מחקר ביקורת פנים גלובלי  -תובנות ראשוניות
לאן מובילות התובנות
מאי 2016

סקר מחקר ביקורת פנים גלובלי  -רקע
•
•
•
•
•
•

סקר גלובלי מקוון שתוכנן כמעקב להוצאת פרסום נקודת המבט הגלובלית שלנו ,להסתגל או
להיעלם Adapt or Disappear -
מכוון לראשי מערכי ביקורת פנים
המטרה :לאמת (או להפריך) את ההשערה שלנו מפורום  CAEהגלובלי במאי  – 2015שתחום
ביקורת פנים חייב להסתגל ולהתפתח במספר תחומים כדי להישאר רלוונטי
כ 40-השאלות התמקדו בתשעה תחומי השינוי הנדרש; הערכת המצב הנוכחי והמצב העתידי
הסקר הושק בחודש דצמבר  2015ונסגר ב 28-בפברואר 2016
נעשה שימוש בכלי  Tableauכדי לנתח את התוצאות והתובנות של המחקר וכדי לתקשר אותן.

סקירת המשיבים לסקר
•
•
•
•

המשתתפים  1,203 -ראשי מערכי ביקורת פנים מענפי הייצור ,שירותים פיננסיים ,אנרגיה
ומשאבים ,טכנולוגיה מדיה ותקשורת ,ועוד.
 29מדינות
תקציב ביקורת פנים ממוצע  3.02 -מיליון $
פדיון ממוצע  5.63 -מיליארד $

תובנות מפתח – נחיצות השינוי
•
•
•
•

 85%מהמשיבים מצפים שיידרש שינוי מתון עד משמעותי בארגונם במהלך  3-5השנים הבאות.
 79%מהמשיבים מצפים שיידרש שינוי מתון עד משמעותי בתפקידם במסגרת ביקורת פנים
במהלך  3-5השנים הבאות.
 64%מהמשיבים ציינו שוועדת הביקורת סבורה שעל ביקורת הפנים להתפתח במהלך  3-5השנים
הקרובות כדי להיות רלוונטית ולהצליח.
 73%מהמשיבים ציינו שההנהלה סבורה שעל ביקורת הפנים להתפתח במהלך  3-5השנים
הקרובות כדי להיות רלוונטית ולהצליח.

ציפיות לשינוי והשפעתה של ביקורת הפנים
המשתתפים נשאלו על ציפיותיהם לגבי תקציב ביקורת הפנים במהלך  3-5השנים הבאות .להלן התוצאות:
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ניתן לראות כי  36%מהמשתתפים מצפים לעלייה בתקציב ביקורת הפנים וכ 50%-מצפים שהתקציב יישאר יציב

ההשפעה הנוכחית של ביקורת פנים
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ניתן לראות כי רק  28%מהמשתתפים מאמינים שלביקורת הפנים יש כיום השפעה חזקה על הארגון שלהם.

חשיבות ההשפעה של ביקורת פנים במהלך  3-5השנים
הבאות
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ניתן לראות כי למעלה מ  60%-מהמשתתפים מאמינים שחשוב מאוד שלביקורת הפנים תהיה השפעה במהלך  3-5השנים
הבאות.

מיומנויות ויכולות
המשתתפים נשאלו על שביעות הרצון הנוכחית שלהם לגבי יכולותיהם במסגרת ביקורת הפנים .להלן התוצאות:

שביעות הרצון הנוכחית לגבי היכולות
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מספר המשיבים
ניתן לראות כי  500מבין המשיבים (המהווים למעלה מ  40%-מהמשיבים) מרוצים מיכולותיהם.

המשתתפים נשאלו על  5פערי המיומנות המרכזיים לגבי היכולות שלהם .להלן התוצאות:

 5הפערים המרכזיים לגבי יכולות
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מודלים למשאבי ביקורת הפנים
המשתתפים נשאלו על ציפיותיהם לגבי מודלים למשאבים הנמצאים בשימוש על ידי ביקורת הפנים כיום ובמהלך
 5-3השנים הקרובות .התוצאות להלן:
מודלים למשאבים הצפויים להיות בשימוש על ידי ביקורת הפנים
במהלך  3-5השנים הבאות על מנת לענות על הצורך בעובדים
מוכשרים

מיקור חוץ

מודלים למשאבים הנמצאים בשימוש כיום על ידי ביקורת
פנים על מנת לענות על הצורך בעובדים מוכשרים
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כפי שניתן לראות ,תכניות רוטציה ומודלים של מבקר פנים חיצוני צפויים לצמוח במהלך  3-5השנים הבאות (העיגול נעשה
גדול יותר וכהה יותר) .מנגד ,עבודה ללא מודל איוש חליפי צפויה לרדת.

ביקורת פנים אנליטית
המחקר הגלובלי של ביקורת הפנים בדק את היישום הנוכחי של מיומנויות אנליטיות בקרב משיבי המחקר.
התוצאות להלן:
יכולות אנליטיות
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מיומנויות כלליות
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הכנסה ממוצעת

רוב היישומים הנוכחיים של שימוש באנליטיקס הנם בעבודת שטח .ניתן לראות כי אחד החסמים הגדולים ביותר
לשימוש באנליטיקס הוא הזמינות של עובדים מיומנים ואיכות הנתונים.

חדשנות בביקורת פנים
המשתתפים נשאלו לגבי דרך התקשורת שלהם עם בעלי מניות .להלן התוצאות:
שיטות תקשורת צפויות בעתיד
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ניתן לראות שכיום רוב המשתתפים משתמשים בדוחות סטטיים של מצגות ומעבדי תמלילים .כמו כן ,בעתיד
המשתתפים מצפים לשימוש מוגבר בכלים דינמיים של הדמיה וכלים אנליטיים.

מסקנות עיקריות
•
•
•

נחיצות השינוי ברורה  -ארגונים ומערכי ביקורת פנים צפויים להשתנות באופן משמעותי בשנים
הקרובות.
לביקורת הפנים אין כיום את ההשפעה הרצויה והנדרשת בתוך הארגון שלהם ,דבר המוסיף לנחיצות
השינוי.
המחקר של  Deloitteזיהה מספר תחומים קריטיים שבהם צפוי  -ואפילו נדרש שינוי  -על מנת לחזק
את השפעתה של ביקורת הפנים.

מסקנות עיקריות  -פעולות מומלצות לביקורת הפנים
•
•
•
•
•
•

טיפול בפערים לגבי עובדים מוכשרים ,תוך לקיחה בחשבון וניצול של מודלי משאבים חלופיים
להבטחת המיומנויות הנדרשות.
הטמעת כלים אנליטיים כאלמנט מרכזי של פעילות ביקורת פנים.
שינוי התקשורת לכיוון יותר ויזואלי ודינמי כדי לאפשר הבנה טובה יותר לבעלי המניות.
הבטחת תמהיל אופטימלי של שירותי ייעוץ ואבטחה כדי לספק את רמת ההשפעה והערך הגדולות
ביותר בתוך הארגון.
שילוב ניהול סיכונים וסקירות תכנון אסטרטגי ,מאחר ותחומים אלה יהיו חשובים במיוחד בהינתן
השינוי הצפוי הן בסביבה הפנימית והן בחיצונית.
לקיחה בחשבון של הפיתוחים החדשניים הצפויים וכיצד ניתן לשלבם בפעילות ביקורת הפנים.

הצעדים הבאים
בקרוב – פרסום נקודת מבט גלובלית
כיצד ביקורת פנים יכולה לחולל קסמים

פרסום מחקר נקודת מבט
גלובלית
חלוקת ערכת השקה
לפירמות החברות

חלוקת קובץ Tableau
ונתונים תומכים לפירמות
החברות

פעולות ניתוח ופיתוח על ידי
האגף הגלובלי

קידום ב ,Deloitte.net -במדיה
החברתית ,הודעה לעיתונות בעולם,
מגזין  ,IIA Compliance Weekועוד.

השלבים הבאים  -איך אתה יכול לנצל את המחקר
השתמשו במחקר  Tableauבשוק שלכם! שתפו את תובנות המחקר עם לקוחות קיימים
ופוטנציאליים.
תרגמו ופרסמו את 'נקודת המבט' בשוק שלכם .הוסיפו תובנות מקומיות ואנשי קשר
כדי להתאים את נקודת המבט הגלובלית לשוק .בכוונתנו למסור לכם ערכת השקה כדי
לעזור לכם בשוק המקומי.
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