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ניהול סיכונים לא ימנע שוחד בתרבות ארגונית לקויה
08/01/2017

עידו א סייג

מנכ"ל פאהן קנה ניהול בקרה בכנס איגוד המבקרי ם הפנימיי ם" :בתרבות עסקית לקויה ,ג ם א ם יש
הנ חיות פורמליות לא לש חד ,הדרגי ם הנמוכי ם שרוצי ם לסגור עסקאות ,יש חדו .אפשר להפיק ספר נהלי ם
עב כרס ,אבל א ם התרבות היא בעייתית ,בארגון יפעלו שלא לפי הנהלי ם אלא לפי התרבות הארגונית"
"זרימת מידע שוטפת ומלאה מההנהלה לדרגי ם הנמוכי ם ומהדרגי ם הנמוכי ם להנהלה היא קריטית
לניהול סיכוני ם אפקטיבי בכלל ולמניעת מעילות בפרט"
ניהול סיכוני ם לבדו לא יכול למנוע שו חד ב חברות ובארגוני ם המאופייני ם בתרבות ארגונית לקויה .כך אמר
רו"ח יוסי גינוסר ,מנכ"ל פאהן קנה ניהול בקרה  ,Grant Thornton Israelחברה בת של פירמת
רואי ה חשבון פאהן קנה .רו"ח גינוסר נשא דברי ם בכנס איגוד המבקרי ם הפנימיי ם ) (IIAשנערך הבוקר
)יו ם ה' (5.1 ,במת ח ם אווניו באירפורט סיטי.

רו "ח יוסי גי נו סר

לדברי רו"ח גינוסר" ,למרות שיותר ויותר חברות מטפלות כ חלק מהביקורת הפנימית ג ם באתגר הכרוך
במניעת שו חד של עובדי ציבור זרי ם ,ישנן עדיין חברות ישראליות רבות אשר לא פועלות בנושא ומסכנות
את עצמן" .רו"ח גינוסר העריך כי עליית המדרגה באכיפה של מתן שו חד לעובדי ציבור בכירי ם ב חו"ל
תיצור הרתעה ובעקבותיה מודעות גבוהה יותר להתגוננות כנגד סיכוני שו חד וצפה כי "נראה ג ם יותר
כתבי אישו ם כנגד חברות ישראליות בנושא שו חד של עובדי ם זרי ם בשני ם הקרובות".
"בכדי למנוע שו חד וסיכוני ם אסטרטגיי ם א חרי ם לארגון חובה לשלב לצד מינוי מנהל סיכוני ם מהלך של
גיבוש וטיפו ח של תרבות ארגונית טובה .מהלך זה דורש ממשל תאגידי איתן" ,הדגיש רו"ח גינוסר" .לצד
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זאת ,זרימת מידע שוטפת ומלאה מההנהלה לדרגי ם הנמוכי ם ומהדרגי ם הנמוכי ם להנהלה ,ג ם היא
קריטית לניהול סיכוני ם אפקטיבי בכלל ולמניעת מעילות בפרט".
רו"ח גינוסר המ חיש את דבריו בדוגמאות" :בתרבות עסקית לקויה ,ג ם א ם יש הנ חיות פורמליות לא
לש חד ,הדרגי ם הנמוכי ם שרוצי ם למשל לסגור עסקאות באפריקה ,יש חדו .במובן זה ,תרבות ארגונית
שדורשת הישגי ם בכל מ חיר משליכה מיד על הסיכון בנושאי ם כמו שו חד .אפשר להפיק ספר נהלי ם עב
כרס אבל א ם התרבות היא בעייתית ,בארגון יפעלו שלא לפי הנהלי ם אלא לפי התרבות הארגונית .בהיבט
של הצורך בזרימת מידע דו-כיוונית בין הדרגי ם הגבוהי ם והנמוכי ם ,יש להבין שזרימה עדכנית של מידע
להנהלה יכול לסייע במניעת מעילה של עובד".
רו"ח גינוסר סיכ ם" :הארגון האמריקני  COSOדייק כאשר קבע לפני כ חצי שנה שארגוני ם צריכי ם
להשתמש בהצהרת הייעוד ,הערכי ם והתרבות שלה ם כנקודת המוצא לאסטרטגיה הארגונית בנוגע
לניהול סיכוני ם .ההנ חיות של ארגון ה COSO-צריכות לעניין ג ם מנהלי סיכוני ם וג ם מנהלי ם ודירקטורי ם
א חרי ם ב חברות ,מכיוון שהא חריות לניהול סיכוני ם נמצא לפת ח ם .המשמעות המעשית ברורה :במידה
ומנהל הסיכוני ם נתקל בתרבות ארגונית בעייתית ,אשר עלולה להכשיל יישו ם ניהול סיכוני ם אפקטיבי ,עליו
לשי ם מראה מול עיני ההנהלה ולהגיד לה שרק שינוי של התרבות הארגונית יאפשר לו לבצע בהצל חה
את תפקידו".
ה נתו נים  ,המי דע  ,ה דעות והתחזיות המתפ רסמות באת ר זה מסופקים כש רות לגולשים  .אין ל ראות בהם המלצה או תחליף
לשיקול דעתו העצמאי של הקו רא  ,או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב  :ק ר נות נאמ נות  ,תעו דות סל  ,קופות גמל ,
ק ר נות פ נסיה  ,ק ר נות השתלמות או כל ניי ר ע ר ך אח ר או נ דל "ן–בין באופן כללי ובין תחשב ב נתו נים ובצ רכים המיוח דים של
כל קו רא – ל רכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן  .במי דע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שי נויי
שוק ושי נויים אח רים  .כמו כן עלולות להתגלות ס טיות בין התחזיות המובאות בסקי רה זו לתוצאות בפועל  .לכותב עשוי להיות
ע ניין אישי במאמ ר זה  ,ל רבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבו ר עצמו ו/או עבו ר אח רים ב ניי רות ע ר ך ו/או במוצ רים פי נ נסיים
אח רים ה נזכ רים במסמ ך זה  .הכותב עשוי להימצא ב ניגו ד ע ניי נים  .פא נ ד ר אי נה מתחייבת להו דיע לקו ראים ב ד ר ך כלשהי על
שי נויים כאמו ר  ,מ ראש או ב דיעב ד  .פא נ ד ר לא תהיה אח ראית בכל צו רה שהיא ל נזק או הפס ד שיג רמו משימוש במאמ ר  /ראיון
זה  ,אם יג רמו  ,ואי נה מתחייבת כי שימוש במי דע זה עשוי ליצו ר רווחים בי די המשתמש .
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