רו"ח אריאל הורוביץ ,מנהל תחום סיכונים,
קבוצת הייעוץ E&Y ,במפגש ניהול סיכונים של פורום  CFOבמלון דן ת"א
איך הופכים סיכונים לתוצאות? או איך ארגונים מובילים מנהלים את הסיכונים שלהם ויוצרים ממנו ערך או
ערך מוסף לארגון?
מבחינת המגמות בניהול סיכונים אנו מתחילים דרך הרגולציה .דוח ברנע .אתם מפרסמים את רשימת
הסיכונים שזיהיתם בחברה כולל את רמת החומרה שלהם :קטנה ,בינונית וגבוהה .הרשות לניירות ערך פונה
לחברות ומבקש מהן לבצע תהליך ניהול סיכונים כולל שמפוקח על ידי הדירקטוריון ומנוהל על ידי ההנהלה
ובעצם גם משמש כבסיס למבקר הפנימי בעבודתו .חוזר החברות הממשלתיות בנה נייר והנחיה מאד מסודרת
על איך עושים את זה ,מה צריך לעשות .כך גם בחוזר של משרד הבריאות .תהליך שהוא מאד  .MATUREה
 SCCפונה לחברות הציבוריות האמריקאיות ומבקש מהדירקטוריון לפקח על ניהול הסיכונים ולוודא שהתהליך
פורה ומנוהל ועונה באמת לנושאים הרלוונטיים בחברה .בכדי שינהלו את הסיכונים .יש לנו גם את ה .ISO
מבחינת דרישות הרגולציה בשנים האחרונות של משקיעים ומחזיקי עניין .חברות  RATINGרואים שהן פונות
לחברות על מנת לברר אם יש שם תהליך ניהול סיכונים מסודר ובשל .תהליך שכזה הופך את החברה ליותר
בטוחה וכך הרייטינג יותר טוב .כך גם ברוקרים ומבטחים ,מעניין אותם לדעת מה החברה עושה מבחינת
ניהול הסיכונים מכיוון שמבחינתם זה משפיע על פרמיית הביטוח .כך שמתחילים לראות כניסה לאזורים
עסקיים.
אך הרציונל הוא איך לוקחים את התהליך שעשינו ויוצרים ממנו תועלת עסקית או מחברים את הערך לניהול.
עדיין בהשקעה בניהול סיכונים התמקדו במקורות הפיננסיים .אך השאלה היא מה קורה עם שאר הסיכונים.
מה לגבי ניהול הסיכונים מעבר לדוחות הכספיים .מנהלים לא ראו בתהליך ניהול הסיכונים כלי אסטרטגי אלא
תהליך בירוקרטי .אולי תהליך זה יכול לסייע בהשגת יעדים עסקיים .סקר סיכונים התחיל בסקר ושם הוא
נעצר .אך אם לא לוקחים את הסיכון ומנהלים אותו – לא קרה כלום.
קיימת גישה שמאפשרת לקחת את התהליכים ולזהות סיכונים מצוינים ,אך כאלו שיתנו מענה לתהליך ספציפי
ולא בהכרח אלו יהיו אותם סיכונים שאמורים לתת מענה ליעדים העסקיים של הפירמה .ניהול סיכונים מתקיים
כתהליך נפרד ,עם חיים משל עצמו ואינו חלק מה  DNAשל החברה .עדיין אחריות לניהול סיכונים נתפסת
כאחריותו של מנהל הכספים ,של המבקר הפנימי ולא משתתפת בו כל החברה.
האם ניהול סיכונים מאפשר לחברות להשיג תוצאות טובות יותר? גולדמן זאקס השיגו רווחים מצויינים.
מבחינת ניהול הסיכונים הם קנו אופציות נגד המשכנתאות והרוויחו .הצונאמי ביפן – רווחי טויוטה ,הונדה ,ניסן
נפלו ,אך לעומת זאת ,וולמארט יפן פתחו את שעריהם ומכרו אוהלים ,שמיכות ועוד ורשמו רווחים .סאותווסט
מרוויחה ומראה גידול של כ 08% -ברווחים לעומת חברות אחרות שמדממות עם מחירי דלק מאמירים ועוד.
קודאק לא השכילו לחזות את השוק אך סוני השכילו לזהות את המגמה .באותה תקופה בה מק' דונלדס
משיגים רווחיות עצומה למרות השמצות על כך שאינם בריאים ,סבארו נמצאת בסכנת פשיטת רגל.
במהלך  1822-1ארנסט אנד יאנג ביצעה מחקר שכלל  575חברות 20 ,תעשיות 21 ,מדינות ,קרוב 0888
דיווחים ,לאורך  0שנים לבחינת הערך מניהול סיכונים .מודל בשלות שמורכב מחמישה רכיבים בה לענות על
השאלה :מה החברות עושות בניהול הסיכונים שלהן והיכן הוא נמצא ביחס לתוצאות שלהם .האם ניהול
סיכונים מאפשר לחברות להשיג תוצאות טובות יותר?
חברות בקבוצת טופ  18של בשלות ניהול סיכונים השיגו רמת  EBITDAגבוהה פי  0במשך  1882-1822מדי
שנה ושנה יותר מאשר אלו בקבוצת הבוטום  18של בשלות ניהול הסיכונים 01% .מהמשקיעים המוסדיים
אומרים שהם מוכנים לשלם יותר עבור ניהול סיכונים אפקטיבי .אותו דבר אפשר לראות מבחינת צמיחת
1

ההכנסו ת .אותן חברות עם בשלות ניהול סיכונים גבוהה ,מציגות רמת הכנסות גבוהה פי  1מאלו של הבוטום
 .18כך גם ביחס ה PEל  .EBITDAכך שיש קורלציה ישירה בין בשלות ניהול הסיכונים ליכולת לבדל את
החברה ,להתאושש ,להגיב גם ברמת החברה והיעדים שלה וגם ברמה של החברה מול המתחרים.
נקודה מעניינת נוספת היא חלוקת ניהול הסיכונים מול התעשיות השונות .רואים שקמעונאות ,סחר ,תקשורת
ומדעי החיים נמצאים בתהליך מתקדם יותר מבחינת תהליך ניהול הסיכונים שלהם .מנגד ,חברות הנדל"ן
וטכנולוגיה נמצאות במקום ש יש להם עדיין יותר מה לעשות ולאן להגיע מבחינת ניהול הסיכונים .אך בסה"כ
כולם מסכימים שיש לשפר ולהתקדם יותר בתהליך ניהול הסיכונים שלהם.
נגה :לא קשור לכך שחברות נדל"ן והיי טק ,קרנות הון סיכון וכו' מטבע הדברים מיועדים להתנהל באזור
המסוכן יותר?
תשובה :כשמסתכלים על השנים האחרונות אף אחד לא היה מאמין שיקרה בשוק לדוגמא מה שקרה עם
חברות התקשורת .גם חברות הטכנולוגיה מרגישות שהן רוצות להגיע לכך שיעמדו בתוצאות .יכול להיות
שתהליך הסיכון שלי מאד בשל ואני מחליט שתיאבון הסיכון שלי גבוה יותר וזה בסדר ,אך חשוב ניהול תהליך
הסיכון עצמו.
מה הטמיעו ארגונים מובילים על בסיס הסקר והשאלון ששאלנו?
מבחינת ממשל תאגידי ,בארגונים מובילים קיימת תשתית ארגונית תומכת .מנהל סיכונים ראשי כחבר הנהלה.
ועדת דירקטוריון שמתכנסת ושומעת .פורום הנהלה שמתכנס ביחד וכולם דנים בסיכונים ומבינים מהם
הסיכונים העומדים בפני הארגון .יש חיבור וסנכרון שחשוב לתהליך .אנו נמצאים בזה ביחד וכולנו מנהלים את
הסיכונים מכיוון שזה קשור ליעדים של החברה.
מדיניות ונוהל שמגדירים את תפיסת ניהול הסיכונים בארגון .כל אחד מבין שכך מנהלים סיכונים בארגון .לא
כל אחד ינהל את הסיכונים בצורה שונה.
ערוצי דיווח והעברת מידע מובנים – דיון רבעוני שבמסגרתו דנים בסיכונים שיש בארגון ומוודאים האם
מבחינת מפת הרמזורים שלנו ,האם הסיכונים שלנו מנוהלים :האם הפכו לאדומים – קרי ,הפכו למסוכנים יותר
עם סיכויי התממשות גבוהים ואז צריך לעשות משהו ,או שהם נמצאים באזור הירוק בו אנו רואים שקיים סיכוי
נמוך יותר להתממשות הסיכון.
תקשורת ומערך המידע הארגוני – ארגונים מובילים מקיימים מערכות ייעודיות התומכות בתהליך .לאפשר
לארגונים לאסוף מידע ולנתח אותו .כך יכולים לזהות ולהעריך סיכונים על בסיס שוטף .לבדוק האם מדדי
הבקרה האם הסיכון מתקדם או לא מתקדם ומה צריך לעשות .צריך לבדוק האם כשקובעים את היעדים
ואסטרטגיית הארגון ,האם אנו שואלים מהם הדברים שימנעו מהחברה להגיע לאותם יעדים .לאחר שהגדרתי
מהם הסיכונים ,אני בודק מה לעשות בכדי למנוע מאותם סיכונים להתממש .אז עושים תהליך ממוקד שמחבר
את ניהול הסיכונים לתכנית האסטרטגית ולתקציב השנתי.
מיזוג ורכישה – הסטטיסטיקה מראה שמרבית המיזוגים והרכישות לא מצליחות .מה אנו עושים? אילו תהליכי
ניהול סיכונים אנו עושים במיזוגים ורכישות? אנו עושים תהליך דיו דיליגנס מסודר לחברה .מצוין .כך ידענו
אולי לקבוע מחיר הוגן ולקבוע מה הבעיות שיש .אבל ,איך אני מנהל את הסיכון שהרכישה הזו תצליח ותביא
לי ערך כשאני רוצה? זה כבר ניהול סיכונים שונה לחלוטין.
ניהול סיכונים ובקרות תהליכים – בארגונים מובילים יש תפיסה מובנת להערכת סיכונים ,בקרות ומדידה
ברמת התהליכים והיחידות העסקיות .שימוש במדדי סיכון כמדדים מובילים להערכת סיכונים בתהליך
והתרעה לסיכוי להתממשותם .אופטימיזציה של בקרות בתהליכים .בקרות אוטומטיות לעומת ידניות .תהליכים
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ממוחשבים ומערכות ממוחשבות שאפשר להשתמש בהן יותר .נדרשת התאמת סיכון ועלויות בגין הבקרות
למטרות עסקיות .חברות צריכות ומסוגלות להקצות משאבים למקומות הקריטיים ולהפוך תהליכים ליותר
יעילים.
אופטימיזציה בין יחידות סיכון ובקרה – צריך מערך מתואם ומשולב של כל יחידות סיכון ,בקרה .חשוב להגיע
לאינטגרציה וסנכרון בין שחקני הבקרה שתביא להתייעלות משמעותית.
ניהול הסיכונים כתפיסה .הרעיון הוא לקחת את תהליך ניהול הסיכונים שכבר נמצא שם היום לצורך עמידה
בדרישות הרגולציה .במקום ליישם את תהליך ניהול הסיכונים עבור דרישות הרגולציה ,כדאי לקחת אותו
וליישם אותו כחלק משותפות עסקית אסטרטגית ,כשותף אסטרטגי וכחלק מתהליך קבלת ההחלטות הארגון
וחלק מתמיכה מיוזמות אסטרטגיים בארגון ,באסטרטגיה של החברה.
בוא ניקח את אותו תהליך כחלק משיפור יכולות הארגון ,שיפור היעילות והגנה על המותג .לאפשר עמידה
ביעדים .עוצמת הארגון תהיה גבוהה וחזקה יותר אם המערכות יעבדו בשיתוף פעולה.
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