیرز

محاسبه آن به عنوان یک دسته اصلی از ریسکهای مؤسسات بیمه مورد توجه قرار گرفته ،مغدول ماندا است.
در این مقاله سعی شد تا ضمن معرفی ریسک عملیاتی و بیان چالشهای پیش رو در اندازاگیری آن ،رو های کیدری و
کمّی ارزیابی و پایش آن مورد بررسی قرار گرفته و رو های اکوویری قابل استدادا در مردیریت ریسرک عملیراتی معرفری
گردد.
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