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RESUM 

 

Sovint, la dinàmica de les empreses comporta enfrontar-se a tota 
mena de riscos. Per això els gestors de les empreses són conscients 
de la necessitat de gestionar el risc de manera adequada per garan- 
tir la continuïtat del negoci. En aquest treball s’han analitzat els princi- 
pals riscos que afecten les empreses i se’n presenta una classificació. 
Addicionalment, s’exposen els principals esculls als quals s’enfronta 
l’empresa i s’ofereix informació sobre els organismes professionals o 
acadèmics que ofereixen informació sobre els riscos més rellevants; i 
d’una manera resumida s’aborda el procés per gestionar els riscos. 
Aquest treball és ÚTIl per als directius, professionals i consultors que 
estan interessats en la gestió dels riscos de les empreses. 

Classificació JEL: G32, M41, M42. 
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ABSTRACT 
 

The dynamics of companies often entails facing all kinds of risks. 
Therefore, the managers of the companies are aware of the need to 
manage risk in an appropriate manner to ensure business continuity. 
In this research we analyze the main risks that affect companies and 
present a classification of risks. Additionally, the main risks faced by 
the company are exposed and information is provided on the profes- 
sional or academic bodies that offer information on the most relevant 
risks. Also succinctly is summarized the process to manage risks. This 
research article is useful for managers, professionals and consultants 
who are interested in managing the risks of companies. 

Classification JEL: G32, M41, M42. 
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1. Introducció 

 
Actualment, les empreses afronten nombrosos canvis en el seu entorn 

empresarial. El món dels negocis està en constant evolució, és un món com- 
plex, la major part del comportament del qual resulta impredictible. A més, 
els negocis evolucionen i comporten nous riscos que les empreses han de 
considerar i gestionar. A causa de l’alt ritme d’aquests canvis, les compa- 
nyies són conscients de la necessitat i la importància de la gestió del risc 
(Hudakova, Mika, & Holla, 2016). Cada vegada més, la seva capacitat per 
anticipar les amenaces, donar-hi una resposta i adaptar-se contínuament de- 
pèn del procés d’administració de riscos (Deloitte, 2015). 

Les empreses desenvolupen l’activitat amb el compliment de objectius 
diferents, com el creixement econòmic, obtenir la rendibilitat de la inversió 
esperada i aconseguir una seguretat o estabilitat de permanència en el temps. 
A partir d’aquests objectius, els òrgans executius de les empreses decidei- 
xen una sèrie d’estratègies per competir en el mercat. Una única decisió es- 
tratègica pot involucrar múltiples tipus de risc que succeeixen en diferents 
moments durant l’execució de l’estratègia (Bromiley, McShane, Nair & 
Rustambekov, 2015). Per garantir la continuïtat del negoci es requereix ava- 
luar molts tipus de riscos (McKim, 2017). 
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L’objectiu d’aquest treball és analitzar els principals riscos als quals 

s’enfronten les empreses per competir en els mercats, i fer-ne una classifica- 
ció. Així mateix, s’exposen els principals riscos que detallen diferents orga- 
nismes econòmics i professionals que analitzen els riscos de les empreses  
a través d’enquestes d’opinió. Finalment, s’explica la importància de dur a 

terme una adequada gestió dels riscos a l’empresa. La supervivència de 
l’empresa dependrà de la seva capacitat d’anticipació i preparació per al 
canvi, en lloc de reaccionar quan inevitablement el canvi s’ha produït 
(Raghavan, 2005). Aquest treball pot ser útil sobretot per als directius de les 
empreses i per als professionals, consultors i agents econòmics que estan 
interessats en la gestió dels riscos de les empreses. 

El treball s’ha estructurat de la manera següent: en primer lloc, es fa 

una revisió de la literatura sobre els riscos a l’empresa i se n’efectua una 
classificació; en segon lloc, s’exposen els riscos més importants als quals 

s’enfronta l’empresa; en tercer lloc, es du a terme una breu explicació del 
procés per gestionar els riscos, i, finalment, s’exposen les principals conclu- 
sions aconseguides. 

 

2. Classificació dels riscos a l’empresa 
 

Des del punt de vista de l’economia de l’empresa, el concepte de risc 

s’utilitza per expressar la incertesa sobre els esdeveniments i els seus resul- 
tats que podrien tenir un efecte negatiu en el rendiment de l’organització i en 
els seus objectius (Cormican, 2014). El risc pot definir-se com una funció 
de: risc = ƒ(esdeveniment, probabilitat, impacte) (Cormican, 2014). 

En la literatura d’administració d’empreses no hi ha una clara unani- 
mitat de com classificar els diferents riscos en els quals incorre l’empresa. 

En general, els riscos es poden causar per factors externs a l’empresa (eco- 
nòmics, ambientals, socials, polítics i tecnològics) o per factors interns (in- 
fraestructura, recursos humans, processos i tecnologia utilitzats per una 
empresa) (Verbano i Venturini, 2013). A partir d’aquesta classificació ge- 
neral, la literatura i la pràctica professional duen a terme diverses classifi- 
cacions. Majoritàriament, la classificació dels riscos dependrà de les carac- 
terístiques de cada empresa (Rodríguez López, Piñeiro Sánchez & De Llano 
Monelos, 2013) i poden variar segons la indústria en la qual realitzen els 
seus negocis. En molts casos, per determinar els riscos caldrà requerir a un 
expert en el sector que identifiqui els tipus de categories de risc en els quals 
pot incórrer l’empresa (McKim, 2017). Hi ha altres factors que poden influir 
en els tipus de risc, com la internacionalització i els mercats en els quals 
opera l’empresa. 
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Una classificació molt acceptada pels acadèmics i els professionals és 
distingir quatre categories: els riscos estratègics, els riscos operacionals, els 
riscos financers i els riscos de compliment (Sadgrove, 2005; Deloitte, 2013; 
Ernst i Young, 2010; CFOcentre, 2017). 

 
• Els riscos estratègics afecten o són creats per l’estratègia comercial i 

els objectius estratègics d’una organització (Deloitte, 2013). Entre 

d’altres, inclouen els danys a la reputació de l’empresa (per exemple, 
erosió de marca, frau i publicitat desfavorable), la competència, els 
desitjos del client, les tendències demogràfiques i socioculturals, la 
innovació tecnològica, la disponibilitat de capital i les tendències nor- 
matives i polítiques (Casualty Actuarial Society, 2003). 

• Els riscos operatius influeixen sobre els processos, els sistemes, la 
gent i la cadena de valor general d’un negoci (Ernst Young, 2011) i 

suposen els principals riscos que afecten la capacitat d’una organitza- 
ció per executar el seu pla estratègic (Deloitte, 2013). Comprenen les 
operacions comercials (per exemple, recursos humans, desenvolupa- 
ment de productes, capacitat, eficiència, falla de productes/serveis, 
gestió de canals, gestió de la cadena de subministrament i cíclics co- 
mercials), l’apoderament (per exemple, lideratge i preparació per a 

canvis), la tecnologia de la informació (per exemple, rellevància i dis- 
ponibilitat), els informes d’informació/negocis (per exemple, elabo- 
ració de pressupostos i planificació, informació comptable, fons de 
pensions, avaluació d’inversions i impostos) (Casualty Actuarial So- 
ciety, 2003). 

• Els riscos financers sorgeixen per la volatilitat en els mercats i de 
l’economia real (Ernst Young, 2011) i inclouen àrees com els infor- 
mes financers, la valoració, el mercat, la liquiditat i els riscos crediti- 
cis (Deloitte, 2013). Els riscos financers sorgeixen de l’efecte de les 

forces del mercat sobre els actius o passius financers i inclouen el risc 
de mercat, el risc de crèdit i el risc de liquiditat. 
– El risc de mercat prové de la incertesa sobre el valor futur d’una in- 

versió a causa dels possibles canvis en el mercat. Els preus de mer- 
cat es registren generalment en intercanvis de diversos tipus (ac- 
cions, productes bàsics i divises) (Xu, Pinedo i Xue, 2017). El risc 
de mercat està influenciat per múltiples factors externs relacionats 
amb el comportament dels preus de venda, els costos i la disponibi- 
litat dels recursos. També recullen algunes variables generals de na- 
turalesa macroeconòmica, com els tipus d’interès o els tipus de can- 
vi, que poden exercir una important influència sobre les variables 
financeres i d’explotació de l’empresa (Rodríguez López et al., 
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2013). El risc de tipus de canvi sorgeix quan l’empresa utilitza mo- 
neda estrangera en les transaccions de compres i/o vendes. Per això, 
l’empresa està exposada a fluctuacions en el valor de les divises, 
que, si no es gestionen adequadament, poden fer que l’empresa ge- 
neri pèrdues inesperades. La importància d’aquest risc depèn de la 

dimensió de les transaccions, el nombre de transaccions i el període 
de temps entre la comanda i el pagament dels béns o serveis (CPA, 
2009). El risc dels tipus d’interès està relacionat amb els moviments 
en les taxes d’interès i com aquestes poden afectar la rendibilitat de 
l’empresa a través de l’increment en les despeses per interessos o en 
les reduccions en els ingressos per interessos (CPA, 2009). 

– El risc de liquiditat és el que es deriva de la falta de mercats en els 
quals comprar o vendre una inversió com més aviat millor per pre- 
venir o minimitzar una pèrdua (Noor i Abdalla, 2014). També es 
pot entendre el risc de liquiditat si el negoci no té fons suficients per 
pagar els seus deutes al venciment. Si l’empresa no té fons sufi- 
cients o s’està quedant sense diners, podria haver riscos significa- 
tius per a l’empresa i per al propietari o els directors, que podrien 
ser personalment responsables dels deutes de l’empresa (CPA, 
2009). 

– El risc de crèdit sorgeix cada vegada que un prestatari espera usar 
fluxos d’efectiu futurs per pagar un deute actual (Noor i Abdalla, 

2014), i això succeeix quan l’empresa ven els productes o serveis 
amb pagament ajornat. Existeix, per tant, el risc que els deutors no 
puguin pagar o retardin els pagaments. Això pot donar com a resul- 
tat la recepció d’efectiu lenta o fins i tot la necessitat de cancel·lar 

un deute incobrable (Lysanne, Nash i Rowe, 2012; CPA, 2009). Els 
inversors són compensats per assumir el risc de crèdit mitjançant 
pagaments d’interessos del prestatari. El risc està en la pèrdua del 

principal o dels interessos com a resultat de la falla del prestatari per 
pagar un préstec o complir una obligació contractual (Noor i Abda- 
lla, 2014). 

• Els riscos de compliment es relacionen amb el compliment legal i 
regulador (Deloitte, 2013) i s’originen per situacions de política, lleis, 
reglamentació o del govern corporatiu (Ernst Young, 2011). 

 
Addicionalment, hi ha altres organismes que especifiquen altres cate- 

gories de riscos a l’empresa. Des d’un punt de vista de les assegurances la 

Casualty Actuarial Society (2003) inclou una classificació per distingir ha- 
zard risks. Són aquells riscos que tradicionalment han estat abordats per les 
asseguradores i en els quals s’inclouen incendi, robatori, responsabilitat ci- 
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vil, interrupció del negoci, contaminació, salut i pensions. En moltes oca- 
sions, l’impacte d’aquests riscos pot ser molt rellevant i pot paralitzar els 
processos productius de les empreses que sofreixen aquest tipus de danys. 
Exemples recents s’han donat en empreses com Campofrío i El Pozo, del 
sector carni. La gestió d’aquests riscos ha estat cada vegada més reconegu- 
da com un assumpte estratègic crític provocat per esdeveniments tan diver- 
sos com les desfetes financeres de companyies com Enron, Worldcom i Par- 
malat, o els successos per catàstrofes com huracans o terratrèmols (Bekefi, 
Epstein i Yuthas, 2008). 

De la mateixa manera, a les empreses molt internacionalitzades i que 
competeixen en un mercat global resulta imprescindible considerar els ris- 
cos globals o mundials de l’economia. Per als professionals és especialment 
útil seguir la informació que elabora el World Economic Forum (2017), que 
distingeix entre riscos econòmics, mediambientals, geopolítics, socials i 
tecnològics. El WEF defineix com a «risc global» aquell esdeveniment o 
condició potencial que, si es produeix, pot tenir un impacte negatiu signifi- 
catiu en diversos països i indústries dins dels pròxims deu anys. En aquest 
mateix sentit (Protiviti, 2018), en una enquesta realitzada a executius de di- 
ferents parts del món i indústries es distingeixen els riscos macroeconòmics. 
En un context d’economia global és imprescindible veure com aquests ris- 
cos poden afectar la nostra organització. Els riscos macroeconòmics que 
analitzen són: 

 
• La volatilitat dels mercats financers mundials i de les monedes. 
• La incertesa entorn del lideratge polític en els mercats nacionals i in- 

ternacionals pot limitar les oportunitats de creixement. 
• Els canvis anticipats en les polítiques comercials globals poden limi- 

tar la nostra capacitat per operar de manera efectiva i eficient en els 
mercats internacionals. 

• La capacitat d’accedir a capital/liquiditat suficient pot restringir les 
oportunitats de creixement. 

• Les condicions econòmiques en els mercats que atenem poden res- 
tringir significativament les oportunitats de creixement. 

• La incertesa sobre els costos de la cobertura de salut. 
• Els canvis geopolítics i la inestabilitat en els règims governamentals. 
• L’augment en els costos laborals. 
• Les taxes d’interès fixes baixes i sostingudes poden tenir un efecte 

significatiu en les operacions de l’organització. 
 

Finalment, una altra categoria de risc és definida per l’especificitat de 

l’empresa familiar. La gestió del risc planteja desafiaments importants per a 
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la seva supervivència, ja que moltes empreses familiars no prenen mesures 
sobre el risc (Visser i Van-Scheers, 2018). La literatura exposa que aquestes 
organitzacions necessiten gestionar una àmplia gamma de riscos propis de 
l’empresa familiar, com: l’harmonia familiar, la continuïtat i el risc (dispu- 
tes, assumptes matrimonials, litigis); el risc de seguretat física (salut, priva- 
citat, seguretat, robatori d’informació); el risc de l’ecosistema (contractar 

els membres/assessors del personal equivocats); el risc de longevitat i mor- 
talitat (subsistència de diners, sense testament/pla de successió), i el risc de 
persona clau (grau de capacitat, control i influència) (Visser i Van-Scheers, 
2018). 

 
 

3. Els riscos més importants per a l’empresa 
 

En aquest apartat exposarem els riscos principals que actuament poden 
generar problemes a les empreses i que aquestes han d’intentar controlar per 
evitar pèrdues de competitivitat o fins i tot provocar-ne la desaparició. En 
aquest sentit pot resultar molt útil disposar de la informació sobre riscos que 
elaboren determinats organismes professionals o institucionals, o estudis 
realitzats per acadèmics amb un enfocament eminentment pràctic. A conti- 
nuació n’exposem alguns. 

El World Economic Forum (2017) publica un informe de riscos mun- 
dials a partir d’una enquesta de percepció sobre els riscos mundials dirigi- 
da a 745 participants, en la qual se sol·licita als enquestats que seleccionin 
els riscos més importants per al desenvolupament econòmic mundial per 
als pròxims 10 anys i que avaluïn la probabilitat i l’impacte mundial de ca- 
dascun. 

El grup Allianz elabora amb una certa periodicitat el seu Allianz Risk 
Barometer (Top Business Risks) en què s’exposen els principals riscos en 

funció de diferents àrees geogràfiques (Allianz Global Corporate, 2017). 
Aquest baròmetre anual de riscos es fa entre els clients i corredors corpora- 
tius d’Allianz arreu del món. Se’ls pregunta, per mitjà d’una enquesta, la 

seva opinió sobre la indústria de la qual estiguin ben informats fins a tres 
riscos que considerin de molta importància. 

Protiviti i North Carolina State University efectuen un informe sobre 
els riscos que probablement afectaran les empreses en els pròxims 12 mesos 
(Protiviti, 2018). Analitzen la resposta de 728 executius d’arreu del món i de 
sis sectors diferents. En aquest informe es recullen les impressions generals 
de la magnitud i gravetat dels riscos en les categories de: risc macroeconò- 
mic, risc estratègic i risc operacional. A cada entrevistat li pregunten sobre 
una llista de 30 riscos utilitzant una escala de 10 punts. 
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Dun & Bradstreet’s a través del Global Risk Matrix avalua, a escala 

mundial, la profunditat i l’amplitud (nombre de països afectats) de com un 

risc d’una regió pot afectar una organització, i classifica i valora l’impacte 

del risc en l’entorn empresarial global (D&B, 2018). 
Pel que fa als riscos més relacionats amb les pimes, Flakner & Hiebl 

(2015) van elaborar una revisió de la literatura i van apreciar que els riscos 
més freqüents són: el risc de taxa d’interès, el risc de preus de les matèries 

primeres, E-business i el risc tecnològic, els riscos de la cadena de subminis- 
trament, els riscos derivats d’un creixement no sostenible i els riscos que sor- 
geixen en la direcció de l’empresa i els empleats. Altres exemples de riscos 
que podem esmentar i als quals s’enfronten les pimes són: el risc reputacional, 
la caiguda de la demanda, les restriccions financeres, el creixent de la compe- 
tència, els canvis reglamentaris i legislatius, els riscos mediambientals, les di- 
ficultats per innovar i satisfer les necessitats dels clients, la incapacitat per 
atreure o retenir els millors talents, la pèrdua de treballadors clau, etc. 

 

World Economic Forum 
Informe de riscos mundials 2017 

1. Les bombolles d’actius en una economia important. 
2. La deflació en una economia rellevant. 
3. Fracàs d’un important mecanisme financer o institució financera. 
4. Fracàs/dèficit d’infraestructures crítiques. 
5. Crisis fiscals en economies clau. 
6. Alta desocupació estructural o subocupació. 
7. Comerç il·lícit (per exemple, fluxos financers il·lícits, evasió d’impos- 

tos, etc.). 
8. Impacte sever en el preu de l’energia (augment o disminució). 
9. Inflació immanejable. 

 
Allianz Risk Barometer 

Top Business Risks 2017 (Europa) 

1. Interrupció del negoci (inclosa la interrupció de la cadena de submi- 
nistrament i la vulnerabilitat). 

2. Incidents cibernètics (delicte cibernètic, falla de TI, violacions de da- 
des, etc.). 

3. Evolució del mercat (volatilitat, competència intensificada/nous par- 
ticipants, fusions i adquisicions, estancament del mercat, fluctuació 
del mercat). 
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4. Canvis en la legislació i regulació (canvi de govern, sancions econò- 
miques, proteccionisme, etc.). 

5. Evolució macroeconòmica (programes d’austeritat, augment dels 
preus dels productes bàsics, deflació, inflació). 

6. Catàstrofes naturals (per exemple, tempesta, inundació, terratrèmol). 
7. Riscos polítics i violència. 
8. Foc, explosió. 
9. Pèrdua de reputació o valor de marca. 

10. Noves tecnologies (per exemple, l’impacte de l’augment de la inter- 
connectivitat, la nanotecnologia, la intel·ligència artificial, la impres- 
sió 3D, els drons, etc.). 

 

Dun & Bradstreet’s 

2018 Global Risk Matrix 

1. La volatilitat financera global i dels Estats Units es multiplica a me- 
sura que els participants del mercat intenten predir el ritme i el mo- 
ment de les alces de les taxes d’interès una vegada que finalitza el 

programa de compra d’actius de la Reserva Federal. 
2. Les guerres a l’Iraq i Síria i el seu impacte en el subministrament del 

petroli. 
3. L’escalada de la crisi a Ucraïna. 
4. La prova d’estrès bancària de la UE genera necessitats de refinança- 

ments més grans del que s’esperava. 
5. Una realineació fonamental de la cooperació energètica entre Rússia 

i Europa. 
6. El contagi per defecte cau dels sectors amb excés de capacitat a la 

Xina i desencadena un xoc estrepitós en la producció. 
7. La pausa prolongada en el mercat de l’habitatge demora el seu tan 

anticipat impuls al creixement. 
8. Una correcció substancial en el mercat immobiliari de la Xina desen- 

cadena problemes de capital d’emergència i rescats estatals per als 
bancs intermedis. 

9. La demora en la implementació de les reformes en les economies 
perifèriques retarda una recuperació sostinguda. 

10. La tensió política a escala europea augmenta a mesura que el Banc 
Central Europeu implementa mesures per evitar els riscos deflacio- 
naris. 
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Risk Management Initiative 

Executive perspectives on top risks for 2018 
Protiviti i North Carolina State University 

1. La ràpida velocitat de les innovacions disruptives i/o les noves tecno- 
logies dins de la indústria pot superar la capacitat de la nostra orga- 
nització per competir i/o administrar el risc de manera apropiada, 
sense realitzar canvis significatius en el nostre model de negoci. 

2. La resistència al canvi pot impedir que la nostra organització faci els 
ajustos necessaris en el model de negoci i les operacions principals. 

3. És possible que la nostra organització no estigui prou preparada per 
gestionar les ciberamenaces que tenen el potencial d’interrompre 

significativament les operacions centrals i/o danyar la nostra marca. 
4. Els canvis reglamentaris i el control regulador poden augmentar i 

afectar notablement la manera com es produiran o lliuraran els nos- 
tres productes o serveis. 

5. La cultura de la nostra organització pot no encoratjar prou la identifi- 
cació oportuna i l’escalada dels problemes de risc que tenen el poten- 
cial d’afectar significativament les nostres operacions centrals i l’as- 
soliment dels objectius estratègics. 

6. Els desafiaments de successió de la nostra organització i la seva 
capacitat per atreure i retenir els millors talents poden limitar la nos- 
tra capacitat d’aconseguir objectius operatius. 

7. Garantir la privacitat/gestió d’identitats i la seguretat de la informa- 
ció/protecció del sistema pot requerir importants recursos per a no- 
saltres. 

8. Les condicions econòmiques en els mercats que atenem actualment 
poden restringir significativament les oportunitats de creixement per 
a la nostra organització. 

9. La incapacitat d’utilitzar anàlisis de dades i «big data» per aconse- 
guir intel·ligència de mercat i augmentar la productivitat i l’eficièn- 
cia pot afectar significativament la nostra gestió d’operacions princi- 
pals i plans estratègics. 

10. Les nostres operacions existents poden no complir amb les expectati- 
ves de rendiment relacionades amb qualitat, temps de comercialitza- 
ció, cost i innovació, així com amb els nostres competidors, especial- 
ment nous competidors que són «nascuts digitals» i amb una base de 
cost baix per a les seves operacions, o competidors establerts amb 
operacions superiors. 
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4. La gestió de riscos a l’empresa 

No hi ha acord entre reguladors i acadèmics a l’hora de definir la gestió 
de riscos de l’empresa (Enterprise Risk Management ERM) (Bromiley et 
al., 2015). Una definició molt estesa és la realitzada pel Committee of Spon- 
soring Organizations of the Treadway Commission (COSO) que explica la 
gestió de riscos com «un procés efectuat pel consell d’administració d’una 

entitat, la direcció i la resta del personal, aplicable a la definició d’estratègi- 
es en tota l’empresa i dissenyat per identificar els esdeveniments potencials 
que puguin afectar l’organització, gestionar els seus riscos dins del risc ac- 
ceptat i proporcionar una seguretat raonable sobre l’assoliment dels objec- 
tius» (COSO, 2004). 

La gestió de riscos implica una administració integrada de tots els riscos 
als quals s’enfronta una organització, i que els riscos s’abordin de manera 
exhaustiva i coherent, en lloc de gestionar-los individualment (Bromiley et 
al., 2015). Això requereix l’alineació de la gestió de riscos amb el govern 
corporatiu i l’estratègia de l’empresa (Bromiley et al., 2015). Les polítiques i 
les pràctiques efectives de gestió de riscos de l’empresa comporten un aug- 
ment de la confiança dels stakeholders, de l’avantatge competitiu i de la via- 
bilitat a llarg termini d’una organització (Cormican, 2014). Els motius per 
implementar un sistema de control de riscos poden ser causats per diverses 
raons, com per la política de govern corporatiu, per compliment de normes i 
regulacions, per pressions dels auditors externs, per característiques pròpies 
de la indústria i l’empresa, etc. (Paape i Speklé, 2012; Hudin i Hamid, 2014). 
Un esquema general del procés per avaluar els riscos es presenta a la figura 1. 

Els beneficis i els desavantatges d’implementar un sistema de gestió de 
riscos ha estat àmpliament discutit a la literatura (Gatzert i Martin, 2015). La 
gestió de riscos contribueix a reduir la volatilitat dels ingressos, del preu de 
les accions i els costos de capital. No obstant això, els recursos financers, 
humans i informàtics sovint constitueixen un obstacle per implantar aquests 
sistemes. A més, cal establir una sòlida cultura de riscos i desenvolupar uns 
sistemes d’incentius adequats per implementar-los de manera exitosa (Gat- 
zert i Martin, 2015). 

Els errors o les dificultats més comuns que es produeixen en el procés 
de l’avaluació dels riscos i que la gerència ha d’evitar són, entre d’altres 

(Protiviti, 2006): (1) La manca d’aclariment i comprensió comuna del signi- 
ficat o definició de risc: aplicar un enfocament massa limitat al significat del 
risc pot portar a la gerència a passar per alt esdeveniments i problemes po- 
tencials; (2) No incloure a totes les parts interessades (stakeholders) relacio- 
nades amb l’organització; (3) No considerar o donar el pes adequat a llocs 

amb coneixement: en un entorn d’avaluació de risc grupal. 
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Identificar els riscos. El procés d’identificació dels riscos produeix una llista completa    
de riscos (i sovint també oportunitats), organitzada per categoria del risc per a les dife- 
rents unitats de negoci, funcions corporatives i projectes de capital. 

Desenvolupar uns criteris d’avaluació. La primera activitat dins del procés d’avaluació 
dels riscos és desenvolupar un conjunt COMÚ de criteris d’avaluació per implementar. Els 
riscos  i  les  oportunitats  generalment  s’avaluen  en  termes  d’impacte  i  de  probabilitat. 
Moltes empreses també avaluen la vulnerabilitat i la velocitat d’aparició. 

Avaluar els riscos. L’avaluació dels riscos consisteix a assignar uns valors a cada risc i 
oportunitat utilitzant els criteris definits. Això es pot aconseguir en dues etapes en què 
es realitza una avaluació inicial dels riscos utilitzant tècniques qualitatives seguides 
d’una anàlisi més quantitativa dels riscos més importants. 

Avaluar les interaccions de risc. Els riscos no existeixen de forma aïllada. Les empreses 
han arribat a reconèixer la importància de gestionar les interaccions de risc. Fins i tot els 
riscos aparentment insignificants per si mateixos tenen el potencial de causar grans 
danys o crear oportunitats significatives, a mesura que interactuen amb altres esdeveni - 
ments i condicions. 

Prioritzar els riscos. Es determinen les prioritats de gestió del risc en comparar el nivell 
de risc amb els nivells de risc objectiu predeterminats i els llindars de tolerància. El risc no 
només es considera en termes d’impacte financer i probabilitat, sinó també de criteris 
subjectius, com l’impacte en la salut i la seguretat, l’impacte reputacional, la vulnerabili - 
tat i la velocitat d’inici. 

Respondre als riscos. Els resultats del procés d’avaluació de riscos serveixen com a input 
principal per a les respostes de risc, per la qual cosa s’examinen les opcions de resposta 
(acceptar, reduir, compartir o evitar), s’elaboren anàlisis de cost-benefici, es formula una 
estratègia de resposta i es desenvolupen plans de resposta de risc. 

Font: (COSO, 2012). 

Figura 1. Procés per avaluar els riscos. 

 
 

5. Conclusions 
 

És important que a l’empresa hi hagi una cultura més sensible al risc i 

més conscient dels riscos als quals es pot enfrontar (Protiviti, 2006). Una 
cultura de risc, en la qual es recullin totes les inquietuds i es comparteixin les 
experiències, es facilita mitjançant un procés en constant evolució d’identifi- 
cació de riscos i de la planificació d’estratègies per contenir-los (Smit i 
Watkins, 2012). En aquest sentit, en aquest treball hem presentat una breu 
exposició dels riscos als quals s’enfronten les empreses i hem manifestat la 

necessitat de gestionar-los adequadament. Els riscos, si no són controlats, po- 
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den implicar una disminució del valor de l’empresa i provocar unes pèrdues 
que en comprometin la supervivència. La supervivència de l’empresa depen- 
drà de la seva capacitat per anticipar-se als riscos i per controlar-los i reaccio- 
nar adequadament abans que aquests ocorrin, o almenys per limitar-los. 

Els riscos que afecten l’empresa són nombrosos i és important quantifi- 
car-los i ordenar-los per la seva importància. Per això, la gestió dels riscos 
de l’empresa es converteix en una eina imprescindible en l’organització. La 
literatura ha demostrat àmpliament que la gestió dels riscos afavoreix el ren- 
diment de l’empresa. Si les pràctiques i polítiques de la gestió dels riscos 
són capaces d’augmentar la confiança dels interessats, l’empresa pot tenir 

un avantatge competitiu i pot afavorir la seva viabilitat a llarg termini (Cor- 
mican, 2014). No obstant això, perquè aquesta gestió sigui efectiva cal una 
gestió integrada de tots els riscos als quals s’enfronta una organització, la 
qual cosa requereix l’alineació de la gestió de riscos amb l’estratègia i el 

govern corporatiu (Bromiley et al., 2015). 
Les implicacions d’una adequada gestió dels riscos són molt importants 

per a les empreses. En primer lloc s’identifiquen els riscos que poden afectar 
l’empresa, en segon lloc es desenvolupen criteris d’avaluació dels riscos i es 
quantifiquen, a fi de prioritzar la resolució dels riscos. I finalment s’analitza la 
resposta per part de l’empresa als riscos, es fa una anàlisi de cost-benefici i es 
desenvolupen uns plans de resposta de risc. Tots aquests aspectes impliquen 
que l’empresa tingui la suficient preparació per abordar la gestió dels seus 

riscos d’una manera operativa que redundi en un valor més gran de l’organit- 
zació. Per aquest motiu la gestió de riscos hauria d’estar en tots els plans estra- 
tègics i és d’especial rellevància per als directius i professionals de l’empresa. 
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