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SS66  --  SSTTRRAATTEEGGIICC  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  
  
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
TThhiiss  ccoouurrssee  ooff  SSttrraatteeggiicc  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  bbeeeenn  
ddeessiiggnneedd  iinn  aa  lliivveellyy  aanndd  uusseerr  ffrriieennddllyy  mmaannnneerr  aanndd  
pprreesseennttss  aa  rriicchh  aanndd  ccoommpprreehheennssiivvee  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  
ssttrraatteeggiicc  mmaannaaggeemmeenntt  ccoonncceeppttss  aanndd  ttoooollss..    
  
OOBBJJEECCTTIIVVEE  
TThhiiss  tteexxtt  eennaabblleess  tthhee  ssttuuddeennttss  ttoo  iiddeennttiiffyyiinngg  aanndd  
rreessoollvveess  tthhee  kkeeyy  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  ssttrraatteeggiicc  
mmaannaaggeemmeenntt..    
  
LLEEAARRNNIINNGG  OOUUTTCCOOMMEESS  
UUppoonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  
ttoo::  

  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  nnaattuurree  aanndd  ssccooppee  ooff  SSttrraatteeggiicc  
MMaannaaggeemmeenntt  

  LLeeaarrnn      tthhee      ppllaannnneedd      ssttrraatteeggiieess,,      lleevveellss      ooff      
ssttrraatteeggyy      aanndd  ttrraannssaaccttiioonn  ccoosstt  aapppprrooaacchh;;  

  UUnnddeerrssttaanndd  aanndd  ddiiffffeerreennttiiaattee  aammoonngg  mmiissssiioonn,,  
ggooaallss  aanndd  ssttrraatteeggyy;;  

  RReeaalliizzee  tthhee  rroollee  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  ddiirreeccttoorrss  
iinn  tthhee  ssttrraatteeggyy  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss;;  

  EEvvaalluuaattee  tthhee  iimmppaacctt  aanndd  iinnfflluueennccee  ooff  tthhee  
eexxtteerrnnaall  eennvviirroonnmmeenntt  oonn  aann  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  
iittss  ssttrraatteeggyy;;  

  CCoommpprreehheenndd  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  
cchhaannggee  aanndd  rreeccoommmmeenndd  tteecchhnniiqquueess  ttoo  mmaannaaggee  
rreessiissttaannccee  ttoo  cchhaannggee;;  

  RReeaalliizzee  tthhee  rroollee  ooff  cchhaannggee  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  
ccoonntteexxtt  ooff  ssttrraatteeggyy  iimmpplleemmeennttaattiioonn;;  

  LLeeaarrnn      ssttrraatteeggiicc      ppllaannnniinngg,,      mmaannaaggeemmeenntt      
aaccccoouunnttiinngg    aanndd  bbuussiinneessss  ssttrraatteeggyy;;  

  RReeccoommmmeenndd  aapppprroopprriiaattee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  
  CCoommpprreehheenndd  tthhee  ggaammee  tthheeoorryy;;  
  LLeeaarrnn  tthhee  aarrtt  ooff  uussiinngg  tthhee  vvaalluuee  cchhaaiinn  iinn  

ccoommppeettiittiivvee  aaddvvaannttaaggee;;  
  DDiiffffeerreennttiiaattee  bbeettwweeeenn  oorrggaanniicc  aanndd  iinn--hhoouussee  

iinnnnoovvaattiioonn;;  
  DDiissttiinngguuiisshh  bbeettwweeeenn  ddiivveessttmmeenntt    aanndd  

rraattiioonnaalliizzaattiioonn;;  
  AAppppllyy  ddeecciissiioonn  tteecchhnniiqquueess;;  
  DDiiffffeerreennttiiaattee  bbeettwweeeenn  rree--eennggiinneeeerriinngg  aanndd  

iinnnnoovvaattiioonn;;  
  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  wwaayyss  ooff  iiddeennttiiffyyiinngg,,  mmeeaassuurriinngg  

aanndd  aasssseessssiinngg  tthhee  ttyyppeess  ooff  rriisskk  ffaacciinngg  bbyy  aann  
oorrggaanniizzaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn''ss  
aabbiilliittyy  ttoo  bbeeaarr  ssuucchh  rriisskkss;;  

  EEvvaalluuaattee  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  ssttrraatteeggiieess  aanndd  tthhee  
eesssseennttiiaall  ffeeaattuurreess  ooff  iinntteerrnnaall  ccoonnttrrooll  ssyysstteemmss  
ffoorr  iiddeennttiiffyyiinngg,,  aasssseessssiinngg  aanndd  mmaannaaggiinngg  rriisskkss;;  

  CCoommpprreehheenndd  ccrreeddiitt//ccoouunntteerrppaarrttyy  rriisskk,,  mmaarrkkeett  
rriisskk,,  ooppeerraattiioonnaall  rriisskk,,  ttrraannssaaccttiioonn  rriisskk,,  iinntteerreesstt  
rraattee  aanndd  ootthheerr  rriisskkss;;  

  
IINNDDIICCAATTIIVVEE  GGRRIIDD  

PPAARRTT  SSYYLLLLAABBUUSS  CCOONNTTEENNTT  AARREEAA  WWEEIIGGHHTTAAGGEE  

AA  

SSTTRRAATTEEGGIICC  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  AANNDD  CCOOMMPPEETTIITTIIVVEE  EENNVVIIRROONNMMEENNTT  
11..  NNaattuurree  aanndd  SSccooppee  ooff  SSttrraatteeggiicc  MMaannaaggeemmeenntt    
22..  SSttrraatteeggyy::  IInnttrroodduuccttiioonn,,  LLeevveellss  aanndd  CCoonncceeppttss  
33..  GGeenneerraall  aanndd  CCoommppeettiittiivvee  eennvviirroonnmmeenntt  

1155%%  

BB  
IINNTTEERRAACCTTIINNGG  WWIITTHH  TTHHEE  CCOOMMPPEETTIITTIIVVEE  EENNVVIIRROONNMMEENNTT    

44..  BBuussiinneessss  ssttrraatteeggyy  aanndd  ssttrraatteeggyy  ddeevveellooppmmeenntt    
55..  SSttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  ccoorrppoorraattee  oobbjjeeccttiivveess  

1155%%  

CC  

SSTTRRAATTEEGGYY  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  AANNDD  SSTTRRAATTEEGGIICC  OOPPTTIIOONNSS    
66..  SSttrraatteeggiicc  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  
77..  RReessoouurrccee  aauuddiitt  
88..  GGeenneerriicc  ssttrraatteeggiieess  
99..  DDiirreeccttiioonnss  aanndd  mmeetthhooddss  ooff  ggrroowwtthh  
1100..  EEvvaalluuaattiinngg  ssttrraatteeggiicc  ooppttiioonnss  
1111..  SSttrraatteeggiicc  mmaarrkkeettiinngg  
1122..  IInnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss  aanndd  ssttrraatteeggyy  
1133..  IIssssuueess  iinn  ssttrraatteeggiicc  mmaannaaggeemmeenntt  

4455%%  

DD  

CCHHAANNGGEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT    
1144..  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  cchhaannggee    
1155..  IImmpplleemmeennttiinngg  cchhaannggee  

1100%%  

EE  
IIMMPPLLEEMMEENNTTIINNGG  SSTTRRAATTEEGGIICC  PPLLAANNSS                      

1166..  SSttrraatteeggiicc  ccoonnttrrooll  
55%%  

FF  
RRIISSKK  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  

1177..  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt    
1100%%  

TTOOTTAALL  110000%%  

NNoottee::  TThhee  wweeiigghhttaaggee  sshhoowwnn  aaggaaiinnsstt  eeaacchh  sseeccttiioonn  iinnddiiccaatteess,,  ssttuuddyy  ttiimmee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  ttooppiiccss  iinn  tthhaatt  sseeccttiioonn..    TThhiiss  
wweeiigghhttaaggee  ddooeess  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ssppeecciiffyy  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  mmaarrkkss  ttoo  bbee  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhaatt  sseeccttiioonn  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..    
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DDEETTAAIILLEEDD  CCOONNTTEENNTTSS  
  

PPAARRTT  --  AA    
  
SSTTRRAATTEEGGIICC  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  AANNDD  CCOOMMPPEETTIITTIIVVEE  
EENNVVIIRROONNMMEENNTT  
  

11..  NNaattuurree  aanndd  SSccooppee  ooff  SSttrraatteeggiicc  MMaannaaggeemmeenntt    
  WWhhaatt  iiss  SSttrraatteeggiicc  MMaannaaggeemmeenntt??  
  TThhee  CChhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  SSttrraatteeggiicc  DDeecciissiioonnss  
  SSttrraatteeggiicc  mmaannaaggeemmeenntt  SSttaaggeess  
  BBeenneeffiittss  ooff  SSttrraatteeggiicc  mmaannaaggeemmeenntt  

 
22..  SSttrraatteeggyy::  IInnttrroodduuccttiioonn,,  LLeevveellss  aanndd  CCoonncceeppttss  

  WWhhaatt  iiss  ssttrraatteeggyy--bbaacckkggrroouunndd  
  PPllaannnneedd  ssttrraatteeggiieess::  tthhee  rraattiioonnaall  mmooddeell  
  CCrraaffttiinngg  eemmeerrggeenntt  ssttrraatteeggiieess  
  OOtthheerr  aapppprrooaacchheess  ttoo  ssttrraatteeggyy  
  SSttrraatteeggyy  aanndd  ssttrruuccttuurree  
  LLeevveellss  ooff  ssttrraatteeggyy  

aa))  CCoorrppoorraattee  LLeevveell  SSttrraatteeggiieess    

bb))  BBuussiinneessss  LLeevveell  SSttrraatteeggiieess    

cc))  FFuunnccttiioonnaall  LLeevveell  SSttrraatteeggiieess    

  CCoonncceeppttss  iinn  eessttaabblliisshheedd  aanndd  eemmeerrggeenntt  
tthhiinnkkiinngg  iinn  ssttrraatteeggiicc  mmaannaaggeemmeenntt  

  TThhee  ttrraannssaaccttiioonn  ccoosstt  aapppprrooaacchh  
  MMiissssiioonn  
  GGooaallss,,  aaiimmss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  
  IImmpplleemmeennttaattiioonn  

 
33..  GGeenneerraall  aanndd  CCoommppeettiittiivvee  eennvviirroonnmmeenntt  

  RReellaattiinngg  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ttoo  iittss  eennvviirroonnmmeenntt  
  TThhee  ppoolliittiiccaall  aanndd  lleeggaall  eennvviirroonnmmeenntt  
  TThhee  eeccoonnoommiicc  eennvviirroonnmmeenntt  
  TThhee  ssoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  eennvviirroonnmmeenntt  
  TThhee  tteecchhnnoollooggiiccaall  eennvviirroonnmmeenntt  
  SSttaakkeehhoollddeerr  ggooaallss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  
  TThhee  ccoommppeettiittiivvee  aaddvvaannttaaggee  ooff  aa  nnaattiioonn''ss  

iinndduussttrriieess::  PPoorrtteerr''ss  ddiiaammoonndd  mmooddeell  
  CCoommppeettiittoorr  aannaallyyssiiss  
  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  ccoommppeettiittoorrss  
  SSoouurrcceess,,  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  aa  ddaattaa  ffoorr  

eennvviirroonnmmeennttaall  aannaallyyssiiss  
  IInnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  ppllaannnniinngg  aanndd  ccoonnttrrooll  
  EEnnvviirroonnmmeennttaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  aannaallyyssiiss  
  TThhee  ccoommppeettiittiivvee  eennvviirroonnmmeenntt::  TThhee  FFiivvee  

FFoorrcceess  bbyy  MM..EE  PPoorrtteerr  
  CCoommppeettiittiivvee  ssttrraatteeggiieess  
  CCoorrppoorraattee  aapppprraaiissaall  ((SSWWOOTT  AAnnaallyyssiiss))  

 
PPAARRTT  ––  BB  
  
IINNTTEERRAACCTTIINNGG  WWIITTHH  TTHHEE  CCOOMMPPEETTIITTIIVVEE  
EENNVVIIRROONNMMEENNTT  
 
44..  BBuussiinneessss  ssttrraatteeggyy  aanndd  ssttrraatteeggyy  ddeevveellooppmmeenntt  

  SSttrraatteeggiicc  ppllaannnniinngg    
  SSttrraatteeggiicc  ppllaannnniinngg::  tthhee  rraattiioonnaall  mmooddeell  
  LLeessss  ffoorrmmaall  ssttrraatteeggiicc  ppllaannnniinngg  
  SSttrraatteeggyy  lleennsseess  
  EEnnvviirroonnmmeennttaall  ccoommpplleexxiittyy  aanndd  

oorrggaanniizzaattiioonnss  
  RReessoouurrccee--bbaasseedd  ssttrraatteeggyy  
  MMaannaaggeemmeenntt  aaccccoouunnttiinngg  aanndd  bbuussiinneessss  

ssttrraatteeggyy  
  DDiirreeccttoorr''ss  ssttrraatteeggiicc  rroolleess  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

 
55..  SSttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  ccoorrppoorraattee  oobbjjeeccttiivveess  

  MMiissssiioonn,,  ggooaallss  aanndd  ssttrraatteeggyy  
  BBuussiinneessss  ggooaallss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  
  TThhee  sshhoorrtt  tteerrmm  aanndd  lloonngg  tteerrmm  
  SSttaakkeehhoollddeerr  mmaannaaggeemmeenntt  

  BBuussiinneessss  eetthhiiccss  
  CCoorrppoorraattee  ssoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  

ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  
  NNoott--ffoorr--pprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonnss  

 
PPAARRTT  --  CC    
  
SSTTRRAATTEEGGYY  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  AANNDD  SSTTRRAATTEEGGIICC  
OOPPTTIIOONNSS  

 
66..  SSttrraatteeggiicc  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  

  RReellaattiinngg  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ttoo  iittss  eennvviirroonnmmeenntt  
  EEnnvviirroonnmmeennttaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  aannaallyyssiiss  
  GGaapp  aannaallyyssiiss  
  FFoorreeccaassttiinngg  
  SScceennaarriioo  ppllaannnniinngg  
  FFoorreessiigghhtt  
  GGaammee  tthheeoorryy  
  SSttrraatteeggiicc  iinntteelllliiggeennccee  

 
77..  RReessoouurrccee  aauuddiitt  

  TThhee  ppoossiittiioonn  aauuddiitt  
  RReessoouurrcceess  aanndd  lliimmiittiinngg  ffaaccttoorrss  
  CCoonnvveerrttiinngg  rreessoouurrcceess::  tthhee  vvaalluuee  cchhaaiinn  
  TThhee  ssuuppppllyy  cchhaaiinn  
  OOuuttppuuttss::  tthhee  pprroodduucctt  ppoorrttffoolliioo  
  NNeeww  pprroodduuccttss  aanndd  iinnnnoovvaattiioonn  
  BBeenncchhmmaarrkkiinngg  

 
88..  GGeenneerriicc  ssttrraatteeggiieess  

  FFaaccttoorrss  aaffffeeccttiinngg  ssttrraatteeggiicc  ooppttiioonnss  
  GGeenneerriicc  ccoommppeettiittiivvee  ssttrraatteeggiicc  
  UUssiinngg  tthhee  vvaalluuee  cchhaaiinn  iinn  ccoommppeettiittiivvee  

ssttrraatteeggyy  
  PPrriicciinngg  aanndd  ccoommppeettiittiioonn  

 
99..  DDiirreeccttiioonnss  aanndd  mmeetthhooddss  ooff  ggrroowwtthh  

  PPrroodduucctt--mmaarrkkeett  ssttrraatteeggyy::  ddiirreeccttiioonn  ooff  
ggrroowwtthh  

  MMeetthhooddss  ooff  ggrroowwtthh  
  OOrrggaanniicc  ggrroowwtthh  aanndd  iinn--hhoouussee  iinnnnoovvaattiioonn  
  MMeerrggeerrss  aanndd  aaccqquuiissiittiioonnss  
  JJooiinntt  vveennttuurreess  aanndd  ssttrraatteeggiicc  aalllliiaanncceess  
  DDiivveessttmmeenntt  aanndd  rraattiioonnaalliizzaattiioonn  
  PPuubblliicc  aanndd  nnoonn--ffoorr--pprrooffiitt  sseeccttoorrss  

 
1100..  EEvvaalluuaattiinngg  ssttrraatteeggiicc  ooppttiioonnss  

  EEvvaalluuaattiinngg  ssttrraatteeggiicc  ooppttiioonnss  
  SSttrraatteeggiicc  mmaannaaggeemmeenntt  aaccccoouunnttiinngg,,  DDCCFF  aanndd  

iinnvveessttmmeenntt  aapppprraaiissaall  
  RRiisskk  aanndd  ccoosstt  bbeehhaavviioorr  
  DDeecciissiioonn  tteecchhnniiqquueess  

  
1111..  SSttrraatteeggiicc  mmaarrkkeettiinngg  

  MMaarrkkeettiinngg  
  SSeerrvviiccee  MMaarrkkeettiinngg  
  MMaarrkkeettiinngg::  pprroodduuccttss,,  ccuussttoommeerrss  aanndd  

sseeggmmeennttaattiioonn  
  CCuussttoommeerr  rreellaattiioonnsshhiipp  mmaarrkkeettiinngg  aanndd  

llooyyaallttyy  
  RReevviieewwiinngg  tthhee  ccuussttoommeerr  ppoorrttffoolliioo  
  DDaattaabbaasseess  aanndd  mmaarrkkeettiinngg  
  EE--mmaarrkkeettiinngg  

 
1122..  IInnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss  aanndd  ssttrraatteeggyy  

  SSttrraatteeggiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemm  
  IInnffoorrmmaattiioonn  ssttrraatteeggyy  
  IInnffoorrmmaattiioonn  ssoouurrcceess  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  
  IInnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  ppllaannnniinngg  aanndd  ccoonnttrrooll  
  KKnnoowwlleeddggee  mmaannaaggeemmeenntt  



  
SSttuuddyy  SScchheemmee  22001188  

 
 

3 
 

  DDaattaabbaasseess  aanndd  mmooddeellss  
  EE--ccoommmmeerrccee  
  WWeebb  22..00  tteecchhnnoollooggiieess  aanndd  bbuussiinneessss  ssttrraatteeggyy  
  IITT  ddeeppaarrttmmeenntt  

 
1133..  IIssssuueess  iinn  ssttrraatteeggiicc  mmaannaaggeemmeenntt  

  MMaannaaggiinngg  pprroojjeeccttss  
  LLeeaann  ssyysstteemmss  
  RRee--eennggiinneeeerriinngg  aanndd  iinnnnoovvaattiioonn  
  OOrrggaanniissaattiioonn  ssttrruuccttuurree  

 
PPAARRTT  ––  DD  
  
CCHHAANNGGEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT    

 
1144..  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  cchhaannggee    

  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  cchhaannggee  mmaannaaggeemmeenntt  
  TTrriiggggeerrss  ffoorr  oorrggaannssaattiioonnaall  cchhaannggee  
  SSttaaggee  mmooddeellss  ooff  cchhaannggee  
  OOtthheerr  mmooddeellss  ooff  mmaannaaggiinngg  cchhaannggee  
  FFoorrccee  ffiieelldd  aannaallyyssiiss  
  MMaannaaggiinngg  rreessiissttaannccee  ttoo  cchhaannggee  

 
1155..  IImmpplleemmeennttiinngg  cchhaannggee  

  TTyyppeess  ooff  cchhaannggee  
  TThhee  ccoonntteexxtt  ooff  cchhaannggee  
  CCuullttuurree  aanndd  cchhaannggee  
  SSttyylleess  ooff  cchhaannggee  mmaannaaggeemmeenntt  
  WWhhyy  cchhaannggee  ssuucccceeeeddss  oorr  ffaaiillss  
  CChhaannggee  aanndd  tthhee  iinnddiivviidduuaall  
  LLeeaaddiinngg  cchhaannggee  
  GGrroouupp  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  iittss  iimmppaacctt  oonn  cchhaannggee  
  BBuussiinneessss  eetthhiiccss  aanndd  cchhaannggee  mmaannaaggeemmeenntt  
  CChhaannggee  iinn  pprraaccttiiccee  
  CChhaannggee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ssttrraatteeggyy  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  
  

PPAARRTT  ––  EE  
  
IIMMPPLLEEMMEENNTTIINNGG  SSTTRRAATTEEGGIICC  PPLLAANNSS    
  
1166..  SSttrraatteeggiicc  ccoonnttrrooll  

  PPllaannnniinngg  aanndd  ccoonnttrrooll  
  IInnffllaattiioonn  aanndd  NNPPVVss  
  UUssiinngg  ccoonnttrriibbuuttiioonn  mmaarrggiinn  aass  aa  mmeeaassuurree  ooff  

ppeerrffoorrmmaannccee  
  DDiivviissiioonnaall  ppeerrffoorrmmaannccee::  rreettuurrnn  oonn  

iinnvveessttmmeenntt  ((RROOII))  
  DDiivviissiioonnaall  ppeerrffoorrmmaannccee::  rreessiidduuaall  iinnccoommee  

((RRII))  
  CCoommppaarriinngg  pprrooffiitt  cceennttrree  ppeerrffoorrmmaannccee  
  IInntteerr--ffiirrmm  ccoommppaarriissoonnss  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  

rraattiiooss  
  AAcchhiieevviinngg  ssuucccceessss  ffoorr  tthhee  sshhaarreehhoollddeerr  
  IInntteerrnnaattiioonnaall  ssuubbssiiddiiaarriieess  

  
PPAARRTT  --  FF    
  
RRIISSKK  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  

 
1177..  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt    

  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  rriisskk    
  MMeetthhooddss  ooff  mmeeaassuurriinngg,,  aasssseessssiinngg  aanndd  

ccoonnttrroolllliinngg  rriisskkss  
  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  ssttrraatteeggiieess,,  

aasssseessssiinngg  aanndd  mmaannaaggiinngg  rriisskkss  
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