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 .1شرکت رتبهبندی اعالم کرد :مسائل ساختاری در بخش بیمه ایران باید لحاظ
شود
لحاظ نمودن مسائل ساختاری در بازار بیمه ایران برای تقویت انعطافپذیری بیمهگران محلی ،حیاتی
اینمطلبراشرکترتبهبندیکپیتالاینتلیجنت()CI Ratingsدرگزارشاخیرخوداعالمو

است.
تأکیدکرد:بازاربیمهایراننیازبهانسجامبیشتریداردوبایدبهسمتیکنظامنظارتیمبتنیبرریسک1
حرکتکند.
اکنونبهنظرمیرسدکهبیشتربرظاهرو


مقرراتونظارتبیمهایرانتاحدیتجویزیاستوهم

تنظیم
برایمثال،تعرفههاییکهتوسط

شکلتمرکزداشتهباشدتااساسومحتوا.دراینگزارشآمدهاست«:
ناظربرای 71درصدازحجمحقبیمهبخشتعیینمیگردد،اساساًبرایمحصوالتپایهبیمهمانندبیمه
مسئولیتشخصثالثخودرواست».
دهندهریسکهای


طورکافینشان

گرانایرانبه

ازمنظرشرکتکپیتالاینتلیجنت،الزاماتتوانگریبیمه
بیمهگراننیستندویاکامالًکیفیتپایهسرمایهیکبیمهگررالحاظ
ذاتیکسبوکاروپروفایلریسک 
نمیکند .بسیاری از بیمهگران تنها قادر هستند ،سطح یک کمینه (حداقل) تنظیم مقرراتی در الزامات

توانگریراکسبکنندوباالترینرقممحاسبهشدهدراینزمینه،کمترازاینثبتشدهاست.
ویژهدرشرکتهای

دهدکهبسیاریازبیمهگرانبامشکالتسنتیبه


شرکتهشدارمی
همچنین،این
دولتی یا مرتبط ،به شکل مطالبات حقبیمه غیرتجمعی 2روبرو هستند که تقریباً  41درصد از کل
راتشکیلمیدهد.

بیمههایناخالصصادره3
حق 

تحریمهای ایاالت متحده علیه

تحلیلگر ارشد اعتباری شرکت  CIاظهار میدارد :

ولفگنگ ریف ،4

ایراناثرناچیزیبربخشبیمهایرانخواهدداشتزیرابیمهگرانایرانکمترباکسبوکارهایخارجی

هایناشیازتحریمها،

هایپیشین،اینشرکتهارادرمدیریتپیشامد


درتعاملهستندوتجربهتحریم
ماهروکارآمدکردهاست.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:ایشاانشورنسریویو،ژوئن2118
1. Risk-based supervisory system
2. Uncollected premium receivables
3. Gross written premium
4. Wolfgang Rief
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نکته:
درتقسیم بندی فعالیتهای اقتصادی درهرجامعه،این فعالیتها بهابعادمالی وغیر مالی (کاالوخدمات)
تقسیمبندیمیشوند.فعالیتهایصنعتبیمهدرچهارچوببازارهایمالیقرارمیگیرد.باتوجهبه
اینکه شرکتهای بیمه بادریافت حقبیمه وسرمایه گذاری آندربخشهای مختلفاقتصادی می بایست
نسبتبهتعهداتآتی سازمانخوددرقبالبیمه گذارانپاسخگوباشند؛شرکتهای بیمه رامی تواندر
قالبنهادمالی–خدماتیتبییننمود،کهعالوهبربعدمالیدرراستایماهیتخدماتیسازمانفعالیت
مینمایند.
درخصوصابعادداخلیتاثیرگذاردرصنعتبیمهایرانکهبعنوانیکچالشمطرحهستند،عمدهاین
مشکالترامیتواندردوبعداصلیتقسیمبندینمودکهشاملابعادساختاریونیزعملکردیصنعت
بیمهمیباشدکهبهتفصیلبهآناشارهمیگردد.
الف–ابعادساختاری
سازماندهی و

یتهای سازمانی تقسیم ،
یوهای است که بهوسیله آن ،فعال 
ساختار سازمانی ،راه یا ش 
یتهای عوامل انجام کار را
یآورند؛ تا فعال 
سازمانها ساختارهایی را بهوجود م 

یشوند .
هماهنگ م 
یرهای زیادی را بهعنوان ابعاد ساختار سازمانی نام
هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل نمایند .متغ 
یتوان به اجزای اداری ،استقالل ،تمرکز ،پیچیدگی ،تفویض اختیار ،تفکیک،
بردهاند ،از آن جمله م 

انسجام،حرفهایشدن،حیطهنظارت،تخصصگرایی،استانداردسازیاست.

رسمیت،
ب–ابعادعملکردی
در خصوص ابعاد عملکردی شرکتهای بیمه ،چالشهای عمده در این بخش را می توان در الگوها و
رفتارهای  شرکتهای بیمه ارزیابی نمود  .بر این اساس عمده چالشهای این حوزه را می توان در بعد
آموزشدانست.شاخصمهمآموزشدرمسیرتحققپیشرفتاقتصادیدرایرانوبالتبعآنصنعتبیمه
ایران مهم است .از عمده مشکالت آموزش در این حوزه می توان به نبود متولی واحد و نیز عدم
نیازسنجی و نیاز آفرینی این صنعت از جامعه اشاره نمود .عدم تربیت نیروی متخصص کارآمد و نیز
تبدیلدانشضمنیکارکنانبهدانشعینیازدیگرنقاطضعفمیتواندانست.
سایر چالشها مهم در این بخش در عدم شناسایی بازار مصرف بیمه ای و نیز نیازهای مشتریان بیمه
یتوانبرشمرد.
م 
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 .2تأیید دائمی هند برای بیمهگران دریایی ایران
ایرانازهندتأییدیهدائمیبرایدوشرکتبیمهداخلیخودبهمنظورپوششبیمهکشتیهایایرانیکه

تحریمهایایاالتمتحدهدر

دربنادرهندعرضهنفتیدارند،دریافتنمود.اینبرنامهاززماندورجدید
نوامبرسالجاریمیالدیاجراخواهدشد.
بهگزارشهیندوبیزینسالین،1مدیردفترهنددرشرکتملینفتایرانطیمالقاتیکهبامدیرانارشد
اینکشورداشتهاستوبراساسمدرکیمستند،اینموضوعرااعالمنمودهاست.
تحریمهای ایاالت متحده و اتحادیه اروپا بین جوالی  2112و ژانویه

کشور هند پیشتر یعنی پس از 
،درتالشبودتاتانکرهاوبیمهحملنفتازایرانرابرعهدهبگیردوباایناقدامبیمهگرانغربی

2114
ها،کلوپبینالمللی


پسازتحریم
راواداربهممانعتازبیمهکشتیهایحملنفتخامازایراننماید.

درلندنازارائهبیمهمسئولیتشخصثالثبرایکشتیهاییکهنفتخامایران

گروهپوششوغرامت2
راحملمیکردند،سرباززد.

این گروه که  13عضو دارد ،درحدود  55درصد از تانکرهای جهان را بیمه میکند که یک
هایفردیبرایآسیبهایناشیازآلودگیوخرابیعرشهکشتی


میلیارددالریبرایخسارت
سقف1
راشاملمیشود.

درنتیجه،شرکتملیتانکرهاینفتیایرانمجبورشد،تانفتخامرابهمشتریانایراندرهندتحویل
ایندرحالیاستکهصادراتکاالهایغیرنفتیوصنعتیتوسطکشتیهایخطوطدریاییحافظ

دهد.
صورتمیپذیرد.

دریا3وسفیرانپیامدریا4
گرکشتیرانیایرانرایعنیکلوپP&I


ها،بهمنظورتسهیلدراینامر،هند،دوبیمه

دردورقبلیتحریم
کیش و کلوپ  P&Iگیتا را برای ارائه بیمه به حامل ،تانکر و کشتیهایی که در بنادر هند پهلو
هایششماهه


ماههبودکهبعدهابهدوره
میگرفتند،تأییدنمود.ایننوعتأییدهامعموالًبهصورت 
سه

تغییریافت.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:ایشاانشورنسریویو،ژوئن2118
1. Hindu Business Line
2. International Group of Protection and Indemnity Clubs
3. Hafiz Darya Shipping Lines
4. Safiran Payam Darya Shipping Lines
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نکته:
یمهاعلیه
یکروزنامههندیبامرورسیاستهایتنشآمیزآمریکادرقبالهند،نوشتواشنگتنازتحر 
نفتایرانبهعنواناهرمفشاربردهلینواستفادهمیکندتااینکشوربهصفتحریمایرانمجبورشود.
روزنامه'تلگرافایندیا' بااشارهبهاینکه آمریکا ازهندوسایر کشورهای جهانخواستهاستتابرای
همکاری باتحریم های واشنگتنعلیه تهران،وارداتنفتخودازایران راتا 4نوامبر( 13آبان)کامال
متوقفکردهویاباخطرتحریمشدنروبروشوند،نوشت:واشنگتندرهمینراستامذاکراتدوجانبه
باهندتحتعنوان 2+2راکهاحتمالمی رفتمسالهایران بهصورتگستردهدرآنمطرحشود،لغو
کرد.
اینروزنامههندی نوشت:آمریکا اکنوندیگر مشخصکردهاستکهدردورهجدید تحریم هاهیچ
تخفیفیبرایکشورهاقائلنخواهدشدوهندهممانندبقیهبایدوارداتنفتخودازایرانرابهصورت
کاملمتوقفکند.
یک مقامدروزارتامورخارجهآمریکا گفت:ماازمتحدانخوددرخواستکردهایم تابهصورت
کاملوارداتنفتخودازایرانرامتوقفکنند.
ایران سومین کشوربزرگصادرکنندهنفتبههنداستو 12درصدازوارداتکلنفتهندازایران
انجاممی شود .پاالیشگاه های نفتی هند بهدلیل نزدیک بودنبنادر ،تخفیف هاو فرصتبیشتر برای
پرداختبهای نفتخریداری شدهدرمقایسه باسایر کشورها،ترجیح می دهندنفتایران را خریداری
کنند.
اگرچه آمریکا اعالمکردهاستکههیچ تخفیفی بهکشورهااعطانخواهدشدامامقاماتهندی ابراز
امیدواری کردهاندکهازطریق مذاکرهبتوانندبهیک فهممشترکباآمریکا درخصوصمسالهایران
برسند.
در دورپیشین تحریم های ایران ،دولتآمریکا بهشرکتهای هندی کهبهصورتتدریجی واردات
نفتخودراازایرانکاهشدادهبودندتخفیفارائهکرد.
لغو مذاکراتدرمیان افزایش اختالفهای هندوآمریکا درخصوصتحریم شدنهنددرصورتی که
این کشورسامانهموشکی اس 411ازروسیه خریداری کندویا بهخرید نفتخودازایران ادامهدهد
اتفاقمیافتد.
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لغومذاکراتهندوآمریکاپسازدیدارنیکیهالینمایندهدائمآمریکادرسازمانمللبانارندرامودی
نخستوزیرهنددردهلینوانجامشد.براساسگزارشهایمنتشرشدهدرایندیدارنمایندهآمریکااز
مودیدرخواستکردهاستتاوارداتنفتخودازایرانرابهطورکاملمتوقفکند.
یکیازگزینههاییکههندمیخواهدازآناستفادهکند،معرفیشرکتهاییاستکههیچرابطهایبا
آمریکاندارندومیتواندنفتایرانراواردکنند.براساسقوانینآمریکاشرکتهاییکهدرنظاممالی
اینکشورنفوذدارنددرصورتادامهروابطباایرانشاملتحریمهایثانویخواهندشد.
هم اکنونپاالیشگاه های نفتی هندپولنفتخریداری شدهازایران راازطریق بانکملی هند(اسبی
آی)وبانکاروپاایراندرآلمانبهتهرانپرداختمیکنند.
در تحریم های پیشین علیه تهران،دهلی نوبخشی ازپولنفتایران رابهصورتارزروپیه پرداخت
یکردومعاملهکاالبهکاالباتهرانداشت.
م 
مکانیسمروپیه-ریالمیانهندوایراندرسال2112پسازتحریمهایاقتصادیغربعلیهایرانایجاد
شد .بر اساس این توافق 45 ،درصد از پول نفت ایران به صورت روپیه در حساب بانک یوکو قرار
یگرفتوایرانبااستفادهازآناقدامبهخریدکاالهایهندیمیکرد.
م 
مقامات هندی اعالم کرده اند که ایران پیشنهاد داده است تا برای ادامه صادرات نفت به هند ،از
یهای ایرانی استفادهشودامابیمه کردناین کشتی هابامشکلروبروخواهدبودزیرا شرکتهای
کشت 
بیمههندیوابستهبهآمریکاهستند.

 .3حقبیمهها در ایران با  21درصد افزایش به  8میلیارد دالر رسید
،شرکتهایبیمهایران335/5،تریلیونریال(7/56میلیارددالر)

درسالمالیمنتهیبه21مارس2118
حقبیمهکسبنمودند.
هایاعالمشدهارقاماولیهرا

فایننشالتریبیون،اینمطلبراازوبسایترسمیبیمهمرکزیاخذنمود .
داده

نشانمیدهند.

هایپرداختیتوسطبیمهگرانایرانطیسالمالی 1 2118به 211/2تریلیونریال


کلحجمخسارت
درصدینسبتبهسالمالیپیشینرانشانمیدهد.

رسیدکهیکرشد16/4
بیمههایبازاررادر
درصدازکلحق 

نشانمیدهدکه5شرکتبیمه81،

آمارمربوطبهسالمالی2118
1. FY2018
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شرکتبیمهدیگر15،درصدمابقیراسهیمهستند.

تصاحبخوددارندو21
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:ایشاانشورنسریویو،ژوئن2118
نکته:
توسعهیافتگی اقتصاددردنیا ،صنعتبیمه است.هرکشوربخواهددرعرصهرقابت

ازشاخصهای 

یکی 
شاخصتوسعهیافتگی رابهبوددهد.صنعتبیمه با

جهانی حرفی برای گفتنداشتهداشتهباشد؛باید این 
یشود.این
یهگذاری آندرطرحهای اقتصادی باعثرونقاقتصادی م 
دریافت حقبیمه ازمردموسرما 
وتوسعهیافته ضریب بسیار خوبی راداراست؛امادرایران بهدالیل مختلفی

صنعتدرکشورهای غربی 
اگرچهدرسالهای اخیر ضریب نفوذبیمه درایران روبهرشدبوده

هنوزباسطحجهانی فاصلهدارد.
استکهاینخود،خبریخوبیاست..
یمهها در مقایسه با رشد اقتصادی کشور موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه و
سرعت رشد باالتر حق ب 
باالرفتنتدریجیاهمیتصنعتبیمهدرکشورشدهاست.
یمهها میزان حقبیمه صنعتبیمه کشوراز 331هزارمیلیارد ریال
در سال 56بارشد 21درصدی حقب 
درصد

فراتر رفت و با توجه به تقریب رشد اسمی  GDPکشور قطعاً ضریب نفوذ بیمه به حدود  2.3
یرسد.
م 
یمههای زندگی بهعنوانابزارمهم
یمههای زندگی را دراینزمینه بسیار مهماست ومنابعب 
تداومرشدب 
مالیمیانمدتوبلندمدتدربازارمالیمطرحاست.
یمههای زندگی راداشتیم کهباتوجهبهتورمیک رقمی سال56
سال  1356نیز رشد 31درصدی حقب 
یشود.
یم 
رشدمطلوبتلق 
یدهندو
راپوششم 

یکنندهمریسکزمانفوتوازکارافتادگی
عمرمردمهمپساندازم 

یمههای
باب 
یشود.
یبشانم 
همسرمایهگذاریکردهوسودباکمترینریسکنص 
درواقعبیمهکانالمطمئنوباثباتیبرایتوسعهبازارسرمایهاستوباتوجهبههدفگذاریبرنامهششم
یمههای زندگی سیاست وبرنامهمهمبیمه مرکزی تحققاین امرورشد 51درصدی سهم
توسعهبرای ب 
یمههایعمردرپرتفویصنعتبیمهدرپایان5سالآیندهاست.
بازارب 
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 .4لویدز پیشبینی کرد :تیم ملی فرانسه ،برنده جهانی خواهد بود
لویدز پیشبینی کرده است که بر اساس ارزش بیمهپذیر ،1تیم ملی فرانسه گرانترین تیم حاضر در
رقابتهایفیفا2118روسیهخواهدبود.

کندبراساسنتایجپژوهشهایانجام


شدهاست،اضافهمی
اینمطلبکهدروبسایترسمیلویدزدرج
بندیتیمهایحاضردراینرویداد

گرفتهباهمکاریمرکزپژوهشیاقتصادوکسبوکار( 2)Cebr
،رتبه
ورزشی جهان مبتنی بر ارزش بیمهپذیر هر بازیکن در یک تیم لحاظ شده است .مجموع کل ارزش
تجمیعیتمامیتیمهادرتورنمنتامسال،درحدود13/1میلیاردپوندتخمینزدهشدهاست.

بهطورخالصه،اینپژوهشنشانمیدهدکهفرانسهبا 1/4میلیاردپوند،انگلستانبا 1/17میلیاردپوند،

قیمتبراساسارزشبیمهپذیرهستندکهبهطورمتوسطارزش


میلیاردپوندسهتیمگران
برزیلبا 1/1
یکبازیکنتیمانگلستانباکلتیمپانامابرابریمیکند.

بیمهپذیر

گروه   Gکه در آن بلژیک ،انگلستان ،پاناما و تونس حضور دارند ،باالترین ارزش بیمهپذیر با رقمی
میلیاردپوندرابهخوداختصاصدادهاند.

معادل2/3
یشبینی میکند که آلمان از دور این
با برنامهریزی تیمها برای رسیدن به فینال جام جهانی ،لویدز پ 
تحلیلهایمشابهینیزتوسطلویدزوCebrدر

هاحذفمیشودوفرانسهقهرمانجامخواهدشد.


رقابت
جامجهانیفیفا2114ارائهشدکهآلمانراپیروزمیداندراینمسابقاتمعرفینمود.
دهدکهارزشمتوسطبیمهپذیریبازیکنانبهطورمتوسطعبارتنداز:


همچنین،اینپژوهشنشانمی
بازیکنانفورواردبیشترینارزشبیمهپذیرراداشتهوپاهایآنانارزشیمعادل 15/2میلیونپوندرا

رقممیزند.

بازیکنانهافبک،باالترینسهمکلارزشبیمهپذیریکتیمرادارااستیعنی38درصد.

هطورمتوسطباالترینارزشبیمهپذیردرحدود 21میلیونپوندرا

 بازیکنانبینسنین 18-24سالبداراهستند.
الزحمهوحقوقبازیکنانونیزنشانهگرهایدیگربرایطراحیالگویاقتصادیکهدرآمد


ازحق
 Cebr
بینیهاپایه ارزیابیارزش
بازیکنانرا تازمانبازنشستگینشان دهد ،بهرهبردای نموده است .این پیش 
پذیریبراساسسنبازیکن،وضعیتبازیوملیتراشکلمیدهد.


بیمه
1. Insurable value
2. Centre for Economics and Business Research
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اینتحلیلبهلویدزاجازهدادهاستتاپیشبینیکند،تیمیکهبتواندازگروهخودصعودوبهمرحله

بهعبارتدیگر،تیمیکهباالترینارزشبیمهپذیریرادرهرمسابقهداشته

فینالبرسد،کدامخواهدبود.
باشد،براساسپیشبینیلویدزبرندهشدهوصعودخواهدنمود.
1
،مدیرکسبوکارلویدزدراینرابطهاظهارمیدارد«:الگویمابهدرستیبرندهجام

ویکتوریادوآث

راپیشبینیکردبنابراین ،ماخواستیمتااینآزمونرادوبارهتکرارکنیم.اینتحلیل،

جهانیفیفا 2114
مطلب جالبی برای طرفداران فوتبال خواهد بود که خود را برای مشهورترین و پربینندهترین حادثه
ورزشیجهانآمادهمیکنند».

وی افزود« :مقایسه بین تیمهای سطح باال و پایین از لحاظ ارزش بیمهپذیری ،بسیار گیجکننده است،
بهطوریکهششتیمملیبرتر،ارزشیمعادلکل26تیممابقیجهانراداراهستند.البتهبایدبپذیریمکه

ممکناستبرخیتیمهابرعکسجریانحرکتکردهوبهباالصعودنمایندوشهرت،ارزشآنانرا

تعیینکند».
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:لویدز،ژوئن2118
نکته:
فوتبالوپدیده هایآنبرایبسیاریآشنااست،اگرهمنباشد،جامجهانیفوتبالبرایهمگانشناخته

شدهاست.حتی،بیمهدرعرصهجامبرترایراننیزنمادداشتهاست 11.سالپیش،براساس یک تفاهم
یهایداخلی
نامهمنعقدشدهبینفدراسیونفوتبالوبیمهایران،اعالمشدکلیهبازیکنانوتماشاگرانباز 
یگیرند..
وخارجیلیگبرترتحتپوششبیمهمسئولیتقرارم 
توانالگوییراساختکهدرآنبتواننتایجیکبازیفوتبالپرریسکراپیشبینینمود.


اماچگونهمی
برایاینکاربایدبدانیم،بیمهپذیریچیستوآنچهبرایصنعتبیمهدراینمیانمهماستچیست؟

ریسکی قابلبیمه شدناستکهبتوانآنراازفردی بهفرددیگر براساسقیمتی کهمبادلهدوجانرا
سودآورمیکندمنتقلکرد.امکانانتقالریسکیکیازاصولبنیادیندراقتصادنویناست.ازآنجاکه
مشارکتدرریسکازطریققانوناعدادبزرگومتنوعسازیریسکموجبتعدیلریسکمیشود،
لذابهنفعمصرفکنندگانریسک گریز است.عالوهبرآن،انتقالریسک برای کارآفرینی نیز بسیار
1. Victoria De’Ath
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ضروری است.بدونانتقالریسک کسی نمی تواندریسک ساختنآسمانخراشها،هواپیماها وهم
چنین سرمایه گذاری درتحقیق وتوسعهویا حتی رانندگی بایک اتومبیل راتحمل کند.بهطورسنتی،
انتقالریسک توسطنهادهای اجتماعی مانندخانوادهواجتماعاتکوچکانجاممی شد.قراردادهای
خصوصی معموالدارای سازوکارتقسیم ریسک هستند.نمونهبارزآنقراردادهای بامسئولیت محدود
می باشد .قراردادهای بلندمدت کارگران و قراردادهای اعتباری با نرخ ثابت ،نمونه های دیگری از
سازوکار انتقال ریسک هستند .سهام و اوراق قرضه نیز شکل قابل معامله انتقال ریسک هستند .ولی
قراردادبیمهقراردادیاستکهدرآنانتقالریسکاساسوبنیانمبادلهراتشکیلمیدهد.
به طورکلی ،ریسکی قابلبیمه شدناستکهالاقلسهویژگی زیر راداشتهباشد-1:فاجعهآمیز نباشد
-2متوسطخسارتاحتمالیقابلاندازهگیریباشدو-3نرخخسارتقابلپیشبینیباشد.
تخصیصرقابتیریسکویژگیهایزیادیدارد.بهطورخاص،کلیهریسکهایتنوعپذیردراقتصاد
ازطریقروشهایتقسیممتقابلریسک،تعدیلمیشوند.همهریسکهادربازارهایمالیوبیمهای،
تجمیعمیگردند.

 .5گزارشها حکایت از استمرار رشد و سودآوری در بازارهای بیمه منطقه منا دارد
انتظار میرود ،بازارهای بیمه خاورمیانه و شمال آفریقا ( 1)MENAطی  12ماه آتی ،نسبت به تولید
ناخالصملیدرمنطقهرشدبیشتریازخودنشاندهند.
اینمطلبدرگزارشجدیدشرکتدکترشانز،آلمزوکمپانی2باعنوان«گزارشبیمهمنطقهمنا،پالس
رشتههای اشخاص ،محرک اصلی برای رشد حق بیمه بوده و
 3»2118آمده است و اضافه میکند  :
گرانپایهازالزاماتبیمهاجباریواقداماتنظارتی،بیشترینبهرهرامیبرند.


بیمه
چشماندازصنعترابهخطرانداختهاست.
بینیمیشود،عدمثباتوخطراتاقتصادی ،


حال،پیش

درعین
دررشتههایبازرگانیبهویژهاموالنشاندادهاستکهبهبودیافتهواینبیشتربه

اماکفایتقیمتها 4

هایناشیازحوادثآتشسوزیشدیدبودهاست.


گوییبهخسارت

خاطرپاسخ
اظهارمیدارند«:رشدقویحقبیمهمنطقه

نگارندگاناینگزارش،دکترکایاویشانز 5وهنرآلمز 1

1. Middle East and Northern Africa
2. Dr. Schanz, Alms & Company
3. MENA Insurance Pulse 2018
4. Price adequacy
5. Dr. Kai-Uwe Schanz
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سازیشده و

همچنان باالترین نقطه قوت بازار منطقه است .پس از آن ،رژیمهای تنظیممقرراتی مدرن
بارقرارمیگیرد».


تاحدینیزحدودمتوسطحوادثطبیعیفاجعه
ازنفوذپایینبیمهدرمنطقهبهرهمند

درآینده،انتظارمیرودبازارهابهطورساختاری

آنهااضافهمیکنند«:

سازیبهکاهشهزینههای


عالوهبراین،دیجتال
شوندکهایننرخ،یکچهارممتوسطجهانیاست .
عملیاتی و اکتساب 2کمک نموده و جذابیت محصوالت بیمهای را برای جمعیت جوان منطقه بهبود
بخشیدهاست».
قیمتگذاریوسودآوریضعیفکهدرنتیجهسرمایهاضافیورقابتایجادشدهاست،بهعنواننقاط

الزاماتمحلیسازینیرویکارنیزدرحالاجرااستو

ضعف کلیدیبازاربیمهمناشناختهشدهاست.

جمعیتکارگرانمهاجر،کاهشیافتهاستکهاینگزارشنسبتبهبحرانکاهشاستعداددرمنطقهبه
دیجتالیهشدارمیدهد.

ویژهنسبتبهمهارتهای

شدهایدراینمنطقهازجهانحاکم
گردرامارات،بازاربسیارتجزیه 

عالوهبراین،باحضور  211
بیمه
است .با توجه به الزامات توانگری سختگیرانه و نیز نیازهای سرمایهگذاری در بخش فنآوری
اطالعات،حضوربسیاریازاینبیمهگرانتوجیهاقتصادیندارد.

ایباایرانباتوجهبهعقبنشینی


هایژئوپلتیکازجملهآیندهقراردادهسته

دراینگزارشبهریسک
آمریکاووابستگیمستمرمنطقهبهعوایدناشیازترکیباتهیدروکربنکهبرصنعتاثرمیگذارد،اشاره

باوجودبهبودقیمتهاینفتازسال،2116یکنوعآگاهینسبتبهناپایداریو

شدهواضافهمیکند:

نوساندرمنابعسوختیبهوجودآمدهاست.
اند،معتقدندکهنرخهاوسودآوریازسطح


مدیرانیکهدرپیمایشمندرجدراینگزارششرکتنموده
پایینخودباالترآمدهاست.
تنظیممقرراتیشدیدورشدناشکیباییسرمایهگذارانبهعنواندونیرویعمده
درنهایت،الزاماتسرمایه 

شوند،عنوانشدهاست.


ماهآتیمی
کهباعثتحریکبازارطی12
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
ریانشورنس،ژوئن2118
منبع :

1. Henner Alms
2 Acquisition
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نکته:
"رقابت" یکی ازاصلی ترین چالش هایی استکهشرکتهای بیمه فعالدرخاورمیانه وشمالآفریقا
(منا)باآنروبهروهستند.
رابهمانشانمیدهد.درگزارشیاز

یتهایامروز
هاوبررسیهایجهانی،بازتابواقع 


برخیازگزارش
منطقهمناتوسط"انجمنبیمهمنا"،باعنوان"چشماندازوچالشها"،درسال2116آمدهبود:برای86
درصدازفعاالنبازاردرخاورمیانهوشمالآفریقا،رقابتو"قیمت"بزرگتریننگرانیاست.پسازاین
دوعامل"،بی ثباتی سیاسی-اجتماعی" با 71درصدو"قانونگذاری-استانداردهای سرمایه گذاری" با
51درصددرردهدومجایگرفتهاند.
امااین درحالی استکهدرنظرسنجی این انجمندرسال" 2115تغییر قوانین" با 61درصدجایگاه
نخستاینفهرسترابهخوداختصاصدادهبود.ایندرحالیاستکهتغییرقوانیندرسال2118ودر
هایدقیقتریدارد.

بینیهامعموالًنیازبهبررسی
گزارشپالس،مثبتارزیابیشدهاستوایننوعپیش 

"یاسر آلباهارنا" یکی ازاعضای کمیته این انجمندراین بارهگفت:همخطوطفردی وهمخطوط
ابتهای شدید هستندوشرکتهای جدید وکوچکبزرگترین قربانیان
تجاری بهشدتتحتتاثیر رق 
اینشرایطهستند.
اوادامهداد:ماپیشنهادمی کنیمکهبازاربیمهدرتالشیهماهنگبهنظمیدرقیمتگذاریبرسندواز
فرصت ها برای یکسان سازی بهره ببرند .همچنین به جای تالش بی وقفه برای رشد حق بیمه ها ،بر
بازگشتسرمایه هامتمرکزشوندکهبهشرایط بهترقیمت گذاری وجمعآوری سرمایههاکمکمی
کند.
"میخائیل بیتزر" مدیر اجرایی شرکتبیمه "نشنالهلتس" نیز گفتکهبرای کمکبهکاهششدت
رقابتها،قانونگذارانباید درقوانین ،حداقلی رابرای قیمت بیمه نامههالحاظ کنند.درهمین حال،
"محمودآکوب"مدیرشرکتبیمهتکافلاتکایی"هانوفر"خواستارارائهارزیابیدقیقیازقیمتهادر
منطقهمناشد.
در تحقیقفوق کهدربازهزمانی دسامبر 2115تاژانویه  2116انجامشده،آمدهاستکهاکثرشرکت
کنندگان ( 86درصد) در این تحقیق "مبهم بودن رشد اقتصادی" را اصلی ترین دلیل برای نگرانی
یدانند.
م 
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آنان براین باورندکهاین عاملدریک سالآینده اصلی ترین چالشی استکهشرکتهای بیمه باآن
مواجه هستند .اما به باور عده ای دیگر حدود  51درصد" ،تغییرات جمعیتی" و "فرآیند اقتصادی-
اجتماعی" اصلی ترین چالشدربرابربیمه گرانمنادریک سالآیند هستند.درهمین حال ،تنها36
درصدنبوداستعدادوتوسعهمحصوالتجدیدرانگرانیاصلیخوددرآیندهنزدیکمیدانند.
فرصتهایکلیدی"نگاهبهآینده"و"توسعهعملیاتهایاجرایی"کلیدیترینفرصتبرایشرکت
های بیمه در 12ماهآینده است.ازنگاه 43درصدافرادحاضردراین تحقیق ،استفادهبهترازسرمایه ها
کلیدیترینفرصتبهشمارمیرود.
"باسلهینداوی" یکی ازاعضای کمیته تحقیق براین باوراست،بررسی های انجامشدهدرسالجاری
کهسومیندورازتحقیقاتاینانجمنازسال2112بهشمارمیرودوباهدفجمعآورینقطهنظرها
اعضایاینانجمنانجاممیشود،چشماندازخوبیرادربرابربیمهگرانوکارشناساناینصنعتقرار
میدهد.

 .6تحول در نقش نمایندگان بیمه و راههای تشویق آنان
هشدارمیدهندتاارتباطانسانی

گرانبیشتریبهنمایندگان 

هرچهتوزیعبیمهبیشتردیجیتالی شود ،
بیمه

ارزشمندراازدستندهندونتایجارتباطبامشتریبهتریکسبنمایند.
کهبسیاریازبیمهگرانتمرکزخودرابهخدماتکامالًدیجتالیسوقدادهاند،جایگاهنماینده


درحالی
دهدکهبسیاریازبیمهگرانبهکانال


نشانمی
بررسیهایشرکتاکسنچور 1

بیمهنامشخص شدهاست.

گرانتمرکزنمایندگانرابهسمتمراحلروند

نمایندگی،نگاهیدیگرپیداکردهاند.برایمثال،بیمه

کنند،سوقمیدهندوآنانرابهداشتنتوان


فروشکهدرآن،نمایندگان،بیشترینارزشراخلقمی
یتنهاعملیاتفروش،تشویقمینمایند.

مشاورهبهجا
درصدازشرکتکنندگان،باالتریناولویترادربازبینیتمرکز

براساسنتایجپیمایشاکسنچور 63،
درحالیکه  75درصد از بیمهگران ،با توجه به فضای

نمایندگان در خلق بیشترین ارزش میبینند .
ینییاآنراموردبحثقراردادهاند.

تککانالهجدید،الگویاجرتخدماترابازب

نظرشرکت کنندگاناینپیمایشدرپاسخبهاینپرسشکهتاچهحدشمانمایندگانفروشخودرا

نسبتبهرفتارهایذیلطیسهسالآتیتشویقمینمایید؟،بهترتیباعالمشدهاست:

1. Accenture
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 افزایشفروشمحصولدارایسودآوریبیشتر–53درصدموافق حفظارتباطبامشتری–44درصدموافقگذاریگروههایمشتریانجدید–41درصدموافق


هدف
 افزایشفروشمتقاطع(1فروشمحصوالتدیگربهمشتریانقدیمی)–41درصدایدربسترتوزیعبیمهبازیمیکنند.به


ها،بهطورواضح،نمایندگان،نقشعمده

باوجودتغییرنقش
گرانقادرباشندتانمایندگانخودرادروضعیتموفقیتبهترینسبتبهکانالهای

منظوراینکه 
بیمه

دیجیتالیقراردهند،بایدساختارهایجدیدیخلقنمودهومشوقهاییبرایکمکبهنمایندگانفعلی

برایسازگاریبانقشهایجدیدخودارائهدهند.استخدامنمایندگانجدیدنیزبایدتکاملپیداکند.

گرانبایدبهدنبالمجموعهمهارتهایمتفاوتیباشندونمایندگانجدیدراکمککنندتابرارتباط


بیمه
انسانیارشمنددرروندتوزیعارجنهند.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:اکسنچور،ژوئن2118
نکته:
طبق آمارهای رسمی بیمه مرکزی ج.ا .ایران ،قریب  41هزار نماینده و کارگزار رسمی بیمه در این
یکنند.هرچندشبکه فروشنقش
صنعتفعالهستندوبیش از 71درصدپرتفوی این بازارراتولید م 
یدهد
یکنند ،اما در این عرصه چالشهای زیادی آنها را آزار م 
یمهگری را ایفا م 
نیروی خط مقدم ب 
یکنند.
بهطوریکهبسیاریازنمایندگاندرفضایناامنیفعالیتم 

یشود «چگونهمیشود کهیک کارمند
ازچالشهای شبکهفروشاست.گفتهم 

نبود امنیت شغلی یکی 
یندهای که
یگیرد ،امانما 
شرکتبیمه کهدرتولید حقبیمه نقشی نداردپسازچندسالکارسنواتم 
یکند،هیچحقوقوسنواتیندارد؟»چالش
یگذاردوحقبیمهتولیدم 
تمامعمرخودرابرایشرکتم 
نامهایاجباری،
یمه 
یمهنامهاجباریشخصثالثاست،چرابایدبرایخریدب 
دیگراینبخش،تخفیفبهب 
یدهد
درنظرگرفت؟رقابتشعبشرکتهایبیمهکهعملکردآنهافروشمستقیمراتشکیلم 

تخفیف
یشود.
بانمایندگانبیمهچالشاساسیاستکهچندسالیاستدربازارشکلگرفتهوهرروزتشدیدم 
این درحالی استکهدربسیاری ازمواردنمایندگان برای اخذنرخ وشرایط باید بهشعبمراجعهو
1. Cross-selling

 14روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 55نيمه اول تير ]79

یمهنامه فاششود.
یشود اطالعاتمشتری قبلازصدورب 
مجوزصدوربگیرند کهاین موضوعموجبم 
هرچند آمار رسمی از درز این اطالعات به نمایندگان دیگر از سوی شعب بیمه در دست نیست ،اما
تجربیات برخی ازنمایندگان حکایت ازاین موضوعدارد.این درحالی استکهبرخی ازکارشناسان
یکنند وکارمزد
یمهنامه صادرم 
یدانند که به هر قیمت ب 
دنیای بیمه ،نمایندگان را افرادمنفعتطلبی م 
یگیرند بدونآنکه به فکرریسکی باشند که بهشرکتمادرمنتقلشده است ،اما نمایندگان اعتقاد
م 
یمهگر وجودنداردورونقاقتصادی درزمین این یکی ارتباط
دارندهیچ تضادمنافعی بین نماینده وب 
مستقیمبارونقدرزمیندیگریدارد.
از دید بسیاری ازکارشناسان موضوع تضاد منافع در شبکه فروش و شرکت بیمه به نکاتی چون
یمهای،تضمین درآمد ،توانایی حفظ
خالءمقرراتی ،افزایشکارمزدرشتههای فرهنگساز ،سرقفلی ب 
پایدارنمایندگانوتغییردرهزینهصدورماتبطاست.

 .7بازار بستر بیمه دیجیتال ،ساالنه  13/7درصد رشد خواهد داشت
1
بینیمیشودتابانرخی

،عمدهترینمحرکرشددرفضایبیمهجهانیاستوپیش

بستربیمهدیجیتال

 13/7درصدیطی 5سالآتیرشد داشتهباشد .اینمطلبراریپورتلینکر 2درگزارش اخیرخود
انتظارمیرود،حجمبازاراینبستراز 86/31میلیارددالردرسال 2118به164/13

عنوانکردو افزود:
میلیارددالردرسال2123برسد.
علل این رشد ،افزایش سازگاری با محصوالت مرتبط با اینترنت اشیاء (  3)IoTو نیز تغییر تمرکز
مشتری-محوربودهاست.

محوربهراهکارهای

گرانازراهکارهایمحصول-


بیمه
شتاب فزاینده بیمهگران برای دیجیتالسازی توزیع و کانالهای فروش نیز به رشد در بستر دیجیتالی
کمکنمودهاست.
تنهاعاملبازدارندهدرسازگاریدیجیتالی،گنجاندنبیمهدیجیتالدرنظامهایسنتی

شود ،
بینیمی 


پیش
است.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:انشورنسایشانیوز،ژوئن2118
1. Digital insurance platform
2. Report Linker
3. Internet of Things
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نکته:
یشود.روشتوزیعیقدرتمندخواه
کانالتوزیعیکارابهعنوانستونفقراتیکشرکتبیمهشناختهم 
براینمایندگان،شبکهبانکبیمه،فروشمستقیم،کارگزارییاکانالآنالینباشدرشدبلندمدتپایدار
یآورد.
رابرایشرکتبیمهبهارمغانم 
خودشانتمرکزکردهاند،در

ازشرکتهای بیمه برروی خلقمکانیسم توزیعی 

زمانی کهتعدادزیادی 
ساخت بستر دیجیتالی موفق نخواهند بود تا میان بیمهگران و سهامداران کانال توزیعی تعامل داشته و
اطالعاترابهاشتراکبگذارند.دربیشتراوقاتقیمت اسمیفناوریدیجیتالیصنعتبیمهدرمقایسهبا
مانندخردهفروشانوبانکهابرابرنیست.

سایرصنایع
یتواند تجربه بهتری در
بردهاند که دیجیتالی کردن امور م 
شرکتها به این نکته پی  

همچنین بیشتر 
کنارگذاشته شدهاست،به

یتهای دیگر 
کانالهای توزیعی کهفرایند دیجیتال سازی آنبهخاطراولو 

ازشرکتهای بیمه درارتقاتجربهمشتریان ازطریق

وجودآورد.گرچهباید اظهارداشتتعدادکمی 
شرکتهای بیمه ای وجوددارد که بهشکلی کارا از تکنولوژی

تعاملدیجیتالی موفق عملکردهاند .
استفادهکردهاند.آنهادریکپارچهسازیتکنولوژیجهتبهبودفرایند

جهتپاسخبهتقاضاهایمشتریان
روشهای کاراتر و با سوددهی بیشتر را تجربه
توزیع از طریق اتوماسیون موفق عمل کرده بنابراین  
کردهاند.

یهای هوشمند و سایر بسترهای
تکنولوژهایی مانند رایانش ابری ،تجزیه و تحلیل دادهها ،برنامه گوش 

اشتراکگذاریاطالعاتوتعامالتمیانسهامدران

یتوانندکاراییکانالتوزیعیراازطریق
دیجیتالیم 
مختلف،افزایش دهند.بهکارگیری تکنولوژی های ذکرشدهدرسرتاسرزنجیره ارزشبیمه ،تعامالت
یسازد وخدمترسانی بهمشتریان رابهبهترین
یعکنندگان محصوالتبیمه رابهترم 
بین مشتریان وتوز 
یرساند.
حالتممکنم 
شرکتهایبیمهباید

شرکتهاکمککند.

یتواندبهبلندپروازیدیجیتالی
بهبودسریع وقابلمالحظهم 
یندهایمتعارفوامکاناتتکنولوژیحالحاضرفکرکنند.
فراترازفرا 
ی موجوددرگوشی همراهرادرنظرداشتهباشندوارزشآنرابهعنوانیک
بیمهگران باید تکنولوژ 

ابزاربازاریابیبهتروروشیبرایتعاملبامشتریانوهمچنینکانالتوزیعیدرککنند.
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 .8در تجربه مشتری چه چیز مهم است؟
1
،بنیانگذاریشرکتمشاورهواترمارک 2درمطالعاتگستردهمشاورهایخودبهگزاره

جانپیکولت

مهمنیستتاچهحدسختتالشمیکنیدتاتجربهمشتریدر

هایکلیدیدستیافتهاست.مثلاینکه:
شرکت خود را بهبود بخشید اما واقعیت این است که مشتریان این تالش شما را بهراحتی فراموش
برداریعملنمیکندکههر


تکهمغزما،مانندیکدوربینفیلم
اومیگویداین،بهدلیلآناس

میکنند.

ثانیهازتجربهماراثبتکند.درعوض،مایکسریتصاویرجداگانهرابهخاطرمیسپاریم.
،زمانهایاوجوفرودرادر

واینتصاویربهطوراتفاقیگرفتهنمیشوند.دیافراگمدوربین[ذهنما]

تجربیات ثبت میکنند .یعنی زمانهایی که مشتریان بهترین و بدترین تجربه را با بیمهگر خود دارند.
زمینهذهنیمحومیشود.


شودودرپس

ختممی
اغلب،دیگربخشهایتجربهمشتریدرحدگفتن«اِ»

بنابراین،بهیادسپاریماکمترشبیهیکفیلمویدئوییوبیشترشبیهثبتعکساست.اما،اینمسئلهچه

ارتباطیباتجربهمشتریدارد؟خب،بیشترینبخشخلقتجربهمشتریباایجادذهنیتارتباطدارد.
برایکسبوکاریکهسودراهبردیواقتصادیخودراازتجربهمشتریبهدستمیآورد،افرادنیاز

دارندتاخاطرهایمثبترادرذهنبهخاطربسپارندوبهیادبیاورند.هنگامیکهیکدوستیاهمکاراز

،پاسخشمابراساستجدیدخاطرهایازتجربهشما

شمامیپرسد«:نظرتدربارهفالنشرکتچیست؟»

خواهدبودکهمعموالًمتفاوتازخودتجربهایاستکهداشتید.
دلیلآناستکهارزیابیتجربهکهپایهخریددوبارهورجوعمجددافرادمحسوبمیشود،تنهااز


اینبه
بینانهازنسبتبینپسندوناپسندیتجربهنشأتنمیگیرد،بلکهشمااینقضاوترابر

یکمحاسبهباریک
اید،ارائهمیدهید.


اساستصاویریکهدرذهنداریدوآنهاراثبتکرده
هاییکهدرتجربهمشتریموفقهستند،فهمیدهاندکهکسبوکارآنها


همینعلتاستکهشرکت

به
یعنیایجادذهنیتنهفقطتجربهصرف.
کنندتابرآنچهافرادبهخاطرمیسپارند،اثربگذارند؛بهعبارت


گذاریمی
آنهابرعلمشناختی 3سرمایه
خلقراهبردیاوجهایمطلوبنسبتبهفرودهایمنفیدرذهنافراد.

دیگر:
موفقیتآناندراینزمینه،دلیلیاستکهمشتریانتجربهخودرامثبتارزیابیمیکنند،حتیاگرتمامی
1. Jon Picoult
2. Watermark Consulting
3. Cognitive science
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هادرصفمیایستند،امازمانیکهازسفر


هایبازی،ساعت

مشتریانپارک
بخشهایآندلپذیرنباشد(

گردند،تنهاجذابیتهارابهخاطرمیآورند).


تفریحیخودبرمی
راهکارهایمتنوعیوجودداردکهشرکتهایبزرگبتوانند،بهطورمثبتبرذهنمشتریاناثربگذارند،

هایمثبتبیشتروکاهشهرچهبیشترفرودهادرتجربه مشتریوذهنیتوی


امااساسکار،خلقاوج
است.
تاجائیکهاین

اندکهبخشیازتجربهمشتریمیتوانددرحدمتوسطباشد(


هایبزرگدریافته

شرکت
آنچهمهماستتکیهوافزایشبخشهاییازتجربهمشتریان

مواردبهتعاملحیاتیبامشتریانلطمهنزند).
انگیزمیگردد.


استکهسببایجادتصاویرمثبتوخاطره
شودتامشتریانباخاطرهایمنفیشماراترککنند،


درمقابل،بایدابعادمختلفتجربهراکهسببمی
لحاظنمود.بایدبهخاطرداشتهباشیمکهاینفرودهارانبایدبهاوجتبدیلنمودبلکهحداقلآنهاراباید
هموارنمود.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع :انشورنسثاتلیدرشیپ،ژوئن2118
نکته:
آنچهبیمهگذاردرتعاملبایکشرکتبیمهحسمیکنددرواقعسنتزیازبینش،رویکردها،فرآیندها
ومحصوالتبیمهایاستکهدرقالبیکتجربهبروزوظهورمینماید.
تعاملبیمهگذاربایکشرکتبیمهرامیتواندمانندیکسفریایکسیاحتدرنظرگرفتکهدرهر
مرحلهبایدهمراهباسهولت،هیجانوخوشایندیباشدوایننیازمندیکسیستمقدرتمندمدیریتتجربه
مشتریاستکهمسلمابایدازظرفیتهایفنآوریاطالعاتدرآنحداکثراستفادهرانمود.
ها،بودجههای زیادی رابهمدیریت تجربهمشتری ( Customer Experience


ازشرکت
امروزهبسیاری 

اختصاصدادهاندوتحقیقات نیز ثابتنمودهکهبهبودتجربهمشتری ،موجبافزایش

)Management
یگردد.
وفاداریمشتریانودرنتیجهبهبودسودآوریشرکتم 
یکنیم
اماپیشازآنکهبتوانیمتجربهمشتریرابهبوددهیمبایددرککاملیازچیزیکهاکنونعرضهم 
ناموفقبودهایم ،داشتهباشیم.البتهاین کارخیلی هم

وهمچنین مواردی کهدرتامین انتظاراتمشتری 
کانالهای متعددفروشوخدمات،دفاتروشعبمختلفشرکت ونقاطتماسمتنوع
سادهنیست زیرا  
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ینمایند.
تجربههایمتفاوتیرافراهمم 
ارتباطبامشتری،هریک 
یک برنامه مدیریت تجربه مشتری زمانی مفهوم خواهد داشت که صدای مشتری ( Voice Of the

یشود کهمادر خالءتصمیم
 )Customerرانیز درنظر داشتهباشیم .شنیدن صدای مشتری موجبم 
گیرینکردهودرکبهتریازانتظاراتمشتریانداشتهباشیم.
برخی فرآیندها ،تعامالتسازمانبامشتری راپشتیبانی می نمایند وتاثیر مستقیمی برتجربههای مشتری
نمودهاند یا موجب سردرگمی
دارند .این فرآیندها باید بررسی شوند تا اگر موانعی در خرید ایجاد  
مشتریانمیشوند،تغییریابند.
تجربه مشتری یک موجودیت مشخصوثابتنیست.مواردمتعددی دردورهعمریک مشتری اتفاق
کانالهای
ینمایند  .
یافتد و مشتریان در زمانهای مختلف از کانالهای ارتباطی متفاوتی استفاده م 
م 
ینمایند.بنابراین درک
آنالین ،تلفن،فروشگاهها،بسترموبایل و… هر کدام تجربه متفاوتی راارائهم 
کاملتجربهمشتری،بهسادگیامکانپذیرنیست.
هدفبلندمدتمدیریتتجربهمشتری(،)CEMبهبودفرآیندهایسازمانیجهتفراهمنمودنتجربیات
مطلوببرای مشتریان است .اماتارسیدن به این هدفنهایی ،مشتریانی نیز وجوددارند که تجربیات
داشتهاندونباید آنهارانادیده گرفت.امابخشکوچکی ازمشتریان ناراضی ،شکایت خودرا
ضعیفی  
مستقیما مطرح خواهند کرد ،سایر مشتریان ناراضی ،شما را بدون هیچگونه شکایتی ترک نموده و
تجربیاتمنفیخودرابهدیگراننیزخواهندگفت.شناساییاینمشتریانودرکدالیلنارضایتیآنها،
بهسادگیامکانپذیرنیست.
یکبرنامهموفقمدیریتتجربهمشتری،بایدتمامکارکنانسازمانراشاملشدهونحوهتعاملکارکنان
بامشتری ونوعتفکرآنهادربارهمشتریان راتغییر دهد.برای بهبودتجربهمشتری ،تغییر فرآیندها کافی
نیستبلکهفرهنگسازمانینیزبایدتغییرکندوتمرکزکارکنانبررویرضایتمشتریباشد.
تغییراتنادرست
یدهیم ،کامالبااهدافمامطابقتنداشتهباشد.ممکناستیک مشکلرفع
شاید نتایج تغییراتی کهم 
گرددامامشکالتجدیدیبهوجودآید.احتمالدارداینتغییراتموجبسردرگمیمشتریانشدهویا
یدبکها

آنهارامجبوربهاستفادهازکانالهایینمایدکهتمایلندارند.بنابراینبعدازتغییرات،توجهبهف

وشنیدنصدایمشتری،بسیاراهمیتدارد.
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سیستمهای مدیریت فیدبک سازمانی ،راهکار جامعی را برای بهره برداری سازمان از صدای مشتری

ازکانالهایمختلفشامل

یستمهایپیشرفتهامروزی،امکاندریافتفیدبک
ینمایند.س 
()VOCفراهمم 
اینترنت،IVR ،تلفن،ایمیل و SMSرادارند.مهمتراینکه شماامکانمشاهدهگزارشات ازطریق یک
ازدادههایغیرقابلمدیریتمواجهنیستید.

داشبوردمتمرکزراداشتهودیگرباانبوهی
به اشتراکگذاری این اطالعاتوگزارشاتدرسطحسازمان،موجبایجاد یک هدفمشترکبرای
ینماید.صدای مشتری ،ابزارقدرتمندی
کارکنانشدهوفرهنگمشتری مداری رادزسازمانتقویت م 
استکهدربهبودروابطشمابامشتریانفعلیوجذبمشتریانجدید،نقشزیادیدارد.
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