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1- مقدمه

با در نظر گرفتن نقش مهم سیستم های بازنشستگی در بازارهای مالی و اهمیت روزافزون 
آن ها به عنوان منبع درآمد بازنشستگی برای افراد، نظارت موثر بر صندوق های بازنشستگی 
موضوع  بازنشستگی  صندوق های  بر  نظارت  وجود،  این  با  می کند.  پیدا  بیشتری  اهمیت 
پیچیده ای است، زیرا افق طرح های بازنشستگی بلندمدت بوده و با پوشش اجتماعی گسترده 

میلیون ها عضو و ذینفع همراه است. 
بر  مبتنی  نظارت  بازنشستگی،  بر سیستم های  نظارت  زمینه  در  از جنبه های مهم  یکی 
ریسکRBS( 1( است. این نظارت یک رویکرد ساختاری است که بر شناسایی ریسک های 
و  مدیریت  برای  عملیاتی  و  مالی  ارزیابی  و  صندوق ها  یا  بازنشستگی  طرح های  احتمالی 
ریسک  مدیریت  موضوع  به  نظارت  از  جنبه  این  در  واقع،  در  است.  متمرکز  آن ها  کاهش 
پرداخته می شود. به طوری که صندوق ها در راستای اجرای وظایف نظارتی خود، یک فرآیند 
ساختاریافته مدیریت ریسک را با هدف شناسایی ریسک های احتمالی مهم پیش روی خود و 

ارزیابی آسیب پذیری مالی صندوق در برابر آن ها به کار می برند. 
با توجه به اهمیت موضوع، در این گزارش تالش شده است اصول کلی مدیریت ریسک 
دوم،  بخش  در  و  مقدمه  از  پس  منظور  این  برای  شود.  ارائه  بازنشستگی  صندوق های  در 
مفاهیم مدیریت ریسک به صورت کوتاه مرور شده است. در بخش سوم، ریسک های خاص 

1. Risk-Based Supervision 
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آنجایی که ریسک های معطوف  از  قرار گرفته است.  بررسی  بازنشستگی مورد  صندوق های 
به صندوق های بازنشستگی با توجه به نوع طرح های بازنشستگی  )DB یا DC بودن طرح( 
متفاوت است، در بخش مذکور ریسک ها به تفکیک نوع صندوق ها ارائه شده است. بخش 
چهارم به نحوه مدیریت ریسک در صندوق های بازنشستگی اختصاص یافته است. در این 
بخش نیز مدیریت ریسک به تفکیک نوع صندوق ها آورده شده است. در بخش پنجم نحوه 
مدیریت ریسک در چهار صندوق منتخب خالصه شده است. بخش پایانی نیز به جمع بندی 

کلی از مطالب اختصاص یافته است.

2- تعاریف و مفاهیم
2-1- انواع ریسک

تعاریف بسیاری در خصوص ریسک وجود دارد. موسسه مدیریت ریسکIRM( 1(، ریسک را 
ترکیبی از احتمال وقوع یک رویداد و پیامد آن تعریف می کند. پیامدها می توانند از مثبت تا 
منفی متغیر باشند. راهنمای بین المللی تعاریف مرتبط با ریسک، راهنمای ISO است و ریسک 
را به صورت »تأثیر عدم اطمینان بر اهداف« تعریف می کند. این تأثیر ممکن است مثبت، 
منفی یا انحراف از حد انتظار باشد. در این راهنما یادآور می شود که ریسک اغلب توسط یک 
واقعه، تغییر در شرایط، نتیجه یا ترکیبی از این ها و چگونگی تأثیر آن ها در دستیابی به اهداف 
از  را به صورت عدم اطمینان  )IIA(، ریسک  توصیف می شود. موسسه حسابرسان داخلی2 
وقوع یک واقعه تعریف می کند که می تواند در دستیابی به اهداف تأثیر بگذارد. به طور کلی 
پذیرفته شده است که ریسک با تمرکز بر رویدادها بهتر تعریف می شود، مانند آنچه در تعاریف 

ISO و IIA آمده است )هاپکین3، 2018(. 

غیره  و  ماهیت  منشاء،  اندازه،  مانند  مختلفی  معیارهای  اساس  بر  می توان  را  ریسک 
تقسیم بندی کرد. اما به طور کلی سرمایه گذاری در بازارهای مختلف با دو نوع ریسک مواجه 
1. The Institute of Risk Management
2. The Institute of Internal Auditors
3. Hopkin
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است: ریسک غیر سیستماتیک1 )قابل اجتناب( و ریسک سیستماتیک2 ) غیرقابل اجتناب(. 
ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که از خصوصیات خاص بنگاه از جمله نوع محصول، 
بنگاه ها در معرض ریسک غیر  ناشی می شود. همه  بنگاه، سهامداران عمده و غیره  ساختار 
بازاري است که بنگاه در آن فعالیت  سیستماتیک قرار دارند و این ریسک خاص صنعت یا 
مي کند. از جمله مهم ترین این ریسک ها عبارتند از: ریسک عملیاتي3، ریسک اعتباري4، ریسک 

نقدینگي5 و ریسک قانونی6. 
انسانی،  خطاهای  سازمانی،  ناموفق  یا  ناکافی  فرآیندهای  از  عموما  عملیاتی  ریسک 
سیستم های معیوب یا حوادث بیرونی ناشی می شود و نتایج مورد انتظار از عملیات بنگاه را تحت 
تأثیر قرار می دهد. از جمله مهم ترین ریسک های عملیاتی، سوء مدیریت آگاهانه یا ناخودآگاه 
است که می تواند به دلیل روال ها یا دستورالعمل های غیر استاندارد، کنترل و حسابرسی ناکافی، 

اقدامات غیرقانونی یا حوادث برون سازمانی ایجاد شود.
ریسک اعتباری ریسکی است که یک طرف قرارداد مالی در انجام تعهدات خود کوتاهی کند 

و در نتیجه منجر به ایجاد زیان مالی برای طرف دیگر قرارداد شود.
هزینه  است.  نقدینگی  تامین  یا  دارایی ها  نقدشوندگی  هزینه  از  ناشي  نقدینگی  ریسک 
نقدشوندگی نیز به معنای هزینه ای است که دارنده یک دارایی برای نقدکردن آن تحمل می کند. 
ریسک قانونی، احتمال عواقب نامطلوب ناشی از عدم رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه 
است. ریسک  پیروی از مقررات نامناسب یا نامشخص نیز در گروه ریسک قانونی قرار می گیرد. 
نیز  سیستماتیک  ریسک های  با  غیرسیستماتیک،  ریسک های  بر  بنگاه ها عالوه  تمامي 
مواجه هستند. ریسک سیستماتیک ناشی از تحوالت کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص 
در  موجود  ذاتی  ریسک  سیستماتیک  ریسک  دیگر،  بیان  به  نیست.  خاص  بنگاه  یک  به 
انواع مهم ریسک های  از  بازار به وجود می آید. برخی  اثر حرکت های کلی  بازار است و در 

1. Nonsystematic    2. Systematic
3. Operational Risk   4. Credit risk
5. Liquidity risk   6. Legal and Regulatory Risk
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سیستماتیک عبارتند از: ریسک نرخ بهره، ریسک ارز خارجي و ریسک قیمت کاال. 
ریسک نرخ بهره، ریسک کاهش ارزش دارایی ها به علت نوسان نرخ بهره است. برای 
مثال، زمانی که نرخ بهره افزایش می یابد افرادی که در اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده اند 
با کاهش ارزش دارایی خود مواجه می شوند. ریسک نرخ ارز، کاهش ارزش دارایی ها به سبب 
نوسان در نرخ ارز و ریسک قیمت کاال، ریسک ناشی از نوسان بازاری قیمت کاال و خدمات 

تولید شده یا مورد استفاده بنگاه است. 

2-2- مدیریت ریسک

مدیریت ریسک1 فرایند شناسایي ریسک، کنترل و کاهش آن تا سطحي قابل قبول و به طور 
کلی کنترل پیامدهای نامطلوب ناشی از تحمل ریسک است. در یک تعریف دقیق تر می توان 
گفت مدیریت ریسک، فرایند شناسایي، ارزیابي و کنترل ریسک هاي اتفاقي بالقوه اي است 
که به طور مشخص می تواند باعث خسارت به وضع موجود یا عدم تغییر از وضع موجود به 
وضع مطلوب باشد. مدیریت ریسک، ریسک ها را اداره می کند؛ به این معنی که یا آن ها را 
کنترل می کند یا اگر به رغم همه تالش ها ریسک اتفاق افتاد، خسارت های وارده را تأمین 
مالی می کند )هاینز و ویلیامز2، 1996(. مهم ترین هدف مدیریت ریسک، کمک به سازمان یا 
سرمایه گذار در مدیریت بهتر ریسک هاي ممکن و کنترل پیامدهای نامطلوب ناشی از وقوع 

آن است. 
در فرآیند مدیریت ریسک پس از شناسایی و ارزیابی ریسک، و به منظور کنترل پیامدهای 
نامطلوب ناشی از آن، استراتژی هایی به کار گرفته می شود که به طور کلی می توان آن ها را 
در چهار دسته طبقه بندی کرد: انتقال3، اجتناب4، کاهش5 و پذیرش6. منظور از انتقال ریسک، 
انتقال آثار ناشی از ریسک به غیر )شخص یا بخش دیگر( است. استفاده از پشتیبانان مالی 
انتقال ریسک محسوب می شود.  یا فعالیت های خاص، نوعی  در اجرای سرمایه گذاری ها و 
1. Risk management  2. Heins and Williams
3. Transference   4. Avoidance
5. Mitigation   6. Acceptance
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استراتژی اجتناب یعنی انجام ندادن فعالیتی که منجر به ریسک می شود. در واقع، در این 
است  ریسک  منبع  ریسک، حذف  وقوع  احتمال  برای صفر کردن  بهترین روش  استراتژی 
)حاج محمد و واچون1، 2016(. منظور از کاهش ریسک، مجموعه اقداماتی است که منجر به 
کاهش احتمال وقوع ریسک و/یا کاهش اثرات احتمالی آن در صورت وقوع می شود. برای 
مثال، مي توان به خرید و تعبیه کپسول هاي آتش نشاني اشاره کرد که ریسک زیان احتمالی 
ناشي از آتش سوزی را کاهش مي دهد. به عبارت دیگر، این استراتژی اثرات احتمالی ریسک 
را تعدیل می کند، بدون آن که به طور کامل آن ها را از بین ببرد )زور موهلن و هو2، 2005(. 

پذیرش ریسک نیز به معنی قبول زیان احتمالی در انجام یک فعالیت است. 

3- ریسک در صندوق های بازنشستگی

معین  مزایای  نظام های  می شوند:  تقسیم  اصلی  دسته  دو  به  عموما  بازنشستگی  نظام های 
)DB( که به شیوه PAYG تأمین مالی می شوند و نظام های حق بیمه معین )DC( که تأمین 
مالی آن ها به روش اندوخته گذاری است. از آنجایی که ماهیت تأمین مالی و ارائه تعهدات در 
این دو سیستم با یکدیگر متفاوت است، نوع و میزان اهمیت ریسک هایی که هر یک با آن 

مواجه هستند نیز متفاوت خواهد بود.

)DB( 3-1- صندوق های مزایای معین

در تعریف ساده، طرح های مزایای معین )DB( طرح هایی هستند که در آن میزان مستمری 
این  تعیین می شود.  به فرمول های خاص  با توجه  اشتغال  بر اساس حقوق دوران  پرداختی 
طرح ها عموما با شیوه PAYG تأمین مالی می شوند. در این شیوه، مستمری بازنشسته فعلی 
از محل حق بیمه شاغالن تأمین شده و در آینده نیز شاغالن نسل بعد با حق بیمه خود، 
باعث  عمل  در  مزایا  تعیین  و  مالی  تأمین  شیوه  این  می پردازند.  را  بازنشستگان  مستمری 
آن ها  هدف  و  بوده  روبه رو  شده  تعیین  پیش  از  تعهدات  سری  یک  با  صندوق ها  می شود 

1. Hajmohammad, S., & Vachon
2. Zur Muehlen and Ho
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دلیل می توان گفت  به همین  باشد.  بلندمدت  تعهدات  این  و  دارایی ها  بین  تعادل  برقراری 
ریسک اصلی در طرح های بازنشستگی DB، ریسک     توانایی پرداخت دیون و تأمین مالی1 
تعهدات بلندمدت صندوق است. این ریسک  نوعی شاخص ایمنی برای طرح های DB است 
که انحراف صندوق را از بدهی محاسباتی خود اندازه گیری می کند. البته طرح های DB با 

ریسک های سرمایه گذاری، طول عمر2 و تورم نیز مواجه هستند. 
ریسک سرمایه گذاری در طرح های DB به این معنی است که بازده واقعی دارایی هایی 
از میزان  بازنشستگی در نظر گرفته شده  است، ممکن است کمتر  تأمین مزایای  برای  که 
مورد انتظار باشد. این ریسک زمانی برای اعضای طرح های DB مطرح است که بخشی از 
برای  از آن  بازده حاصل  از  و  حق بیمه  های دریافتی در دوره های قبل، سرمایه گذاری شده 
پرداخت مستمری استفاده شود. از آنجایی که در طرح های DB تنها بخشی از تأمین مالی 
از این طریق انجام می شود و مزایا از پیش تعیین شده است، کاهش بازده سرمایه گذاری اثر 
کمتری بر اعضای طرح دارد. به همین دلیل اهمیت این نوع ریسک برای اعضای طرح های 

DB نسبت به اعضای طرح های DC کمتر است. 

ریسک طول عمر به این دلیل مطرح می شود که ممکن است مدت زمان زندگی اعضا 
پس از بازنشستگی طوالنی تر از آن چیزی باشد که صندوق ها بر اساس فرضیات مربوط به 
امید به زندگی و نرخ مرگ و میر انتظار دارند. در نتیجه، مستمری بازنشستگی برای مدت 
طوالنی تری نسبت به مدت زمان مورد انتظار صندوق پرداخت شده و هزینه بیشتری را ایجاد 

خواهد کرد. 
ریسک تورم که اعضای طرح های بازنشستگی DB در معرض آن قرار دارند به این دلیل 
مطرح است که در این نوع طرح ها ممکن است مستمری های بازنشستگی بر اساس سطح 

عمومی قیمت ها شاخص بندی نشوند. 

1. Solvency and Funding Risk
2. Longevity Risk
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)DC(  3-2- صندوق های حق بیمه معین

در طرح های حق بیمه معین )DC(، مستمری افراد در زمان بازنشستگی از محل حق بیمه 
در  نتیجه،  در  تعیین می شود.  بیمه ها  این حق  از سرمایه گذاری  ناشی  و سود  فرد  پرداختی 
این طرح ها مسئولیت اصلی سازمان بیمه گر، سرمایه گذاری صحیح حق بیمه با هدف کسب 
سود قابل قبول است. در صورتی که صندوق نتواند مدیریت سرمایه گذاری صحیحی داشته 
باشد، بازده تعلق گرفته به حساب مستمری افراد کاهش یافته و در نتیجه مستمری افراد نیز 
افت خواهد کرد. با توجه به این منطق، ریسک کلیدی در خصوص طرح های DC، ریسک 
اداره طرح، ریسک  باالی  با ریسک های هزینۀ  نوع طرح ها  این  البته  است.  سرمایه گذاری 
عملیاتی و ریسک مدیریت تبدیل حق بیمه انباشت شده به درآمد ساالنه بازنشستگی1 نیز 

مواجه هستند. 
با آن   DC بازنشستگی  ریسک سرمایه گذاری مهم ترین ریسکی است که سیستم های 
و  در صندوق جمع می شود  که  است  مانده ای  اصلی  تعیین کننده  بازده  نرخ  مواجه هستند. 
متعاقبا افراد از آن برای تأمین مالی بازنشستگی خود استفاده می کنند. اگر این بازده بسیار 
بازنشسته شوند.  اندک  بسیار  مانده  با  افراد  باشد(، ممکن است  واقع منفی  )یا در  باشد  کم 
وقتی انتخاب های فردی در سیستم های DC وارد می شود )به این معنی که فرد می تواند نوع 
سرمایه گذاری دارایی خود را تعیین کند(، این مسئله حتی بیشتر چالش برانگیز خواهد بود. 
بازده کم ممکن است ناشی از عوامل زیادی مانند ریسک پذیری بیش از حد، ریسک گریزی 

بیش از حد، فرآیندهای ناکارآمد، و عدم توجه کافی به نقدینگی باشد. 
ریسک هزینۀ باالی اداره طرح برای طرح های DC بسیار مهم است، زیرا هزینه ها میزان 
بازده، اندازه مانده انباشته و بنابراین میزان درآمد بازنشستگی را کاهش می دهد. در طرح های 
DB نیز هزینه ها وجود دارند اما معموال توسط نهاد پشتیبان تأمین می شوند. در واقع، در این 

طرح ها نیز هزینه ها، دارایی ها را کاهش می دهد اما اگر دارایی ها برای تأمین بدهی ها کافی 

1. Managing transition from accumulation to decumulation 
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نباشد، پشتیبان طرح است که باید کمک های بیشتری انجام دهد و کسری را جبران کند و در 
نتیجه اثر آن روی نهاد پشتیبان است. این در حالی است که در طرح های DC هزینه ها اغلب 
توسط اعضای طرح تأمین می شود )اگرچه در برخی از ترتیبات شغلی، کارفرمایان هزینه های 

مدیریت طرح را تأمین می  کنند(. 
ریسک عملیاتی شامل موارد زیر است:

ریسک های مرتبط با امنیت و صحت سیستم های اطالعاتی مدیریت؛  ●
برق،  ● قطع  اطالعات،  فناوری  خرابی  نظیر  حوادثی  دلیل  به  کسب وکار  در  اخالل 

سیل، آتش سوزی، حمله تروریستی یا همه گیری؛
ریسک های مربوط به مدیریت سوابق ذینفعان، مزایا و حقوق؛ ●
ریسک های مالی و مدیریت منابع؛ ●
ریسک های خارج از منبع؛ و ●
عدم پرداخت حق بیمه ها در زمان  مقرر توسط کارفرمایان. ●

شایان توجه است که صندوق های بازنشستگی DC درخصوص عملکرد کارآمد و موثر 
عموما چالش های بیشتری نسبت به طرح های بازنشستگی DB  دارند، زیرا در بیشتر ترتیبات 
DC، صندوق برای هر عضو حساب های فردی دارد و از این رو اطمینان از اینکه حق بیمه ها 

دریافت می شوند و به حساب صحیح تخصیص می یابند و بازده ها نیز به درستی اختصاص پیدا 
می کنند، پیچیدگی هایی دارد. سایر جنبه های ریسک عملیاتی ممکن است با DB تفاوت کمتری 
داشته باشد. اما به احتمال زیاد بیمه پرداز مجبور است هزینه خرابی های عملیاتی، مانند خرابی 
بنابراین، ریسک عملیاتی  تأمین منابع را تحمل کند.  فناوری اطالعات و روش های ضعیف 

به صورت قابل مالحظه ای از سوی ناظران سیستم های DC مورد توجه قرار می گیرد. 
ریسک تبدیل حق بیمه انباشت شده به درآمد ساالنه بازنشستگی یکی دیگر از ریسک هاتی 
مطرح در خصوص سیستم های DC است. اعضای طرح های بازنشستگی DC نه تنها طی 
هنگامی که  بلکه  می شوند،  متحمل  را  ریسک هایی  خود  دارایی های  شدن  انباشته  مرحله 
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در  یعنی  می دهند،  قرار  استفاده  مورد  بازنشستگی  درآمد  برای  را  خود  انباشته  دارایی های 
مرحله انتقال و گاهی اوقات در مرحله مصرف پس اندازهای انباشته شده خود نیز در معرض 
بازنشستگی درآمد  DB یک فرد در طول  قرار می گیرند. در حالی که در طرح های  ریسک 
تضمین شده ای دارد که معموال در مقابل تورم نیز محافظت شده است. اعضای صندوق های 
DC، دقیقًا مانند ریسک های سرمایه گذاری و سایر ریسک های مرحله انباشت که در دوران 

پرداخت حق بیمه با آن مواجه هستند، ریسک های دیگری مانند ریسک طول عمر و تورم را 
در دوران بازنشستگی متحمل می شوند. 

4- مدیریت ریسک در صندوق های بازنشستگی

یک سیستم مدیریت ریسک موثر استراتژی ها، فرآیندها و رویه هایی را شامل می شود که در 
آن ریسک ها شناسایی، اندازه گیری، پایش، ارزیابی و کنترل می شوند. همچنین، گزارش های 
مستمر در خصوص تمام ریسک های اساسی که صندوق یا طرح بازنشستگی در معرض آن 
قرار دارد یا می تواند در معرض آن باشد نیز ارائه می شود. این ریسک ها می تواند در سطح 
فردی یا در سطح کل سازمان باشد. سیستم مدیریت ریسک باید به خوبی در ساختار سازمانی 
و روند تصمیم گیری صندوق قرار گیرد. به عالوه، این سیستم  باید متناسب با ماهیت، مقیاس 

و پیچیدگی صندوق باشد و دامنه و میزان پیچیدگی فعالیت های آن را منعکس کند. 
 بانک جهانی شمای کلی فرآیند مدیریت ریسک برای صندوق های بازنشستگی را به 

شرح زیر اعالم کرده است: 
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جدول 1: معماری مدیریت ریسک در صندوق های بازنشستگی
معماری پایه مدیریت ریسک

برای ناظربرای نهاد )صندوق(
استراتژی مدیریت ریسک ●
کمیته های هیئت مدیره ●
عملکردهای مدیریت ریسک در ساختار  ●

مدیریتی
کنترل های درون سازمانی ●
گزارش مسئولیت ها ●

تنظیمات قانونی شامل حداقل استانداردهای  ●
مدیریت ریسک

قاعده پرداخت بدهی مبتنی بر ریسک ●
راهنمای اقدامات نظارتی مدل امتیاز دهی به ریسک ●
تشکیالت داخلی نمایندگی، با واحدهای تخصصی  ●

ریسک
نظم بازار1

مشارکت اکچوئر، حسابرس، اعضای صندوق، شرکت های رتبه بندی و تحلیلگران بازار در مدیریت صحیح ریسک
Source: World Bank (See Brunner et al, 2008)

باید توجه داشت که مدیریت ریسک با توجه به ماهیت صندوق ها )DB یا DC( تاکیدات 
مالی  تامین  و/یا  پشتیبانی  بر  اصلی  تمرکز   DB به طور کلی در سیستم های  دارد.  مختلفی 
برآورده  آینده  در  صندوق  توسط  وعده داده شده  مزایای  آیا  اینکه  ارزیابی  و  دیون  پرداخت 
طرح  اعضای  که  ریسک هایی   DC سیستم های  در  مقابل،  در  است.  خیر،  یا  شد  خواهد 
با آن مواجه هستند، به عنوان ریسک های کلیدی مطرح است. همان طور که  بازنشستگی 
بر  که  ریسک هایی  مدیریت  و  درک  برای  افراد  سیستم ها  نوع  این  در  شد،  اشاره  پیش تر 
به  مجاز  اگر  حالت  این  در  و  دارند  محدودی  است، ظرفیت  وارد  بازنشستگی شان  اندوخته 
در  بنابراین،  می شود.  تشدید  ریسک ها  این  باشند،  هم  سرمایه گذاری  گزینه های  انتخاب 
توجه  مورد  بیشتر  چنین مالحظاتی  باید   DC سیستم های  برای  ریسک  مدیریت  چارچوب 
قرار گیرد. در واقع، ناظران باید بیشتر بر مشکالتی مانند افشای اطالعات ناکافی و درک 
نامناسب اعضا از اطالعات، بازده ضعیف سرمایه گذاری، هزینه های باالتر اداره طرح و احتماال 

ریسک های مرحله پرداخت )تبدیل ذخایر انباشت شده به مستمری( متمرکز شوند. 
با توجه به متفاوت بودن نوع و میزان اهمیت ریسک  بر اساس ماهیت صندوق ها، که 

1. Market Discipline
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خود را در مدیریت ریسک نیز منعکس می کند، در ادامه به بررسی مدیریت ریسک به تفکیک 
صندوق های DB و DC پرداخته می شود. 

)DB( 4-1- صندوق های مزایای معین

ریسک  ارزیابی  و  اندازه گیری  شامل  ریسک  مدیریت   ،DB بازنشستگی  صندوق های  در 
صندوق بازنشستگی و طراحی، پایش و بازنگری پارامترهای صندوق )حق بیمه ها، مزایا و 
سرمایه گذاری ها( است تا بتواند این ریسک ها را مطابق با اهداف صندوق برطرف کند. به 
باید دو هدف زیر را  نهاد پشتیبان و اعضای طرح، مدیریت ریسک  نیازهای  تأمین  منظور 

داشته باشد:
به حداقل رساندن هزینه بازنشستگی برای بیمه پردازان ●
به حداقل رساندن ریسک کاهش مزایا برای مزایابگیران ●

تحقق این اهداف در گرو بده بستان بین حق بیمه ها، تخصیص دارایی و ریسک است. 
اهداف ذی نفعان )و انجام آن ها( می تواند متفاوت باشد؛ در خصوص این تفاوت ها باید گفت 
پشتیبانان طرح عالقه مند به کاهش هزینه خالص تامین مالی طرح از طریق بهینه سازی بازده 
دارایی ها به وسیله تعدیل ریسک های طرح هستند. اعضای طرح نیز معمواًل چندین هدف 
را دنبال می کنند که به مرور زمان این اهداف تغییر می کند. اعضای بازنشسته یا افرادی که 
در مرحله نزدیک به بازنشستگی قرار دارند معمواًل تأکید بیشتری بر تامین مزایا دارند، زیرا 
وقت کمتری برای جبران ریسک ها دارند یا اصال هیچ وقتی برای جبران کمبودها ندارند. 
بازنشستگی در نهایت توسط کارفرما پشتیبانی می شود ، ورشکستگی  از آنجایی که تعهدات 
پشتیبان طرح اساسی ترین ریسک را برای ذی نفعان ایجاد می کند. این ریسک را می توان 
با توافق نامه های بیمه بازنشستگی )پشتیبان های عمومی یا بیمه های خصوصی( یا از طریق 
ضربه گیرهای تامین مالی در خود صندوق بازنشستگی برطرف کرد. بنابراین، وظیفه مدیریت 
از سیاست های  ترکیبی  و محدودیت های مختلف شامل  اهداف  این  به  رسیدن  در  ریسک 
تعیین مزایا و حق بیمه و استراتژی های تامین مالی و سرمایه گذاری است که پشتیبانان طرح 
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و اعضای فعال و بازنشسته طرح را راضی کند.
همان طور که پیش تر گفته شد، ریسک اصلی در طرح های DB، ریسک     توانایی پرداخت 
دیون و تأمین مالی تعهدات بلندمدت است. مکانیزم کنترل این نوع ریسک در ادامه توضیح 
داده شده است. البته طرح های DB با ریسک  سرمایه گذاری نیز مواجه هستند، اما اهمیت آن 
 DB کمتر است. مدیران طرح های DC برای اعضای این نوع طرح ها نسبت به طرح های
به منظور کنترل ریسک های سرمایه گذاری خود می توانند از مکانیزم های به کار گرفته شده 

توسط صندوق های DC الگوبرداری نمایند. 

4-1-1- مکانیزم کنترل ریسک توانایی پرداخت دیون

همان طور که پیش تر گفته شد، اصلی ترین ریسکی که صندوق های DB با آن مواجه هستند، 
در  و  سنتی  به طور  است.  بلندمدت  تعهدات  مالی  تأمین  یا  دیون  پرداخت  توانایی  ریسک 
تعریف  دارایی  تخصیص  وظیفه  عنوان  به  فقط  این صندوق ها  در  ریسک  مدیریت  گذشته 
مدرن  مفاهیم  از  استفاده  و  بزرگ تر  بازنشستگی  صندوق های  کار  به  شروع  با  اما  می شد. 
در  فزاینده ای  به طور   )ALM( دارایی-بدهی1  مدیریت  ابزار  دهه 1990،  از  پرتفوی،  نظریه 
صندوق های بازنشستگی مزایای معین به عنوان سیستم های مدیریت ریسک یکپارچه مورد 

استفاده قرار گرفته است. 

مدیریت دارایی-بدهی چیست؟

به طور کلی ALM یک فرآیند مستمر تدوین، به کارگیری، نظارت و اصالح استراتژی های 
مربوط به دارایی ها و بدهی ها برای دستیابی به اهداف مالی، با در نظر گرفتن مجموعه ای 
از میزان تحمل و محدودیت های ریسک است )الکنر و همکاران2، 2003(. دو عنصر اصلی 
قرار گرفتن در معرض  با ریسک و مدیریت  اندازه گیری میزان مواجهه  از:  ALM عبارتند 

ریسک. 

1. Asset-Liability Management
2. Luckner et al
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اندازه گیری میزان مواجهه با ریسک را می توان به روش های مختلفی انجام داد که به طور 
کلی در دو دسته قابل تقسیم هستند: محاسبه حساسیت دارایی ها و بدهی ها به تغییرات در 
متغیرهای مالی، و محاسبه توزیع ریسک دارایی ها و بدهی ها. مدیریت مواجهه با ریسک نیز 

شامل تدوین و اجرای استراتژی های  ALM است. 
در خصوص صندوق های بازنشستگی، ALM  شامل تدوین مجموعه ای از سناریوهای 
ارزیابی  بازنشستگی  دارایی ها و بدهی های صندوق  آتی  ریاضی  است که در آن تحوالت 
ارزیابی پیش فرض هایی در مورد خصوصیات آماری متغیرهای اقتصادی،  این  می شود. در 
مالی و بیومتریک اثرگذار بر دارایی ها و بدهی ها مدنظر قرار می گیرد. روش های بسیاری برای 
تدوین سناریوهای اقتصادی، اکچوئری و بازار مالی وجود دارد. روش سنتی این است که یک 

سناریوی مرکزی ایجاد شده و سپس حول آن آزمون تنش1 انجام شود.  
با گذشت زمان مدل های ALM نیز پیچیده تر شده و از مدل های ایستای یک دوره ای 
به سمت مدل های پویای چند دوره ای حرکت کرده اند؛ در این مدل ها دارایی ها و بدهی ها به 
شکل تصادفی شبیه سازی می شوند و هزاران سناریو با احتماالت مختلف را تولید می کنند. 
عالوه بر این، مطالعات سنتی ALM بر بهینه سازی دارایی با یک دیدگاه قطعی در مورد 
بدهی ها متمرکز بود. اما امروزه از بحث ALM به طور فزاینده ای برای شبیه سازی پیامدهای 

سیاست های بازنشستگی بر ذینفعان مختلف نیز استفاده می شود. 
بازنشستگی  صندوق های  که  متفاوتی  سناریوهای  تحلیل  برای  پویا  مدل های  کارایی 
در دنیای واقعی با آن روبه رو هستند، اثبات شده است، اما این مدل ها دارای اشکاالتی نیز 
هستند. در این خصوص می توان گفت به دلیل پیچیدگی این مدل ها، درک و تفسیر آن برای 
یا مدیران دشوارتر است، زیرا در برخی کشورها آموزش متولیان صندوق  متولیان صندوق 
نتوانسته  است با پیشرفت در فنون پیشرفته مدل سازی ریاضی همگام باشد. پیچیدگی این 
توسط  اغلب  بازنشستگی  در صندوق های   ALM مطالعات  است که  باعث شده  محاسبات 
متخصصان خارج از صندوق یا مشاوران انجام شود، البته در صندوق های بسیار بزرگ )مانند 
1. Stress Test
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برخی از صندوق های هلند و ایاالت متحده( این مطالعات در خود صندوق و اغلب به موازات 
یک مطالعه بیرونی انجام می شود.  

)DC(  4-2- صندوق های حق بیمه معین

اگر مسئله اصلی در خصوص مشکالت سیستم های DC عدم برخورداری دانش و تعامل کافی 
افراد برای مدیریت ریسک هایی که در معرض آن قرار دارند، باشد، آنگاه اولین راه حل برای 
کاهش این ریسک ارائه اطالعات به آن ها و مساعدت الزم برای مدیریت این ریسک ها است. 
یکی از راه های انجام این کار، تحمیل الزامات افشای اطالعات بر صندوق های بازنشستگی 
و بررسی صحت آن توسط ناظران است. باید توجه داشت که فقط افشای اطالعاتی که به 
اعضا و ذینفعان ارائه می شود مهم نیست، بلکه نحوه ارائه آن ها نیز مهم است. برای مثال، 
افشای اطالعات باید به موقع باشد، به طوری که در زمان تصمیم گیری این اطالعات موجود و 
به روز باشد. وظیفه ناظران نیز صرفًا بررسی صحت اطالعات افشا شده نیست، بلکه نهادهای 
ناظر باید در نظر بگیرند که چه عناصری از افشای اطالعات را مورد تأکید قرار دهند و نحوه 
نظارت بر افشای اطالعات را برای دستیابی به اهداف نظارتی تعیین کنند. شفافیت و مقایسه 
هزینه ها نیز باید مورد توجه ناظران باشد. الزم به ذکر است که استفاده از شفافیت و آموزش 
برای کاهش مشکل عدم تفاهم از طرف اعضای طرح های DC یک راه حل سریع نیست، 

بلکه باید به عنوان یک سیاست بلند مدت از طرف مقامات نظارتی مورد استفاده قرار گیرد. 
از عملکرد صندوق  اطمینان  برای  تنهایی  به  آموزش  ابزارهای شفافیت و  این حال،  با 
DC حتی اگر به صورت بلندمدت استفاده شوند، کافی نیستند. با توجه به عدم دانش و درک 

اطالعات  )مانند  بازار  و مشکالت شکست  بازنشستگی  پرداخت  شیوه های  پیچیدگی  افراد، 
نامتقارن(، رقابت در بازارهای بازنشستگی همیشه با موفقیت همراه نیست. بنابراین، ناظران 
بر طرح های DC به طور معمول مکانیسم شفافیت و آموزش را با سایر مکانیزم های کنترل 

ترکیب می کنند. 



مدیریت ریسک در صندوق های بازنشستگی  / 15

4-2-1- مکانیزم های کنترل ریسک سرمایه گذاری

همان طور که پیش تر اشاره شد، ریسک سرمایه گذاری مهم ترین ریسکی است که صندوق های 
ساده ای  کار   DC سرمایه گذاری  ریسک  بر  نظارت  هستند.  مواجه  آن  با   DC بازنشستگی 
نیست. در این نوع صندوق ها عمومًا چهار رویکرد برای مدیریت سرمایه گذاری ها مطرح است: 

در  ● و  آگاهانه مشارکت کنندگان  انتخاب  امکان  بازار،  در  انضباط  اینکه  از  اطمینان 
نتیجه رقابت موثر بین طرح های بازنشستگی و صندوق ها را فراهم می کند. 

ارائه طرح های تشویقی به منظور به کارگیری بهترین روش ها در فرآیندهای مدیریتی  ●
و مدیریت ریسک مربوط به سرمایه گذاری، به منظور تصمیم گیری آگاهانه مدیران 

برای بهینه سازی ریسک و بازده در پرتفوی صندوق. 
کنترل میزان ریسک در صندوق با اعمال محدودیت های کمی تعیین شده توسط  ●

مقررات، دستورالعمل های نظارتی یا قوانین صندوق در مورد ترکیب پرتفوی صندوق.
کنترل میزان ریسکی که اعضا در معرض آن قرار گرفته اند و تعیین و اجرای انواع  ●

مشخصی از شیوه های پرداخت بازنشستگی.
این رویکردها از یکدیگر جدا نیستند و اکثر مقامات نظارتی نقشی در رابطه با هر یک 
داشته و اغلب روی برخی رویکردها بیشتر تأکید کنند. بنابراین و به طور کلی در خصوص 
نیازمند تهیه  باید گفت این صندوق ها    DC نظارت بر ریسک سرمایه گذاری صندوق های
بیانیه ای از اصول سرمایه گذاری و رعایت دقیق این اصول هستند. به عالوه، اکثر کشورها 
برای اطمینان از تنوع ریسک، حتی در صورت عدم اعمال محدودیت برای انواع دارایی ها، 

برخی از محدودیت های کمی را در پرتفوی صندوق ها اعمال می کنند. 
مهم ترین روش های کنترل ریسک سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سازمان  ● توسط  شده  ارائه  قانون  اخیر  سال های  در  محتاط1:  فرد  اصل  از  پیروی 

اصل  یک  به  محتاط،  فرد  اصل  عنوان  تحت  اروپا2  مشاغل  بازنشستگی  و  بیمه 

1. Prudent Person
2. European Insurance and Occupational Pensions Authority
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اساسی در تنظیم و نظارت بر سرمایه گذاری های طرح های بازنشستگی تبدیل شده 
دارایی ها  در  فقط می توانند  بیمه گران  فرد محتاط تصریح می کند که  است. اصل 
ابزارهایی سرمایه گذاری کنند که صندوق می تواند ریسک های مربوط به آن ها  و 
کرده،  گزارش  و  کنترل  مدیریت،  پایش،  اندازه گیری،  به طور صحیح شناسایی،  را 
نظر  در  خود  دیون  پرداخت  توانایی  کلی  ارزیابی  در  مناسبی  نحو  به  را  آن ها  و 
آیا  که  می کنند  ارزیابی  بازنشستگی  صندوق های  ناظران  اصل،  این  طبق  بگیرد. 
رویکرد سرمایه گذاری انجام شده توسط صندوق، رویکرد یک فرد محتاط است یا 
خیر. باید توجه داشت قانون فرد محتاط بیشتر بر رفتار و فرآیند متمرکز است تا 
خروجی ها. تمرکز بر فرآیند می تواند به طور بالقوه کارایی سرمایه گذاری و همچنین 
ریسک پذیری تخصیص دارایی را پوشش دهد. ایجاد و استفاده از یک سیاست جامع 
سرمایه گذاری از سویه های اساسِی رعایت استاندارد فرد محتاط محسوب می شود. 
تخصیص  سرمایه گذاری،  اهداف  حاوی  باید  سرمایه گذاری  جامع  استراتژی  یک 
نظارت  و  از  استفاده  ارزش گذاری،  نقدینگی، روش  به  نیاز  متنوع سازی،  دارایی ها، 
بر مشتقات، اهداف تطبیق دارایی-بدهی )در صورت لزوم(، اندازه گیری، نظارت و 
معیار عملکرد، رویه های کنترلی از جمله روش های تحمل ریسک/پایش ریسک، و 

چارچوب گزارش دهی باشد.
محدودیت های کمی سرمایه گذاری: در برخی از صندوق های بازنشستگی محدودیت های  ●

کمی برای کنترل ریسک سرمایه گذاری به کار می رود. در این شیوه برای استفاده از انواع 
دارایی های غیر نقد مانند مشتقات محدودیت های  کمی  ایجاد می شود و صندوق ملزم 
به رعایت این محدودیت هاست. در این ساختار، مقامات نظارتی نقش مهمی دارند؛ آن ها 
نحوه تخصیص دارایی را بررسی کرده و توجه دارند که آیا محدودیت های کمی در 
سرمایه گذاری در طبقات مختلف دارایی رعایت شده است یا خیر. عالوه بر این ممکن 
است محدودیت هایی برای نسبت تهیه دارایی از یک ناشر وجود داشته باشد که ناظران 
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بر این موضوع نیز نظارت می کنند. 
دستورالعمل های OECD چگونگی امکان استفاده از چنین محدودیت هایی را در 
نیستند.  جدا  یکدیگر  از  دو  این  زیرا  می کند،  بیان  محتاط  فرد  قانون  با  ترکیب 
محدودیت های سرمایه گذاری به خودی خود اطمینان نمی دهد که سرمایه گذاری 
فرد  قانون  و  بیشتر کشورها محدودیت های کمی  در  بنابراین  است.  »محتاطانه« 
ناظران  دانست.  ناسازگار  را  آن ها  نباید  واقع  در  و  شده اند  ترکیب  هم  با  محتاط 
طرح های DC حتی در صورت اعمال محدودیت های کمی، می بایست بررسی کنند 

که آیا رویکرد سرمایه گذاری مناسب است یا خیر.
رعایت  بر  نظارت  است،  کم   DC بازنشستگی  تعداد طرح های  که  کشورهایی  در 
محدودیت های کمی با پایش گزارش های منظم طرح ها، نسبتا آسان است؛ اما در 
کشورهایی که تعداد این طرح ها زیاد است، چنین نظارتی مشکل بوده و بیشتر بر 

قاعده فرد محتاط اتکا می شود. 
متنوع کردن صندوق های سرمایه گذاری: در کنار محدودیت های کمی سرمایه گذاری،  ●

سرمایه گذاری  برای  متفاوتی  گزینه های   DC بازنشستگی  صندوق های  برخی  در 
این گزینه های  بزنند.  انتخاب  به  بین آن ها دست  از  اعضا می توانند  وجود دارد که 
سرمایه گذاری بر اساس میزان ریسکی که دارند دسته بندی می شوند؛ صندوق هایی 
و  ریسک  پر  باالست، صندوق های  آنها  دارایی های  سبد  در  سهام  اوراق  که سهم 
صندوق هایی که این سهم در سبد دارایی های آنها صفر یا پایین است، صندوق هایی 
با ریسک پایین به شمار می روند. بیمه پردازان می توانند بسته به نوع ریسک پذیری خود 
یکی از این گزینه ها را انتخاب کنند. عموما افراد از یک سن مشخص به بعد مجاز 
این روش به طور موثر منجر به نوعی  انتخاب صندوق های پرریسک تر نیستند.  به 

سرمایه گذاری بر حسب چرخه عمر می شود.  
ارزش در معرض ریسک: برخی از مقامات نظارتی به جای آنکه ریسک را از طریق  ●
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محدودیت سرمایه گذاری کنترل کنند، سعی دارند قرارگرفتن در معرض ریسک را 
از طریق محدودیت در نوع ابزاری که صندوق می تواند در آن سرمایه گذاری کند، 
کنترل نمایند. در این زمینه یک معیار رایج، ارزش در معرض ریسکVaR( 1( است. 
معیار VaR، به عنوان حداکثِر زیاْن در پرتفو با فاصله اطمینان معین )معموال 5%( و 
در یک افق برنامه ریزی معین تعریف می شود. VaR می تواند خالصه ای از ریسک 
بازار را که هر پرتفوی بازنشستگی در معرض آن قرار دارد، به مدیر صندوق و ناظر 
ارائه دهد. سپس ناظران بررسی می کنند که آیا این میزان ریسک با محدودیت های 
تنظیمی صندوق مطابقت دارد یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد، می توان از فرایندی که 
منجر به محاسبه VaR شده است، تصمیم گرفت که کجا ریسک را کاهش دهد. 
برای مثال، می توان ریسک پذیرترین اوراق بهادار را به فروش رساند، یا مشتقاتی 
مانند معامالت آتی و آپشن ها را برای جبران ریسک نامطلوب اضافه کرد. به عالوه، 
VaR این امکان را فراهم می کند که سهم هر یک از اوراق بهادار موجود در پرتفوی 

را از کل ریسک پرتفوی اندازه گیری کرد. 
در طرح های  ● سرمایه گذاری  ریسک  کنترل  برای  جایگزین  روش  یک  ضمانت ها: 

بازنشستگی DC، تضمین بازده صندوق است. البته فقط در چند کشور با سیستم 
اجباری DC تأمین حداقل بازده سرمایه گذاری تضمین شده است. 

4-2-2- مکانیزم های کنترل هزینه باالی اداره طرح

بهبود شفافیت، مقابله با غیرمنطقی بودن هزینه ها و تعیین سقف هزینه، برخی از مکانیزم های 
مورد استفاده برای کنترل هزینه های باال در طرح های بازنشستگی DC هستند که در ادامه 

به آن ها پرداخته می شود.
بهبود شفافیت: یک روش برای کنترل هزینه های باال، بهبود شفافیت هزینه های  ●

در  باید  اداری  هزینه های  مثال،  برای  است.  بالقوه  اعضای  و  اعضا  از  دریافتی 

1. Value at Risk
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نیز می توانند در کنار  ناظران  استانداردی درج شود.  به شکل  گزارش های ساالنه 
داده های مربوط به بازده، به افشای هزینه ها در یک قالب استاندارد نیاز داشته باشند. 

نبودن  ● منطقی  غیر  بر  مبنی  قانونی  الزامات  ناظران  بودن:  منطقی  غیر  با  مقابله 

هزینه ها را تهیه و بر اساس آن به بررسی منطقی بودن هزینه های ساالنه می پردازند. 
هرگونه افزایش در هزینه ها باید به ناظران اطالع داده شود. البته این امر می تواند در 

قالب گزارش های ساالنه نیز انجام شود. 
بودن  ● منطقی  غیر  با  مقابله  و  مکانیزم های شفافیت  که  مواردی  در  سقف هزینه: 

هزینه ها، با شکست مواجه می شود، برخی از کشورها ضروری دانسته اند که یک 
قرار  صندوق ها  پسند  مورد  معموال  امر  این  کنند.  معرفی  هزینه ها  برای  سقف 
که  به طوری  بودن سقف  پایین  بین  تعادل  ایجاد  زیرا  است،  بی اثر  یا  و  نمی گیرد 
باعث کنترل هزینه ها شود، و باال بودن سقف به طوری که باعث سرکوب نهاد در 

بازار نشود، دشوار است. 

4-2-3- مکانیزم های کنترل ریسک عملیاتی

اگرچه بیشتر مقامات نظارتی DC تمرکز خود را روی ریسک عملیاتی قرار داده اند، اما نوع 
تأکیدات متفاوت است. برای مثال، برخی ناظران توجه ویژه ای به نگهداری سوابق داشته 
و رهنمودهای مشورتی را در مورد روال طرح هایی که مدیران باید برای حفظ و یکپارچگی 
سوابق و گزارش دهی به اعضا اتخاذ کنند، ارائه کرده اند. اغلب بازرسی های نظارتی نیز توجه 

ویژه ای به یکپارچگی سیستم های IT داشته اند.

4-2-4- مکانیزم های کنترل ریسک تبدیل حق بیمه انباشت شده به درآمد ساالنه بازنشستگی 

یکی از راه های محافظت در برابر این نوع ریسک ، الزام اعضای صندوق DC برای انتخاب 
افراد می توانند  مثال،  برای  است.  بازنشستگی  پرداخت مستمری  از شیوه های  انواع خاصی 
از این دو دریافت  یا ترکیبی  انتخاب کنند که مستمری خود را به صورت ساالنه یا یکجا 
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کنند. با این حال، اجباری بودن انتخاب یک نوع مستمری خاص، کماکان افراد را در معرض 
داشته  یکسانی  انباشت شدۀ  ماندۀ  نفر  دو  اگر  مثال،  برای  می دهد.  قرار  زمان بندی  ریسک 
یکدیگر  با  آن ها  بازنشستگی  درآمد  به  انباشت شده  بیمه  تبدیل حق  زمانی  نقطه  اما  باشند 
مواجه  بازنشستگی  درآمدهای  خصوص  در  متفاوتی  بسیار  چشم اندازهای  با  باشد،  متفاوت 
می شوند. بنابراین، مقامات برخی کشورها اجازه انعطاف پذیری در زمان انتخاب نوع مستمری 
را می دهند. برای مثال در انگلستان حق بیمه های انباشت شده باید تا سن 75 سالگی به 

درآمد ساالنه بازنشستگی تبدیل شود. 
افراد  که  است  این  خاص  مستمری  نوع  یک  انتخاب  خصوص  در  دیگر  مهم  مسئله 
اغلب دانش کافی درباره ویژگی  های انواع روش های دریافت مستمری ندارند. این امر باعث 
می شود که آن ها از اطمینان کافی برای بهینه بودن انتخاب شان برخوردار نباشند. بنابراین، 
مقامات نظارتی بازنشستگی می توانند با ارائه اطالعات مقایسه ای و مشاوره در خصوص انواع 

روش های پرداخت مستمری در انتخاب افراد موثر واقع شوند. 

5- نمونه های موردی مدیریت ریسک در صندوق های بازنشستگی

اهمیت  به  صندوق ها  این  می دهد  نشان  جهان  مطرح  بازنشستگی  صندوق های  بررسی 
مدیریت ریسک در راستای تحقق اهداف بلندمدت خود پی برده و گام های اساسی را در این 
این بخش مکانیزم مدیریت ریسک در چهار صندوق  به همین دلیل در  برداشته اند.  زمینه 
بازنشستگی منتخب به طور خالصه ارائه شده است. شایان ذکر است که یافته های موجود 
توسط  شده  منتشر  گزارش های  و  اسناد  به  دستیابی  مقدورات  اساس  بر  این خصوص،  در 
صندوق ها در رابطه با مدیریت ریسک است. در این اسناد چارچوب کلی مدیریت ریسک با 

تمرکز بر ریسک های سرمایه گذاری و عملیاتی آورده شده است. 
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)New Zealand Superannuation Fund(  5-1- نیوزلند

درک و مدیریت ریسک  در این صندوق جزو وظایف اصلی گاردینز1محسوب می شود. هیئت 
مدیره مسئول بررسی و تصویب چارچوب مدیریت ریسک تهیه شده توسط گاردینز است. این 
مسئولیت در تقویم کاری هیئت مدیره گنجانده شده و با یک برنامه منظم انجام می شود. 
همچنین، هیئت مدیره مهم ترین ریسک های شناسایی شده توسط کمیته ریسک گاردینز را 
هر شش ماه یکبار، و بیانیه اشتهای ریسک2 و چارچوب ارزیابی ریسک گاردینز را حداقل هر 

پنج سال یکبار مورد بازنگری قرار می دهد.  
داخلی  کنترل های  و  رویه ها  ریسک،  مدیریت  برای  گسترده ای  سیاست های  گاردینز 
کارشناسی  خدمات  ارائه دهنده  افراِد  سایر  و  بیرونی  سرمایه گذاری  مدیران  کارکنان،  روی 
سیاست های  بیانیه   در  سرمایه گذاری  ریسک های  مدیریت  برای  گاردینز  رویکرد  دارد. 
سرمایه گذاری، استانداردها و رویه ها، و سیاست تخصیص ریسک سرمایه گذاری آورده شده 
باید  ریسکی که  میزان  آن  در  دارد که  اشتهای ریسک  بیانیه  نیز یک  مدیره  است. هیئت 
مدیریت برای دستیابی به اهداف تجاری گاردینز و صندوق بپذیرد، قید شده است. در واقع، 
این ها ریسک هایی هستند که هیئت مدیره می تواند تحمل کند. هیئت مدیره انتظار دارد که 
ریسک های موجود در بیانیه اشتها مدیریت شود. عملکرد گاردینز در قبال این بیانیه سنجیده 

شده و نتایج آن به طور منظم به هیئت مدیره گزارش داده می شود. 
هیئت مدیره هر شش ماه یک گزارش مربوط به ریسک سازمانی را دریافت و بررسی 
می کند. این گزارش از ریسک های اصلی و ریسک های نوظهور شناسایی شده توسط واحدهای 
کاری3 گاردینز استخراج شده است و توسط تیم ریسک سازمانی4 و کمیته ریسک )کمیته 
مدیریت( تسهیل می شود. هر واحد کاری ریسک هایی که می تواند بر اهداف و فعالیت های 

1. Guardians
2. بیانیه اشتهای ریسک )Risk Appetite Statement( در سطح هیئت مدیره، مقدار ریسکی است که سازمان با هدف 

خلق ارزش، مایل به پذیرش آن است.
3. Business Units
4. Enterprise Risk Team
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آن اثرگذار باشد را شناسایی کرده و در دفتر ثبت ریسک1 فهرست می کند. این دفتر همچنین 
تقویت  یا  بهبود  برای  برنامه های عملیاتی مرتبط  و  این ریسک ها  برای  شامل کنترل هایی 
کنترل های مربوطه است. خالصه ای از فرآیند شناسایی و ارزیابی ریسک )دفتر ثبت ریسک( 

در این صندوق در جدول شماره 1 پیوست آورده شده است. 
اگرچه در نهایت هیئت مدیره مسئول ریسک های صندوق است، اما اولین خط دفاعی 
ریسک  تیم  فعالیت هستند.  به  در صندوق مشغول  که  ریسک ها همه کسانی اند  مقابل  در 
شناسایی  را  سازمان  اصلی  ریسک های  کاری،  واحدهای  با  همفکری  طریق  از  سازمانی 
می کند. ریسک های اصلی به همراه خالصه ای از نحوه مدیریت آن ها، هر شش ماه یکبار 
به روزرسانی می شوند. ریسک های )اصلی و نوظهور( شناسایی شده در قالب سه نوع ریسِک 
در حد تحمل، ریسک باال و ریسک نیازمند اقدام رتبه بندی می شوند. نمونه ای از ریسک های 
شناسایی شدۀ صندوق به همراه کنترل های مربوط به مدیریت آن ها در دوره 2019 و 2020، 

در جدول شماره 2 پیوست آمده است.  

)The Fourth Swedish National Pension Fund )AP4((  5-2- سوئد

هیئت مدیره مسئولیت اصلی عملکرد AP4 را بر عهده دارد و در راستای مدیریت ریسک 
صندوق یک کمیته ریسک و یک کمیته حسابرسی را تشکیل داده است. کمیته ریسک در 
یک نقش مشاوره ای برای هیئت مدیره، به پایش و ارائه گزارش در خصوص ریسک مالی 
عملیات AP4 می پردازد. کمیته حسابرسی نیز وظیفه نظارت بر گزارشگری مالی بیرونی و 

اثربخشی کنترل های درونی AP4 را بر عهده دارد. 
برای  را  ریسک  مدیریت  برنامه  و  سرمایه گذاری  سیاست  یک  ساله  هر  مدیره  هیئت 
سوئد،  ملی  بازنشستگی  صندوق های  قانون  همراه  به  سند  این  می کند.  تصویب  صندوق 
 AP4 سرمایه گذاری  و  ریسک  استراتژی  می دهد.  ارائه  را   AP4 ریسک  تحمل  چارچوب 
مطابق با هدف کلی این نهاد تدوین شده است؛ هدف کلی نیز ایجاد باالترین بازده ممکن در 

1. Risk Register
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طول زمان و در نتیجه کمک به قدرت مالی سیستم بازنشستگی است. 
سیاست سرمایه گذاری در این صندوق روی شرح مدیریت دارایی تمرکز دارد و اهداف 
فرآیند  آن  شروع  نقطه  و  می کند  دنبال  را   )DNP( پویا  نرمال  پرتفوی  و  بازده  به  مربوط 
مدیریت دارایی-بدهی است. برنامه مدیریت ریسک نیز نحوه تقسیم مسئولیت و اختیارات 
مربوط به عملیات سرمایه گذاری، ریسک های اصلی در عملیات و چگونگی کنترل و پیگیری 

این ریسک ها را توصیف می کند. 
روی  صندوق،  ریسک  مدیریت  منظور  به   AP4 روزانه  کنترل  و  مدیریت  فعالیت های 
انجام  از اصل پدافند1  تمام جنبه های عملیاتی سازمان متمرکز نیست و مطابق با سه خط 
می شوند. این اصل بین سه نوع عملکرد تمایز قائل می شود: عملکردهایی که دارای ریسک 
هستند )خط اول پدافند(، عملکردهای مربوط به پایش، کنترل و انطباق )خط دوم پدافند( و 

عملکردهای مربوط به بازبینی مستقل )خط سوم پدافند(. 
مستقیم  عملیات های  به  مربوط  ریسک،  کنترل  و  مدیریت  برای  پدافندی  خط  اولین 
همچنین  و  سرمایه گذاری  عملیات  در  درگیر  اداری  واحد های  شامل  که  است،  کسب وکار 
واحدهای پشتیبانی مانند امور مالی و حقوقی است. خط پدافندی دوم شامل عملکرد کنترل 
ریسک است که توسط واحد پشتیبانی ریسک انجام می شود. حیطه کاری این واحد مستقل 
از عملیات سرمایه گذاری بوده و به طور مستقیم به مدیر عامل و هیئت مدیره گزارش ارائه 
می دهد. خط سوم پدافند نیز مربوط به حسابرسی درونی است. هر ساله هیئت مدیره در مورد 
دامنه و حوزه هایی که باید حسابرسی درونی انجام شود، تصمیم می گیرد. این ماموریت توسط 

یک شرکت حسابداری بیرونی انجام می شود. 
در AP4 ریسک ها به دو دسته مالی )به طور عمده شامل ریسک های بازار، اعتباری و 
امور مربوط به ریسک های مالی بر عهده واحدهای  نقدینگی( و عملیاتی تقسیم می شوند. 
مختلف مدیریت دارایی است. نقطه شروع ریسک های مالی AP4 در تصمیم هیئت مدیره در 
مورد تخصیص کل دارایی در پورتفوی نرمال پویا )DNP( و همچنین در دستورالعمل ریسک 
1. Defense
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AP4 برای ادامه مدیریت دارایی نهفته است. بر اساس دستورالعمل های تعیین شده برای 

مدیریت دارایی، دامنه ریسک پذیری محدود است. ریسک های عملیاتی در AP4 نیز از طریق 
یک فرایند مشترک و روش شنایی معین مدیریت می شود. این فرایند شامل نقشه برداری از 
فرآیند، شناسایی و ارزیابی ریسک ها است و باید برای همه فرآیندهای شناسایی شده به طور 
منظم انجام شود. کنترل های کلیدی برای تمامی ریسک های اساسی نیز باید انجام شود، 
در  یا  و  می دهد  کاهش  را  ریسک ها  تحقق  احتمال  است  ممکن  که  آنجا  تا  امر  این  زیرا 
حداقل  به  برای  همچنین،  می کند.  کم  را  آن ها  عواقب  نامطلوب،  اتفاق های  وقوع  صورت 
در  اختیارات  و  مسئولیت ها  تقسیم بندی مشخص  می بایست  عملیاتی،  ریسک های  رساندن 
درون  کنترل  باید  نیز  اجرا  قابل  روال های  و  فرایندها  شود.  ثبت  مربوطه  دستورالعمل های 

سازمانی خوبی را تضمین کرده و در دستورالعمل های مربوطه ثبت شوند.
 AP4 واحد پشتیبانی ریسک و کسب وکار، مسئولیت پایش ریسک های مالی و عملیاتی
را بر عهده دارد. این پایش شامل بررسی انطباق عملیات با قوانین سرمایه گذاری، اهداف و 
دستورالعمل ها، الزامات برنامه مدیریت ریسک و تصمیمات مدیر عامل است. کار این واحد 
شامل اندازه گیری و تجزیه و تحلیل دقیق ریسک و بازده و همچنین، گزارش دهی روزانه در 
مورد آن ها هم به صورت ارقام مطلق و هم نسبت به شاخص های معیار، و گزارش هرگونه 

نقض قوانین و مقررات قابل اجرا است. 

)Government Pension Investment Fund (GPIF((  5-3- ژاپن

از  است.  پرتفوی  ریسک  مدیریت  دپارتمان  عهده  بر   GPIF در  ریسک  مدیریت  وظیفه 
آنجایی که نتایج سرمایه گذاری بلند مدت به طور عمده مربوط به نحوه ترکیب دارایی ها است، 
در GPIF اعتقاد بر این است که »سیاست ترکیب دارایی ها« هسته اصلی مدیریت ریسک 
پرتفوی را تشکیل می دهد. این سیاست به عنوان یک سیاست مبنای مدیریت ریسک، توسط 
هیئت دولت به تصویب رسیده است. مطابق با این سیاست مبنا، GPIF به مدیریت ریسک 

بازار، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک حاکمیتی به روشی مناسب می پردازد. 



مدیریت ریسک در صندوق های بازنشستگی  / 25

به طور مداوم در حال  بازارها  این که  به  با توجه  و  راستای مدیریت ریسک صندوق  در 
انعطاف پذیر  مدیریت  به  قادر   GPIF نحوی که  به  مشخص،  چارچوب  یک  هستند،  تغییر 
سرمایه گذاری در یک محدوده منطقی باشد، تهیه شده است. این محدوده دارای یک کران 
این  در  هشدار  نقاط  ایجاد  حین  در   GPIF اساس،  این  بر  است.  پایین  کران  یک  و  باال 
محدوده ، به منظور حصول اطمینان از مدیریت و پایبندی به آن ها، انعطاف پذیرانه انحراف 
پرتفوی را در محدوده این دو کران مدیریت می کند. اگرچه نقاط هشدار معادل نقاط حدی 
مدیریت  تسهیل  شاخص های  از  یکی  عنوان  به  اما  نیستند،  انحراف  پایین(  و  باال  )کران 
بر  عالوه   2019 مالی  سال  در  می شوند.  گرفته  نظر  در  انحراف  محدودیت های  رعایت  و 
محدوده های مذکور، نسبت VaR نیز به عنوان یک شاخص  پایش به چارچوب مذکور اضافه 
شده است. نسبت VaR که از تقسیم ارزش در معرض ریسک ترکیب دارایی واقعی به ارزش 
در معرض ریسک ترکیب دارایی مطابق سیاست مبنا به دست می آید، شاخصی برای پایش 
میزان انحراف ریسک پرتفوی واقعی از سیاست مبنا است. الزم به ذکر است که این شاخص 
بعد  به   2017 مالی  سال  از   GPIF عالوه،  به  است.  پایش  برای  کوتاه مدت  شاخص  یک 
سرمایه گذاری در دارایی های جایگزین )از جمله زیرساخت ها، سهام خصوصی و مستغالت( را 
افزایش داده است؛ زیرا این دارایی ها از بازدهی-ریسک متفاوتی نسبت به دارایی های سنتی 
مانند سهام و اوراق قرضه برخوردارند و کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمت در بازار عمومی و 

غیره قرار می گیرند. 
از  استفاده  به  می توان   GPIF ریسک  مدیریت  ابزارهای  جمله  از  نیز  بلندمت  منظر  از 
آزمون های تنش اشاره کرد. از آنجایی که توجه به جنبه بلندمدْت در مدیریت سرمایه گذاری 
ذخایر بازنشستگی به صورت پایدار و کارآمد حایز اهمیت است، مدیریت ریسک میان مدت 
با تمرکز   GPIF بنابراین، آزمون های تنش و بلندمدت برای GPIF اولویت بیشتری دارد. 
بر ارزیابی میزان تأثیرگذاری ریسک ها بر پرتفوی در کوتاه مدت، به همراه تجزیه و تحلیل 
اثرات احتمالی میان مدت و بلندمدت انجام می شود. به عالوه، GPIF با در نظر گرفتن عوامل 
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محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، سرمایه گذاری خود را ارتقا می دهد. زیرا این کار اثرات منفی 
چنین عواملی را روی پرتفوی در بلندمدت کاهش می دهد.  

)The Government Pension Fund Global )GPFG((  5-4- نروژ

از وزارت دارایی مسئولیت مدیریت GPFG را بر عهده دارد.  نیابت  بانک مرکزی نروژ به 
مسئولیت کارآمد بودن فرآیندهای مربوط به مدیریت ریسک نیز بر عهده رییس دفتر ریسک 
و مدیر ارشد دفتر حاکمیت شرکتی است. منظور از مدیریت ریسک، مدیریت ریسک  بازار، 
عوامل  به  مربوط  ریسک های  و  عملیاتی  ریسک  مقابل،  طرف  ریسک  اعتباری،  ریسک 
محیطی، اجتماعی و حاکمیتی است. سه ریسک نخست تحت عنوان ریسک سرمایه گذاری 
مسئولیت  نروژ  مرکزی  بانک  در  سرمایه گذاری  ریسک  مدیریت  بخش  می شوند.  شناخته 

مدیریت ریسک پرتفوی صندوق را بر عهده دارد. 
بدون تحمل ریسک  را  بازدهی سرمایه گذاری ممکن  باالترین  GPFG تالش می کند 

بیش از حد کسب کند. برای این منظور، صندوق ریسک هایی که با آن ها مواجه است را با 
اندازه گیری و مدیریت می کند. ریسک  به کارگیری مدل ها و تحلیل های مختلف شناسایی، 
بازار صندوق در درجه اول بر اساس ترکیب پرتفوی معیار آن تعیین می شود. مهم ترین عوامل 
قیمت های سهام،  در  تحرکات  انواع سهام  صندوق،  از: سهم  عبارتند  بازار صندوق  ریسک 
سرمایه گذاری های  در  تغییرات  اعتباری  ریسک  و همچنین،  بهره،  نرخ های  و  ارز  نرخ های 

درآمد ثابت. 
وزارت دارایی نروژ محدودیت هایی برای مدیریت سرمایه گذاری بانک مرکزی نروژ )در 
است.  داده  قرار  ریسک  میزان  تحمل  در خصوص  بازنشستگی(  مدیریت صندوق  با  رابطه 
)خطای  انتظار  مورد  نسبی  نوسانات  عنوان  تحت  است  قیدی  محدودیت ها،  این  مهم ترین 
ردیابی مورد انتظار1( که برای انحراف بازدهی سرمایه گذاری صندوق از بازدهی پرتفوی معیار 
یک سقف تعیین شده است. این قید بدین معنی است که انتظار می رود اختالف بین بازدهی 

1. Expected tracking error



مدیریت ریسک در صندوق های بازنشستگی  / 27

سرمایه گذاری صندوق با بازدهی پرتفوی معیار حداکثر به اندازه سقف تعیین شده باشد. نکته 
قابل توجه این است که اختالف مذکور در هر سه سال فقط یکبار می تواند رخ دهد.  

عالوه بر قید مربوط به سقف نوسانات نسبی مورد انتظار، میزان تمرکز پرتفوی1 صندوق 
نیز مورد توجه قرار می گیرد. به این معنی که پرتفوی تا چه اندازه در برگیرنده تعداد کمی 
از سرمایه گذاری های  بزرگ یا تعداد زیادی از سرمایه گذاری های کوچک است. یک پرتفوی 
با تعداد کم سرمایه گذاری های بزرگ نسبت به یک پرتفوی با تعداد زیاد سرمایه گذاری های 
کوچک متمرکزتر است. سطح ریسک اغلب در پرتفوهای متمرکز باالتر از پرتفوهای متنوع 
است. با این حال، اگر احتمال برود که در طول زمان احتمال کسب بازدهی قابل اطمینان در 
پرتفوی  های متمرکز بیشتر از یک پرتفوی متنوع است، یک مدیر ممکن است ترجیح دهد 
سرمایه گذاری ها را در یک پرتفو متمرکز کند. بخش مدیریت ریسک سرمایه گذاری بانک 
مرکزی نروژ به دنبال آن است که بین سرمایه گذاری های متمرکز و متنوع صندوق تعادل 

ایجاد کند. این استراتژی در GPFG تحت عنوان تجزیه و تحلیل تمرکز2 شناخته می شود.
صندوق در چینش پرتفوی خود ممکن است از سهام شرکت های کوچک، شرکت های با 
ارزش و بازارهای نوظهور استفاده کند. سرمایه گذاری در چنین مواردی به طور معمول بازدهی 
 GPFG باالتری را به همراه دارد، اما ریسک باالتری را نیز در پی خواهد داشت. بنابراین، در

به طور مداوم میزان مواجهه صندوق با چنین عواملی اندازه گیری می شود. 
عالوه بر موارد اشاره شده در باال، وزارت دارایی نروژ الزامی تعیین کرده که بر اساس 
آن هیئت اجرایی بانک مرکزی نروژ باید ابزارهای مالی، بازارها و ناشران اوراق قرضه دولتی 
را تأیید کند. این الزام هم ریسک سرمایه گذاری و هم ریسک عملیاتی را پوشش می دهد. 
در این راستا بانک چارچوبی را ایجاد کرده تا ارزیابی سیستماتیک ریسک سرمایه گذاری و 
سازد.  امکان پذیر  را  دولتی  قرضه  اوراق  ناشران  و  بازارها  مالی،  ابزارهای  عملیاتی  ریسک 
از سازمان های بین المللی شناخته شده  این ریسک ها، در صورت لزوم  به  اطالعات مربوط 

1. Concentration Of The Portfolio
2. Concentration analysis
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ارائه دهندگان داده اتخاذ می شود. ریسک های سرمایه گذاری و عملیاتی مالحظاتی را در  و 
قرار  توجه  مورد  مالی  ابزارهای  و  بازارها  دولتی،  قرضه  اوراق  صادرکننده  کشور  خصوص 

می دهند. 

6- جمع بندی  

ریسک جزء جدایی ناپذیر صندوق های بازنشستگی است. از آنجایی که ماهیت تأمین مالی و 
ارائه تعهدات در این صندوق ها با یکدیگر متفاوت است، نوع و میزان اهمیت ریسک هایی 
که هر یک با آن مواجه هستند نیز تفاوت می کند. به نحوی که شیوه تأمین مالی و تعیین 
مزایا در طرح های DB باعث می شود ریسک اصلی، ریسک     توانایی پرداخت دیون و تأمین 
مالی تعهدات بلندمدت باشد. این طرح ها همچنین با ریسک های سرمایه گذاری، طول عمر 
اصلی  مسئولیت  که   DC طرح های  در  که  است  حالی  در  این  هستند.  مواجه  نیز  تورم  و 
سازمان بیمه گر، سرمایه گذاری صحیح حق بیمه با هدف کسب سود قابل قبول است، ریسک 
ریسک های  با  همچنین   DC طرح های  می شود.  محسوب  کلیدی  ریسک  سرمایه گذاری 
هزینه باال برای اداره طرح، عملیاتی و مدیریت تبدیل حق بیمه انباشت شده به درآمد ساالنه 

بازنشستگی نیز مواجه هستند.
با توجه به متفاوت بودن نوع و میزان اهمیت ریسک های صندوق های بازنشستگی بر 
اساس ماهیت آن ها، مدیریت ریسک در این صندوق ها نیز تاکیدات متفاوتی خواهد داشت. 
به طوری که در راستای مدیریت مهم ترین ریسک طرح های DB، ابزار مدیریت دارایی-بدهی 
خصوص  در  است.  شده  گرفته  کار  به  کنون  تا   1990 دهه  از  فزاینده ای  به طور   )ALM(
صندوق های بازنشستگی، ALM شامل تدوین مجموعه ای از سناریوهای ریاضی است که در 
آن تحوالت آتی دارایی ها و بدهی های صندوق بازنشستگی ارزیابی می شود. در این ارزیابی 
پیش فرض هایی در مورد خصوصیات آماری متغیرهای اقتصادی، مالی و بیومتریک اثرگذار 
سناریوهای  تدوین  برای  بسیاری  روش های  می گیرد.  قرار  مدنظر  بدهی ها  و  دارایی ها  بر 
یک  ایستای  مدل های  از   ALM مدل های  دارد.  وجود  مالی  بازار  و  اکچوئری  اقتصادی، 



مدیریت ریسک در صندوق های بازنشستگی  / 29

دوره ای به سمت مدل های پویای چند دوره ای شامل شبیه سازی های تصادفی دارائی ها و 
بدهی ها حرکت کرده اند. 

با توجه به عدم دانش و درک افراد، پیچیدگی شیوه های پرداخت بازنشستگی و مشکالت 
شکست بازار )مانند اطالعات نامتقارن(، رقابت در بازارهای بازنشستگی همیشه با موفقیت 
ریسک،  مدیریت  به منظور  معمول  به طور   DC طرح های  ناظران  بنابراین،  نیست.  همراه 

مکانیسم شفافیت و آموزش را با سایر مکانیزم های کنترل ترکیب می کنند. 
در راستای نظارت بر ریسک سرمایه گذاری طرح های DC به عنوان مهم ترین ریسک 
قرار  بررسی  مورد  آن  اصول  رعایت  و  شده  تهیه  سرمایه گذاری  اصول  از  بیانیه ای  مطرح، 
در  نیز  کمی  محدودیت های  از  برخی  ریسک،  تنوع  از  اطمینان  برای  عالوه،  به  می گیرد. 
پرتفوی صندوق ها اعمال می شود. همچنین، اصل فرد محتاط به عنوان یک اصل اساسی 
در تنظیم و نظارت بر سرمایه گذاری های طرح های DC در نظر گرفته می شود. به نحوی که 
چگونگی امکان استفاده از محدودیت های کمی سرمایه گذاری در ترکیب با قانون فرد محتاط 
بیان می شود. در کنار این ها، در برخی صندوق های بازنشستگی DC گزینه های متفاوتی برای 
سرمایه گذاری )بر اساس میزان ریسکی که دارند( وجود دارد که اعضا می توانند از بین آن ها 
دست به انتخاب بزنند. برخی از مقامات نظارتی نیز به جای کنترل ریسک سرمایه گذاری از 
طریق محدودیت در نوع ابزاری که صندوق می تواند در آن سرمایه گذاری کند، سعی دارند در 

معرض ریسک قرار گرفتن را کنترل نمایند. 
از توجه  نیز حاکی  بازنشستگی جهان  بررسی موردی مدیریت ریسک در صندوق های 
به اهمیت این موضوع در راستای تحقق اهداف بلندمدت است. برخی از مهم ترین اقدامات 

صندوق ها در این خصوص را می توان به شرح زیر برشمرد:

ریسک های  مدیریت  و  درک  منظور  به  بازنشستگی  صندوق های  ریسک:  مدیریت  متولی 

پیش روی خود، به عنوان نخسیتن گام، متولی مدیریت ریسک را تحت عناوینی مانند شورای 
ریسک یا کمیته ریسک تعیین می کنند. این متولی مسئولیت تهیه و تصویب چارچوب مدیریت 
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چارچوب  تصویب  و  بررسی  مسئول  مدیره  هیئت  البته  دارد.  عهده  بر  را  صندوق  ریسک 
مدیریت ریسک تهیه شده توسط شورا یا کمیته ریسک است. این مسئولیت در تقویم کاری 

هیئت مدیره گنجانده شده و با یک برنامه منظم انجام می شود. 

ریسک  اشتهای  بیانیه  یک  بازنشستگی  مدیره صندوق های  هیئت  اشتهای ریسک:  بیانیه 

اهداف تجاری صندوق  به  برای دستیابی  باید مدیریت  میزان ریسکی که  آن  در  دارند که 
بپذیرد، قید شده است. در واقع، این ها ریسک هایی هستند که هیئت مدیره می تواند تحمل 
کند. هیئت مدیره انتظار دارد که ریسک های موجود در بیانیه اشتها مدیریت شود. عملکرد 
بیانیه سنجیده شده و نتایج آن به طور منظم به هیئت  شورا یا کمیته ریسک در قبال این 

مدیره گزارش داده می شود. 

گزارش ریسک: هیئت مدیره به طور منظم یک گزارش داشبورد مربوط به ریسک سازمانی را 

دریافت و بررسی می کند. این گزارش از ریسک های اصلی و ریسک های نوظهور شناسایی شده 
توسط واحدهای کاری شورا یا کمیته ریسک استخراج شده و توسط تیم ریسک سازمانی 
تسهیل می شود. هر واحد کاری ریسک هایی که می تواند بر اهداف و فعالیت های آن اثرگذار 
دفتر همچنین شامل  این  ثبت ریسک فهرست می کند.  دفتر  در  و  را شناسایی کرده  باشد 
کنترل هایی برای این ریسک ها و برنامه های عملیاتی مرتبط برای بهبود یا تقویت کنترل های 

مربوطه است. 

رتبه بندی ریسک ها: در گزارش های ریسک ارائه شده به هیئت مدیره، ریسک های پیش روی 

صندوق رتبه بندی می شوند. این رتبه بندی برای مثال به صورت ریسک در حد تحمل، ریسک 
باال، و ریسک نیازمند اقدام طبقه بندی می شوند. شورا یا کمیته ریسک از طریق همفکری با 
واحدهای کاری، ریسک های اصلی صندوق را شناسایی کرده و خالصه ای از نحوه مدیریت 

آن ها را به صورت منظم به روزرسانی می کند. 
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پیوست

جدول 1: خالصه ای از فرآیند شناسایی و ارزیابی ریسک در صندوق نیوزلند

مشارکت کنندگانخروجی هاهدففعالیت

1- ارزیابی محیطی

شناسایی منابع درونی و بیرونی  ●
نوظهور ریسک های اثرگذار بر 

کسب وکار
ایجاد یک ورودی برای به  ●

روزرسانی دفتر ثبت ریسک واحد 
کاری

خالصه تغییرات 
اصلی اثرگذار بر 

کسب وکار

کارکنان واحد کاری ●
روسای واحد کاری ●
کمیته ریسک ●
تیم ریسک سازمانی ●

2- بررسی ساالنه 
دفتر ثبت ریسک 

واحد کاری

ارزیابی ریسک های موجود  ●
و بالقوه و اثربخشی کنترل های 

موجود

به روزرسانی دفاتر 
ثبت ریسک واحد 

کاری

روسای واحد کاری ●
کارکنان واحد کاری ●
کمیته ریسک ●

3- خروجی های 
تلفیقی بررسی  دفتر 

ریسک واحدهای 
کاری

تایید یا شناسایی هرگونه تغییر  ●
در ریسک های اصلی موجود

ارزیابی ریسک های نوظهور  ●
و شناسایی آن هایی که باید در 

گزارش آورده شوند

پیش نویس خالصه 
ریسک های اصلی و 
ریسک های نوظهور

تیم ریسک سازمانی ●
کمیته ریسک ●

4- بررسی 
ریسک های اصلی 
توسط تیم رهبری

ارزیابی ریسک های اصلی و  ●
ریسک های نوظهور شناسایی شده

ارزیابی اثربخشی برنامه های  ●
مدیریت ریسک و بررسی اینکه آیا 

اقدامات بیشتری مورد نیاز است 
یا خیر

باز تعریف پیش نویس 
خالصه ریسک های 
اصلی و ریسک های 

نوظهور

تیم رهبری ●
تیم ریسک سازمانی ●
کمیته ریسک ●

5- بررسی 
ریسک های اصلی 
توسط هیئت مدیره

ارزیابی ریسک های اصلی و  ●
شناسایی ریسک های نوظهور 

ارزیابی اثربخشی برنامه های  ●
مدیریت ریسک موجود و بررسی 

اینکه آیا اقدامات بیشتری مورد نیاز 
است یا خیر

نهایی سازی خالصه 
ریسک های اصلی و 
ریسک های نوظهور

هیئت مدیره ●
تیم رهبری ●
تیم ریسک سازمانی ●
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جدول 2: ریسک های شناسایی شده در گزارش ارائه شده به هیئت مدیره صندوق نیوزلند در سال 
مالی 2019

تعریف رتبه بندی ریسک ها

 نیازمند اقدام ریسک باالدر حد تحمل 

کنترل هاریسک اصلیدوره

نوامبر 
2019

ژوئن 
2020

بهترین پرتفوی

شکست در 
استراتژی ها یا 
فرصت های 
ارزش افزوده

فرآیند قوی )نظارت کمیته سرمایه گذاری، استفاده از فرآیند تخصیص  ●
ریسک(، بودجه های ریسک، بررسی نمونه کارها برای فرصت های جدید 

و موجود
ارزیابی مداوم فرصت ها با روابط گسترده و همگن عمیق و شرکای  ●

استراتژیک
استقرار مداوم کارکنان در فرآیندهای سرمایه گذاری ●

نقدینگی 
ناکافی

مدل سناریوی نقدینگی )آزمون استرس( ●
امکان دسترسی به فرصت ها از طریق نقاط دسترسی چندگانه ●
گزارش سریع به هیئت مدیره در صورت کاهش نقدینگی به سطوحی  ●

کمتر از سطح قید شده در بیانیه اشتهای ریسک 

نامناسب 
بودن باورهای 

کلیدی 
سرمایه گذاری 

چارچوب سرمایه گذاری و فرآیندهای مرتبط با آن ●
گروه فرصت های جدید و موجود ●
در نظر گرفتن تنوع در فرآیند تخصیص ریسک  ●
ادامه بررسی مجدد و آزمون استرس از فرصت های سرمایه گذاری از  ●

طریق تیم های بودجه ریسک
ارزیابی مانع یا جایگزین برای سرمایه گذاری های جدید توسط تیم  ●

تخصیص دارایی )تیمی خارج از تیم های نقطه دسترسی(
تحلیل سناریوی سیستماتیک ●
بررسی باورهای سرمایه گذاری ●
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کنترل هاریسک اصلیدوره

نوامبر 
2019

ژوئن 
2020

تیم عالی

کمبود توانایی 
کارکنان

تنوع و سیاست فراگیر ●
برنامه های توسعه فردی ●
برنامه ریزی جانشینی، شامل برنامه های استعدادیابی  ●
روش ها و فرآیندهای کامال تحقیق شده و مستند ●
حفظ دستمزد کل مناسب ●
فرهنگ سازی و اندازه گیری ●

حوادث ناشی 
از فعالیت های 
کالهبرداری 

تفکیک وظایف ●
دستورالعمل های حل و فصل استاندارد و فرآیندهای دستورالعمل مناسب ●
فرایندهای غربالگری استخدام کارکنان ●
سرمایه گذاری و دقت نظر عملیاتی ●
ارزیابی ساالنه ریسک کالهبرداری ●
نظارت بر آموزش آگاهی از کالهبرداری ●
دقت کافی و نظارت مداوم بر اشخاص ثالث ●

سالمتی/
فرهنگ

●  )HSSE( تشکیل کمیته بهداشت، ایمنی، امنیت و محیط زیست
متشکل از تعدادی کارمند به منظور بررسی کفایت الزامات سالمتی و 

ایمنی در سراسر سازمان
پایبندی به دستورالعمل های دولت ●

روابط بیرونی قوی 

تغییر در 
حمایت از 
سهامداران 

اصلی، از جمله 
وزیر دارایی و 
هیئت مدیره

مدیریت سهامداران و ارتباطات شامل برنامه تعامل و نقشه روابط ●
آموزش مداوم هیئت مدیره و سایر سهامداران ●
گزارش دهی دقیق، واضح و سازگار ●
رویکرد واضح بودجه بندی ریسک  ●

تهدید 
استقالل 
گاردینز

برنامه تعامل سهامداران ●
رابطه قوی و مستمر با خزانه داری و دفتر وزیر دارایی ●
آموزش مداوم سهامداران در مورد هدف و فعالیت های صندوق ●
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کنترل هاریسک اصلیدوره

نوامبر 
2019

ژوئن 
2020

وقوع حادثه 
امنیت سایبری

حفاظت از سیستم، نظارت و کشف ●
سیاست امنیت IT، کنترل دسترسی کاربر، آموزش امنیت سایبری ●
تجزیه و تحلیل سیستم های محافظت ابری ●

کارآیی و نوآوری

نامناسب بودن 
زیرساخت های 

فناوری 
اطالعات یا 
سیستم های 
کسب وکار 
متصل به 

شبکه صندوق

دقت و نظارت کافی بر ارائه دهندگان سیستم های فناوری اطالعات  ●
و کسب وکار

چارچوب تداوم کسب وکار ●
نگهداری منظم و بهبود زیرساخت های فناوری اطالعات ●
پایش منظم قدرت شبکه ●
مرکز داده ثانویه ●
تمرکز میز خدمت روی تحویل ●
تمرکز بر کاهش شکنندگی فناوری اطالعات ●

خرابی فرآیند 
منجر به 

اجرای ضعیف 

سیستم های جاسازی شده برای ورودی بین تیمی در معامالت  ●
سرمایه گذاری و غیر سرمایه گذاری

دسترسی به منابع بیرونی مانند فناوری اطالعات، ریسک،  ●
عملکردهای با دقت، مالیات، حقوقی و دارایی

فرآیند تأیید فرصت های جدید ●

نقض قابل 
توجه قانون یا 

مقررات

سیاست و گواهی های کسب وکار شش ماهه توسط کارکنان ●
آموزش مداوم هیئت مدیره و کارکنان ●
پایش مداوم مقررات جدید یا تغییرات آن ها ●
روابط با متخصصان بیرونی، فراهم سازی امکان دسترسی به  ●

اطالعات به موقع و مرتبط
ارائه گزارش شش ماهه قانون گذاری به کمیته ریسک و هیئت مدیره  ●
به روز رسانی شش ماهه مالیات برای کمیته ریسک و کمیته  ●

حسابرسی
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