مديريت ريسک يکپارچه ()ERM
حرکت در مسير استقرار چارچوب
نتايج تحليل دقيق ضعف هاي مشاهده شده در طول بحران مالي جهاني (  ) 8002 -8002نشان داد که همه آنها مرتبط با پنج ويژگي
اصلي مديريت ريسک بودند .بر اساس اين مشاهدات  ،چارچوب کلي مديريت ريسک يکپارچه به شرح ذيل است:

نگرش ريسک و شفافيت
استراتژي  ،اشتهاي ريسک و مالکيت ذاتي
فرايندها و تصميمات مرتبط با ريسک
حاکميت و سازمان ريسک
تغييرات عملکرد و فرهنگ ريسک
هرکدام از عوامل باال يک چالش را نمايندگي مي کنند ،و فقط با عمل به هر يک از آنها مي توان رويکرد درست  ERMرا در يک
سازمان پياده کرد .به طور قطع ،مديريت ريسک يکپارچه به عنوان يک فعاليت ديده نمي شود بلکه نتيجه اثر متقابل و موفق تعداد
زيادي از فرايندهاست که در کنار هم عوامل کليدي نگرش موفق و کلي ريسکهاي يک سازمان را تشکيل مي دهند .همانگونه که
مديريت ريسک يکپارچه نقش ها و مسئوليت هاي عملکرد ريسک را پوشش مي دهد  ،مديريت ريسک در کسب و کار و تقويت کسب
و کار را نيز رقم مي زند .تفکرمتمايزآينده در مورد مديريت ريسک يکپارچه بر فرهنگ و رفتار تاکيد دارد که با وجود اهميت آنها در
تعداد زيادي از شکست هاي آشکار شده مديريت ريسک ،تاکنون ناديده گرفته شده و يا به طور کامل لحاظ نشده اند .در ادامه به
تشريح مختصر موارد فوق و بيان بهترين روش هاي موجود در پياده سازي هر کدام پرداخته مي شود:
 -1نگرش ريسک و شفافيت
مواردي از قبيل جمع آوري داده ها و مدلهاي ريسک ،زيرساخت هاي اطالعاتي و ريسک  ،ITمدلسازي ريسک(شامل آزمون تنش،
تنظيم ارزيابي ريسک ،و اجتماع بين عملکردهاي متفاوت) و گزارشگري ريسک را پوشش مي دهد .در کانون آن ،شفافيت و نگرش
ريسک بايد اين مفهوم را در برداشته باشد که ارزيابي ريسک و بازده به روشني بيان شده و به اتخاذ تصميمات کاري کمک مي کند.
شيوه هاي مطلوب موجود که نتيجه عوامل مختلف مطروحه زير است ،سبب شده که سازمان بر عوامل اصلي ريسک وضوح داشته و
نگرش عميقي بر داليل ريشه اي ،اثرات غير مستقيم و سيگنال هاي هشدار سريع داشته باشد:
قابليت هاي آزمون تنش که از حداقل هاي تعيين شده قانوني نيز باالتر رفته اند ،آزمونهاي مديريت ارشد را براي سنجش ثبات
مدل کسب و کار تحت يک گروه از سناريوهاي آينده و همچنين درک تاثير بالقوه تغييرات در محيط اقتصاد کالن کمک مي کنند.
اين مسئله در کنار ديد پذيرفته شده و رو به گسترش ،آزمون تنش را به عنوان يک ابزار مديريتي و اساس جديد تصميمات
استراتژيک از بخش اجرا به هيات مديره سوق داده است.
توسعه روش هاي جديد رتبه بندي براي شناخت کمبودهاي موجود شامل موارد زير است:
پيش بيني شاخص هاي مالي کليدي تحت شرايط غالب کنوني
تفاوت بين تخمين هاي احتمال نکول براي يک نقطه زماني () point in timeو يک دوره زماني ()through the cycle
به کارگيري منابع اطالعاتي جديد و ابتکاري
ساختاربندي درست از طبقه بندي جاري ريسک با ويژگي هاي زير:

خيلي دقيق  :شامل استانداردهايي باالتر از آن چيزي است که از سوي قانونگذار يا صنعت تعريف شده است.
کامل  :تمامي ريسک هاي اساسي را که سازمان با آن مواجه است  ،پوشش مي دهد.
دقيق  :هر نوع ريسک به روشني تعريف شده است.
تفکيک شده  :با توجه به تفاوت واحدهاي کسب و کار ،براي هر نوع ريسک علل آن برشمرده شود.
مخصوص شرکت  :متناسب با منطقه جغرافيايي يا واحد کسب و کار
افزايش ميزان اهميت ريسک حوزه  ITهمراستا با مالي و خزانه داري
 -2اشتهاي ريسک و استراتژي
شامل مواردي همچون توسعه و تخصيص اشتهاي ريسک است .معيارهايي که در اين خصوص مورد استفاده قرار مي گيرند ،شامل
چگونگي پياده سازي آنها به طور آبشاري و از باال به پايين درسازمان  ،ارتباط صورت اشتهاي ريسک و استراتژي براي برنامه ريزي و
اتخاذ تصميم است .بايد در نظر داشت که در دنياي آينده  ERMو استراتژي هاي بر مبناي ريسک ،بانکها بايد در خصوص توانايي
هايشان براي تعهد و مديريت ريسک هاي خاص صريحتر باشند .تصميم براي برعهده گرفتن ريسک ها به مهارت هاي تاييد شده و
قابليت هايي که پروفايل ريسک انتخابي را تصديق مي کنند ،نياز خواهد داشت .بنابراين بانک ها مجبور خواهند بود توانايي خود را
براي داشتن ترکيب ريسک هاي ويژه خود اثبات کنند.
در شرايط مطلوب ،معيارهاي اشتهاي ريسک که ريسک در حوزه مالي و شاخص هاي عملياتي را در بر مي گيرند ،با معيارهاي
اشتهاي ريسک و عملکرد در تمام پيکره موسسه ،واحد کسب و کار و حتي سطوح شغلي در ارتباط هستند .حال ،چه يک نوع ريسک
خاص مدنظر باشد و چه مجموعه اي از ريسک ها ،اشتهاي ريسک با موازنه بين محدوديت هاي سرمايه اقتصادي و نتايج سود و زيان
بالقوه در ارتباط است.
در مجموع ويژگي هاي مطلوب اشتهاي ريسک شامل موارد زير است:
ابعاد کيفي ( براي مثال ،پوشش ريسک هايي همچون ريسک شهرت)
بررسي و مرور منظم اشتهاي ريسک به عنوان يک فرآيند معمول( براي مثال ،ساالنه)
فرآيندهاي از باال به پايين و از پايين به باال براي تعريف معيارها و اشتهاي ريسک و تخصيص آگاهانه منابع کمياب به موارد کسب و
کاري که باالترين بازده تعديل شده بر مبناي ريسک و پتانسيل رشد را دارند.
 -3فرايندهاوتصميمات مرتبط باريسک
بخش ريسک در سازمان تعبيه شده است تا در مورد فرآيندها و تصميمات مهم بانک در خصوص سطوح عملکرد ،استراتژي و معامالت
اطالع رساني کند .اين بخش شامل فرايندهاي تخصيص سرمايه ،مالي و مبتني بر ريسک ،محدوديت ها و کنترل ،تعريف سياست هاي
ريسک  ،نظارت ،مشارکت ،بازار ،مديريت ريسک عملياتي و نقدينگي ،پيش بيني زيان  ،قيمت گذاري محصول ،تنظيم استراتژي و
مديريت عملکرد و نيروي انساني است.
به طورکلي بخش ريسک نقش فزاينده اي در همه فرآيندهاي مرتبط دارد .در اين ارتباط ،ريسک نقش موثر در نظارت و بهبود ايفا
مي کند که در مثال هاي زير آمده است:
ورود فعال تر ريسک در تصميمات استراتژيک
تمرکز رو به گسترش بر توصيه به جاي فرآيندهاي کنترلي بوروکراتيک و کم اثر( براي مثال ،ريسک تطبيق و اجرا)
فرايند نظارت ( به طور مثال ،مديريت نقدينگي) که از طريق تعدادي از روش هاي زير بهبود مي يابد:
نظارت روزانه همه وضعيت ها با معيارهاي جامع( شامل اقالم زيرخط ترازنامه)

شامل تمامي وضعيت هاي اقالم زير و باالي خط ترازنامه و دفتر معامالتي
اجراي الزامات خيلي باالتر از حداقل هاي قانوني( براي مثال ،فهرست جامع نسبت ها ،پيش بيني بلند مدت فراتر از ده روز)
برنامه نقدينگي مستحکم که به صورت روزانه به روزرساني شده و با تحليل سناريو حمايت مي شود.
 -4حاکميت و سازمان ريسک
اين مورد ،پرسش هايي از اين دست راپوشش مي دهد :مسئول نهايي مديريت ريسک در سازمان کجاست و چه ارزشي از طريق
عملکرد ريسک به موسسه اضافه مي کند؟ چگونه يک موسسه مسئوليت ها را به صورت عمودي تخصيص مي دهد؟ راه هايي که
هيات مديره بر تصميمات مرتبط با ريسک تاثير مي گذارند ،نقش ،ساختار و نيروي انساني سازمان ريسک و موازنه بين اختيارات اعطا
شده و کميته هاي ريسک ايجاد شده ،کدامند؟
مديريت ريسک ،اولويت هيات مديره و مديريت ارشد است و به عنوان هسته مرکزي براي مديريت کسب و کار در زماني است که
بخش صف ،مالکيت ريسک هاي کليدي را با حمايت از مديريت ريسک مي پذيرد .مثال روش هاي مطلوب شامل موارد زير است:
هيات مديره به طور منظم در مسائل کليدي ريسک فراتر از برنامه ساالنه کاري وارد مي شودو براي مثال ،سناريوهاي آزمون تنش را
تعريف يا اقالم پرتفوي را تحليل مي کنند.
دستورالعمل هاي مديريت در حوزه ريسک به کار گرفته شده و واحد  ERMايجاد مي شود.
 -5فرهنگ ريسک
فرهنگ ريسک ،مکانيزم هايي است که موسسه براي تقويت ذهنيت و رفتارها گسترش مي دهد و يا اينکه چگونه اين مواردرا
امکانپذير مي کند .براي مثال ،به وسيله پرورش يک محيط کاري باز و همراه با احترام که در آن کارکنان احساس کنند براي گزارش
دادن مشکالت هنگام مشاهده يک ريسک جديد ،تشويق خواهند شد .سازمان ها برنامه هاي اختصاصي و روش هايي را براي تقويت
يک فرهنگ ريسک قوي با هدف توانمندسازي کسب و کارشان معرفي مي کنند .آنها کارکرد فرهنگ ريسک خاص را در سازمان خود
به وسيله موارد ذيل ايجاد مي کنند:
ايجاد آگاهي ،فرهنگ و زبان مشترک و همچنين شناسايي ،تقويت و اجراي اهرم هاي بهبود .براي مثال ،به وسيله انجام يک روش
خودارزيابي فرهنگ ريسک در دوره هاي سه ماهه و شش ماهه
راه اندازي برنامه اي براي ارزيابي و تغيير ظرفيت هاي ريسک جاري
تعريف اقدامات خاص و متوليان انجام آن ،هدفها و ايجاد رويکرد اجرايي براي نظارت بر دگرگوني فرهنگ ريسک در سازمان ايجاد
يک چارچوب  ERMپيشرفته به سادگي صورت نمي گيرد .در اين خصوص بانک ها با بسياري پرسش هاي معنايي بغرنج مواجه
هستند ،مانند اينکه چگونه يک مدل آينده نگر را جا بياندازند يا چگونه يک اشتهاي ريسک را تعريف کنند؟ آنها بايد تعادل
هوشمندانه ايجاد کنند .براي مثال ،انتخاب اينکه آيا به سرعت در کسب و کار جديدي وارد شوند و يا به آرامي و پس از اينکه ظرفيت
هاي ريسکي مورد نياز آن را فراهم کردند؟
پيامدهاي قابل توجهي براي بودجه هاي  I Tوجود دارد ،چرا که يک سيستم موثر ERMتغييرات اساسي را در عمليات  I Tمي طلبد.
در اين راه چالش هاي فرهنگي و نيروي انساني نيز وجود دارد .چگونه مي توان استعدادهاي واقعي را شناخت و گسترش داد؟ تعجبي
ندارد که حمايت مديران باال دستي براي يک برنامه ERMبسيار حياتي است.

