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«Pakļaušanās noteikumiem» risku
pārvaldības modeļa problēmas
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Deepwater Horizon gadījumā: vadības pieeja negatīvi
ietekmēja indivīdu spējas identificēt un novērtēt
riskus, komunicēt un novērst tos
Risku pārvaldība bieži tiek uzskatīta par pakļaušanos
noteikumiem (compliance) jautājumu, kuru var atrisināt
izdodot ierobežojumus un nolikumus un nodrošinot,
ka darbinieki tos ievēro
Šāda pieeja nav pati veiksmīgākā krīžu un
katastrofu novēršanā

Risku kategorijas
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Dažādām risku kategorijām nepieciešama dažāda
risku pārvaldība
Trīs kategorijas:
 Novēršamie

riski
 Stratēģiskie riski
 Ārējie riski

Trīs risku kategorijas
Novēršamie
riski
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Stratēģiskie riski

Riski, kuri rodas uzņēmuma iekšienē un Riski, kurus apzināti uzņemamies, lai
no kuriem nav nekāda stratēģiska labuma iegūtu stratēģiskas priekšrocības

Ārējie riski
Ārējie, nekontrolējamie riski

Risku novēršanas mērķis
Novērst un likvidēt ekonomiski
izdevīgākajā veidā

Samazināt iespējamību un ietekmi
ekonomiski izdevīgākajā veidā

Samazināt ietekmi ekonomiski
izdevīgākajā veidā, ja šis riska
notikums iestājas

Diskusijas par risku un stratēģisko
mērķu saistību; identificēto risku
iespējamības un ietekmes analīze;
KPI; resursi kritisko risku
novēršanai

Stresa testi; scenāriju plānošana;
«kara izspēles»

Kontroles modelis
Uzņēmuma kultūra; misija; vērtību
sistēma; noteikumi un robežas;
standarta procedūras; iekšējā
kontrole un audits

Risku pārvaldības personāla funkcijas
Koordinēt, pārraudzīt un rediģēt
riska kontroles mehānismus

Avots: Kaplan & Mikes (2012)

Vadīt risku analīzes darba grupas;
palīdzēt attīstīt stratēģisko risku
‘portfeli’; būt ‘strīda meklētājiem’
(devil’s advocate) vadības sapulcēs

Veikt stresa testus, scenāriju
plānošanu un «kara izspēles» kopā ar
vadības komandu; būt ‘strīda
meklētājiem’

$ 11,6 mljrd.

548.

1) Novēršamie riski
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Iekšējie riski, kurus var
kontrolēt, bet nav
iespējams paredzēt visus
gadījumus, kuros darbinieki
var nonākt
Primārā aizsardzība pret
šiem riskiem ir skaidra
uzņēmuma misija, vērtības
un robežas
Svarīga loma ir iekšējai
kontroles sistēmai, kas
novērš ne tikai pārkāpumu,
bet arī vēlmi to veikt



Piemērs




Risks: kiberuzbrukumi,
kuros iesaistīti darbinieki,
piegādātāji, vai sadarbības
partneri, kuriem ir legāla
pieeja uzņēmuma datu
sistēmām
Risinājums: kvalitātes un
drošības uzraudzību padarīt
par katras iesaistītās
personas atbildību

2) Stratēģiskie riski
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Uzņēmums labprātīgi uzņemas šos riskus, lai īstenotu
savu biznesa stratēģiju (piemēram, bankas uzņemas
kredītrisku, naftas kompānijas uzņemas risku veikt dārgus
urbumus)
Augstāks ienesīgums ir tieši saistīts ar lielāku risku
Stratēģiskos riskus nevar pārvaldīt ar noteikumos balstītu,
pakļaušanās kontroles modeli
Šos riskus vada ar visaptverošu risku pārvaldības sistēmu,
kura maksimāli efektīvi (ekonomiski) cenšas samazināt
risku iestāšanos un uzlabot spēju sadzīvot ar šiem riskiem
un ierobežot to ietekmi

World Economic Forum riska karte
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Avots: WEF The Global Risks Report 2020

Top riski
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Pēc iespējamības

Pēc ietekmes

Crown piemērs: stratēģiskie un ārējie riska faktori
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Avots: https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1219601/000121960120000006/cck-12312019x10xk.htm#sEA3BC3397536527A9D44C5C60BF73553

3) Ārējie riski
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Ārējie riski ir ārpus uzņēmuma kontroles vai ietekmes un
tie parasti ir saistīti ar dabas, politiskām vai ekonomiskām
katastrofām (piemēram, Covid-19)
Tā kā šie riski nav paredzami, tad to pārvaldība fokusējas
uz savlaicīgu identificēšanu un ietekmes mazināšanu, kad
negaidītais ārējais risks iestājas
Ja novēršamos riskus vēl var pārvaldīt ar pakļaušanos
noteikumiem modeli, tad stratēģisko un ārējo risku
pārvaldībai ir nepieciešama fundamentāli atšķirīga pieeja,
kas balstīta atvērtā un iekļaujošā diskusijā par riskiem
un atbildības nešanā visos uzņēmuma līmeņos

Harvardas Universitātes piemērs
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Divus gadus pirms pandēmijas finanšu nodaļa kopā ar prezidentu
modelēja scenārijus būtiskam ieņēmumu kritumam (nezinot, kāda tieši
iemesla dēļ), kas palīdzēja ātri reaģēt, kad krīze pienāca, jo bija jau
izstrādāts/ izspēlēts scenārijs rīcībai krīzes situācijā (recession playbook)
Rezultāts: neskatoties uz to, ka Covid-19 ietekmē ienākumi kritās par
$270M no plānotā, universitāte spēja noslēgt finanšu gadu ar tikai $10M
zaudējumiem

Avots: https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/10/harvard-releases-annual-financial-report-with-a-look-ahead/
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«Kara izspēles» (war-gaming)
metode risku pārvaldībā






Šī metode novērtē uzņēmuma jūtību pret jaunām
tehnoloģijām vai izmaiņām konkurentu stratēģijā
Tiek nozīmētas 3-4 komandas ar uzdevumu izstrādāt
iespējamās stratēģijas, ko esošie vai jaunie konkurenti
varētu pieņemt tuvākajos gados
Komandas satiekas, lai izspēlētu scenārijus, kurus
gudri konkurenti varētu īstenot, lai apdraudētu
uzņēmuma esošo biznesa modeli un stratēģiju

Risku novērtējumu karte
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Stratēģiskais
mērķis

Risks

Rezultāti

Riska
identifikatori

Garantēt
stabilu
piegādes
ķēdes darbību
(no
piegādātāja
līdz ražotnei)

Traucējumi
piegādes
ķēdes
posmos
(piem.,
pandēmijas,
sankciju, utt.
dēļ)

Kavējumi
piegādēs;
lielākas
izmaksas
pērkot
steidzami
citur;
kvalitātes
kritums

Kavētas
piegādes;
defekti;
kļūdainas
izejmateriālu
piegādes

Iespējamība
/ Ietekme

x

Vadības
kontroles
rīki

Atbildīgās
personas

Ikdienas
piegāžu
uzraudzība;
piegādātāju
monitorings
un analīze;
regulārs
kontakts ar
atbildīgo
vadītāju
kritiskākajos
piegādātājos

Ražošanas
vadītājs,
loģistikas
vadītājs

Secinājumi
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Dažādu risku pārvaldībai nepieciešama atšķirīga pieeja
Noteikumi, ierobežojumi un pakļaušanās tiem ir efektīvi tikai
novēršamo risku pārvaldībā
 Stratēģisko un ārējo risku sekmīgai vadībai nepieciešams
panākt atbildību un iesaisti no visiem uzņēmuma
darbiniekiem




Sekmīgai risku pārvaldībai nepieciešama vadības
komandas, ne tikai iekšējā audita vai risku kontroles
departamenta, aktīva iesaiste laikā, kad «spīd saule» un
vēl nav «savilkušies mākoņi»
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Managing 21st-Century Political Risk (by Rice and Zegart)
How to Scandal-Proof Your Company (by Healy and Serafeim)
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