הופכים סיכונים לתוצאות
כיצד ארגונים מובילים מנהלים את הסיכונים
שלהם?
אריאל הורוביץ ,שותף ,מנהל מחלקת ניהול סיכונים
אשכול הייעוץ,ארנסט אנד יאנג(ישראל).
מוצג במפגש ניהול סיכונים של פורום CFO
 13בפברואר 2013

מגמות בניהול סיכונים
בארץ ובעולם
דוח ברנע
רשות ני"ע  /גושן
הנפקות
חוזר החברות הממשלתיות
פיקוח על בנקים וביטוח דרישות
SEC Proxy
רגולציה
ISO 31000

חברות Rating
ברוקרים ומבטחים
אחריות חברתית
דיווח CDP

דרישות משקיעים
ומחזיקי עניין

תועלות
עסקיות

פברואר 2013
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מגמות בניהול סיכונים

ניהול סיכונים בשנים האחרונות

◄

היסטורית ,השקעות בניהול סיכונים התמקדו בעיקר בבקרות פיננסיות
ובנהלי ציות –  ,SOXגושן ,אכיפה פנימית ועוד

◄

מנהלים לא ראו בניהול הסיכונים ככלי אסטרטגי אלא כתהליך בירוקראטי
שאינו מסייע להם בהשגת היעדים העסקיים.

◄

◄

סקר סיכונים מהווה עיקר התהליך...

◄

גישה מובילה Bottom Up -

◄

ניהול סיכונים התקיים כתהליך נפרד עם "חיים שלעצמו" ומשרת את עצמו.

אחריות על ניהול סיכונים נתפסת כנחלתם של סמנכ"ל כספים או מבקר
פנימי

פברואר 2013
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האם ניהול סיכונים מאפשר לחברות להשיג תוצאות
טובות יותר?
שינויים
בעולם
הצריכה
מדורגת ברשימת פורצ'ן  500כאחת
מ 100-החברות הרווחיות בארה"ב

האצת
בטרנד
הבריאות
העולמי

מדורגת ברשימת פורצ'ן  500כאחת
מ 100-החברות הרווחיות בארה"ב

2011
המשבר
הכלכלי
העולמי
והתערערות
גוש האירו
רעידת
האדמה
וצונאמי ביפן

4

2010

2009

האם ניהול סיכונים מאפשר לחברות להשיג תוצאות טובות
יותר?
◄
◄

במהלך  2011/12ביצעה הפירמה מחקר עולמי
לבחינת הערך מניהול סיכונים בחברות מובילות.
המחקר כלל:
מרכיבים

בסיסי

מתפתח

מבוסס

מתקדם

1
2750
8102

תקשורת ומערך
המידע הארגוני –
Enablement

מודל בשלות
למעלה מ-
תעשיות
מדינות
חברות
575
16
18
שאלות
שנים
לאורך
דיווחים()Maturity

ניהול סיכונים תהליכי
– Risk, Control
and Performance
אופטימיזציה בין
יחידות סיכון ובקרה
– Integrated risk
capabilities

18תעשיות

16מדינות

למעלה מ2750 -
לאורך 8
102

ניהול סיכונים כולל –
Risk
management

דיווחים

שנים

שאלות

1מודל בשלות
()Maturity

ממשל – Risk
Governance

פברואר 2013
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575

חברות
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האם ניהול סיכונים מאפשר לחברות להשיג תוצאות טובות
יותר?
ממשל ( (Risk
Governance

575

חברות

18תעשיות

תקשורת ומערך
המידע הארגוני
–
Enablement

ניהול סיכונים
כולל – Risk
management

16מדינות

למעלה מ2750 -
לאורך 8
102

ניהול סיכונים
תהליכי – Risk,
Control and
Performance
פברואר 2013
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אופטימיזציה בין
יחידות סיכון
ובקרה –
Integrated risk
capabilities
מצגת לפורום מנהלי כספים ראשיים

דיווחים

שנים

שאלות

1מודל בשלות ()Maturity

האם ניהול סיכונים מאפשר לחברות להשיג תוצאות טובות
יותר?
החשיבות של ניהול הסיכון

3x

82%

"חברות בקבוצת ה Top 20% -של בשלות
ניהול הסיכונים ,הציגו רמת EBITDA
גבוהה פי שלושה מאלו אשר בקבוצת ה-
"Bottom 20%

מהמשקיעים המוסדיים מוכנים לשלם יותר
עבור ניהול סיכונים אפקטיבי

חברות 575
18תעשיות

)(Source: Ernst & Young study

16מדינות
20.3%
Top 20%

16.8%

Middle
60%
Bottom
20%

9.5%
7.4%

למעלה מ2750 -
לאורך 8

10.6%

דיווחים

שנים

8.3%
102שאלות

4.1%
2.5% 2.1%

1מודל בשלות ()Maturity
EBITDA/EV

EBITDA

Revenue

שיעורי צמיחה מצטברים  2004-2011בחלוקה לרמת בשלות ניהול הסיכונים
פברואר 2013

עמוד 7

מצגת לפורום מנהלי כספים ראשיים

ניהול סיכונים לפי מודל בשלות ארגוני
חלוקה לפי תעשיות
מרכיבים

בסיסי

מתפתח

מבוסס

מתקדם

קמעונאות וסחר
תקשורת

מוביל

575

חברות

18תעשיות

מדעי החיים
מוצרי צריכה

16מדינות

תשתיות
בריאות

למעלה מ2750 -

דיווחים

פיננסים
רכב

לאורך 8

שנים

מתכות וכרייה

102

קרנות הון

שאלות

טכנולוגיה
1מודל בשלות ()Maturity

נדל"ן
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כיצד ניהול סיכונים מביא לביצועים טובים לאורך זמן?
מה הטמיעו ארגונים מובילים
◄

ממשל – Risk Governance
בארגונים מובילים קיימת תשתית ארגונית תומכת
◄
◄
◄
◄

◄

ממשל ( (Risk
Governance

מנהל סיכונים ראשי חבר הנהלה
וועדת דירקטוריון ופורום הנהלה לניהול סיכונים
מדיניות/נוהל המגדירים את תפיסת ניהול הסיכונים בארגון
ערוצי דיווח והעברת מידע מובנים – למשל :דיון רבעוני ,דוחות
ניהוליים וכד'

תקשורת ומערך
המידע הארגוני
– Enablement

ניהול סיכונים
כולל – Risk
management

ניהול סיכונים
תהליכי – Risk,
Control and
Performance

אופטימיזציה בין
יחידות סיכון ובקרה
– Integrated risk
capabilities

תקשורת ומערך המידע הארגוני – Enablement
ממשל ( (Risk
Governance

בארגונים מובילים מקיימים מערכות ייעודיות ()GRC
התומכות בתהליך
◄

הערכה וזיהוי סיכונים על בסיס שוטף ובאמצעות כלי תוכנה ייעודיים
()GRC tool

◄

שימוש בכלי  GRCלצורך מעקב שוטף אחר נושאים ,דיווח ובקרה
תקופתי

◄

דשבורד נהולי ( ) Risk Dashboardמופק בצורה אוטומטית וכולל
אינדיקאטורים על סיכונים ,ציות וממשל תאגידי
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ניהול סיכונים
כולל – Risk
management

ניהול סיכונים
תהליכי – Risk,
Control and
Performance

תקשורת ומערך
המידע הארגוני
– Enablement

אופטימיזציה בין
יחידות סיכון ובקרה
– Integrated
risk capabilities

ניהול סיכונים מביא לביצועים טובים לאורך זמן
מה הטמיעו ארגונים מובילים?
◄

ממשל ( (Risk
Governance

ניהול סיכונים כולל ERM -
ארגונים מובילים מחברים את ניהול הסיכונים
לעולם האסטרטגי של הארגון
◄

חיבור ניהול הסיכונים במסגרת תהליך החשיבה והתכנון
בארגון (תכנון אסטרטגי ,תקציב שנתי)

◄

שילוב עקרונות ניהול סיכונים בתהליכי מיזוג ורכישה

◄

שימוש בתרחישי קיצון כדי לבחון את רמת הסיכון
שהארגון לוקח

◄

ניהול סיכונים
כולל – Risk
management

תקשורת ומערך
המידע הארגוני
–
Enablement

חיבור הסיכונים ליעדים אסטרטגיים והבנת ההשפעה
שיש לכל סיכון על היכולת להשיג את היעד
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ניהול סיכונים
תהליכי – Risk,
Control and
Performance

אופטימיזציה בין
יחידות סיכון
ובקרה –
Integrated risk
capabilities

מה הטמיעו ארגונים מובילים?
חיבור סיכונים ליעדים אסטרטגיים
סיכון מספר 1
סיכון מספר 9

יעד 1

סיכון מספר 2
סיכון מספר 10
סיכון מספר 3

יעד 2

סיכון מספר 11
סיכון מספר 4

יעד 3

סיכון מספר 12
סיכון מספר 5
סיכון מספר 13
סיכון מספר 6

סיכון מספר 14

יעד 4

סיכון מספר 7

סיכון מספר 15
סיכון מספר 8
פברואר 2013
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יעד 5

מה הטמיעו ארגונים מובילים?
חיבור סיכונים ליעדים אסטרטגיים
סיכון מספר 1
סיכון מספר 9

יעד 1

סיכון מספר 2
סיכון מספר 10
סיכון מספר 3

יעד 2

סיכון מספר 11
סיכון מספר 4

יעד 3

סיכון מספר 12
סיכון מספר 5
סיכון מספר 13
סיכון מספר 6

סיכון מספר 14

יעד 4

סיכון מספר 7

סיכון מספר 15
סיכון מספר 8
פברואר 2013
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יעד 5

מה הטמיעו ארגונים מובילים?
חיבור סיכונים ליעדים אסטרטגיים
סיכון מספר 1
סיכון מספר 9

יעד 1

סיכון מספר 2
סיכון מספר 10
סיכון מספר 3

יעד 2

סיכון מספר 11
סיכון מספר 4

יעד 3

סיכון מספר 12
סיכון מספר 5
סיכון מספר 13
סיכון מספר 6

סיכון מספר 14

יעד 4

סיכון מספר 7

סיכון מספר 15
סיכון מספר 8
פברואר 2013
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יעד 5

ניהול סיכונים מביא לביצועים טובים לאורך זמן
מה ראינו בארגונים מובילים
◄

ניהול סיכונים ובקרות תהליכי

ממשל ( (Risk
Governance

בארגונים מובילים יש תפיסה מובנת להערכת
סיכונים,בקרות ומדידה ברמת התהליכים והיחידות

ניהול סיכונים
כולל – Risk
management

תקשורת ומערך
המידע הארגוני
–
Enablement

העסקיות
◄

שימוש במדדי סיכון (  ( Key Risk Indicatorsכמדדים מובילים
להערכת סיכונים בתהליך והתרעה לסיכוי התממשותם

◄

אופטימיזציה של בקרות בתהליכים – בקרות אוטומטיות לעומת
ידניות

◄

◄

ניטור און ליין של תקפות הבקרות בפועל

 -Control transformationהתאמת
הבקרה ליעדים/סיכונים המהותיים ,הגברת
שקיפות ושליטה והורדת עלויות הבקרה
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ניהול סיכונים
תהליכי – Risk,
Control and
Performance

אופטימיזציה בין
יחידות סיכון
ובקרה –
Integrated risk
capabilities

על ידי התאמת הסיכון והעלויות בגין הבקרות למטרות העסקיות ,חברות יכולות
להקצות משאבים לאזורים קריטיים ולהפחית עלויות באזורים עם עדיפות נמוכה

תובנות

 עלויות הבקרה לפי מטרה עסקית ולפי
תיעדוף
 מיפוי רמת החשיפה לסיכון עבור סיכונים
עסקיים ולפי תעדוף מטרות עסקיות
 איתור הוצאות על סיכונים עבור סיכונים
שלא הוגדרו כחשובים למטרות העסקיות

השפעה

ערכים:
 תמיכה ביעדים אסטרטגיים על ידי התמקדות
בסיכוני מפתח בעלי השפעה על היעדים
 שיפור בביצוע התהליכים על ידי ייעול מבנה
הבקרות והתאמתו לרמת הסיכון

פברואר 2013
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ניהול סיכונים מביא לביצועים טובים לאורך זמן
מה ראינו בארגונים מובילים
◄

אופטימיזציה בין יחידות סיכון ובקרה (מ"איים" לאינטגרציה)
בארגונים מובילים יש מערך מתואם ומשולב של כל יחידות
סיכון ,בקרה וציות הנתמך על ידי מערכת מידע
◄

לו"ז שנתי אחד הכולל את הפעילות של כל הגורמים .סנכרון בין
המועדים והנושאים.

◄

האחדה וסנכרון סקרי הסיכונים וצמצום מספר הסקרים המבוצעים
בארגון.

◄

ניהול סיכונים
כולל – Risk
management

תקשורת ומערך
המידע הארגוני
–
Enablement

האחדת כלי דיווח ומעקב של היחידות – הטמעת מערכת אחת

משולבת
◄

ממשל ( (Risk
Governance

שימוש בטרמינולוגיה ומתודולוגיה אחידה.
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ניהול סיכונים
תהליכי – Risk,
Control and
Performance

אופטימיזציה בין
יחידות סיכון
ובקרה –
Integrated risk
capabilities

תפקיד מנהל הסיכונים בארגונים מובילים
הפיכה לשותף אסטרטגי
כישורים עסקיים
שיפור תהליכים ובקרות

שותף עסקי/אסטרטגי
• שותף אסטרטגי וחלק מתהליכי
קבלת החלטות

•

הבנת תהליכים עסקיים

•

התמקדות בשיפור בקרות ,סיכונים
וייעול תהליכים

• תמיכה ביוזמות ופרויקטים
•

אסטרטגיים בארגון

מיקוד
אסטרטגי

ערך מוסף נקודתי

עמידה ברגולציה

מומחה תוכן
•

מומחיות בניהול סיכונים כולל

•

יישום לצורך עמידה ברגולציה.

•

גיבוש תפיסות חוצות ארגון לניהול

•

תיעוד מסמכים ובירוקרטיה

סיכונים

•

ערך מוסף נמוך

כישורים מקצועיים
פברואר 2013
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מיקוד
תהליכי
וציות

לסיכום

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

לשפר את יכולות
הארגון

להימנע מצרות

Make my business

Keep me out of

better

trouble

שימוש בטכנולוגיות מובילות

לעומת

מינימום הכרחי

דוגמאות למטרות של ניהול סיכונים

"לאפשר עמידה ביעדי
 2015ולהתמקד
ביכולות המשותפות של
היחידות האחראיות על
הסיכון"
פברואר 2013
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"להגן על המאזן ולנהל
סיכונים המשפיעים על
הרווח והפסד"

מצגת לפורום מנהלי כספים ראשיים

“לצמצם את החשיפה
הכוללת לסיכונים,
לשפר את היעילות
ולהגן על המותג

תודה
אריאל הורוביץ ,שותף ,מנהל מחלקת ניהול סיכונים
אשכול הייעוץ,ארנסט אנד יאנג (ישראל)
עמינדב  21תל אביב
054-4736346, 03-6270900
ariel.horowitz@il.ey.com

Super Size Me
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