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چکيده
بانك ،بهعنوان مهمترين نهاد پولي کشور با ريسكهاي گوناگوني مواجه ميباشد .در واقع تقابل عوامل
دروني ـ بيروني و انتظارات ذينفعان براي حال و آينده بانكهاي فعال در کشور ريسكهايي را ايجاد
ميکنند ،که برخي از اين ريسكها ،پيشرانهاي نوظهوري به نام ريسكهاي استراتژيك هستند که
درصورت عدماعمال مديريت صحيح بر آنها موجب ورشکستگي بانكها خواهند شد .از مشخصههاي
بلوغ بانکي تعريف فرايندهاي خاص و يکپارچهاي براي مديريت ريسكهاي استراتژيك ميباشد .در اين
پژوهش باتوجه به ضرورت بهکارگيري اين رويکرد در صنعت بانکداري ،بانكملت بهعنوان بانك
موردنظر انتخاب شده است .هدف از اين پژوهش دستيابي به گنجينههاي دانشي خبرگان بانکي و کندوکاو
در اين معادن براي آشکارسازي و مستندسازي ريسكهاي استراتژيك با استفاده از متدولوژي دلفي
ميباشد .اين پژوهش در صدد شناسايي و اولويتبندي ريسكهاي استراتژيك و ارائة نقشةريسكهاي
استراتژيك بانكملت هست.
واژگانكليدي :ريسكهاي استراتژيك ،مديريت ريسك استراتژيك ،صنعت بانکداري بدون ربا ،نقشة
ريسكهاي استراتژيك.
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مقدمه
صنعت بانکداري بهعنوان مهمترين نهاد اقتصادي ،پولي و مالي کشور با چالشهاي
متعددي روبهروست .تقابل عوامل محيطي و انتظارات ذينفعان براي حال و آينده
بانكهاي فعال در کشور ريسكهايي را ايجاد ميکنند .برخي از اين ريسكها
پيشرانهاي نوظهوري بهنام ريسكهاي استراتژيك هستند .اين ريسكها مجموعه
ريسكهاي استراتژيك نيروهاي بالقوهاي هستند که ميتوانند سيستم استراتژي را
بيتعادل کنند و اين بيتعادلي ،بيشتر از حد تحمل بانك بوده و بههمينخاطر بر ارزش
بانك ،تأثير منفي قابل مالحظهاي ميگذارد .شواهد نشان ميدهند که ريسكهاي
استراتژيك پررنگتر و خطرناکتر از هر زمان ديگري بوده است .بنابراين ،کليد بقاي
بانكها ايجاد قابليتها و توانمنديهايي الزم براي شناسايي ،تحليل و واکنش نسبت به
آنهاست .بهعبارت ديگر شرايط پرمخاطرة محيطي و تهديدات پيشروي صنعت
بانکداري ،نگاه آيندهنگر و پيشبيني مسألههاي آينده را به يك الزام تبديل نموده و
يکي از مهمترين رويکردها براي نهادينهسازي نگاههاي آيندهنگر بهکارگيري سازوکار
مديريت ريسكهاي استراتژيك است .
در اين پژوهش باتوجه به ضرورت بهکارگيري اين رويکرد در صنعت بانکداري،
بانكملت بهعنوان بانك مورد نظر انتخاب شده است .سؤاالت اصلي اين پژوهش
شناسايي ريسك هاي استراتژيك و اولويت بندي اين ريسكها ميباشد.اين پژوهش
داراي فرضيه نيست؛ بلکه بهدنبال پاسخگويي به اين سؤاالت ميباشد.
هدف از اين پژوهش ،دستيابي به گنجينههاي دانشي خبرگان بانکي و کندوکاو در
اين معادن براي آشکارسازي و مستندسازي دانش ضمني آنها ميباشد .روش دلفي،
متدولوژي است که اين امکان را به ما ميدهد تا بتوانيم به اين گنجهاي نهان دسترسي
پيدا کنيم .بهبيان ديگر ،ما در اين پژوهش درصدد شناسايي و اولويتبندي ريسكهاي
استراتژيك با استفاده از دانش ضمني خبرگان بانكملت ميباشيم .هدف نهايي ارائة
نقشة ريسكهاي استراتژيك بانكملت ميباشد .در اين مقاله ،ريسكهاي استراتژيك
بانك ملت با استفاده از متدولوژي دلفي اولويتبندي ميگردد.

استفاده از روش تاپسیس فازی بهمنظور040 ...

ضرورت مدیریت ریسک در نظام بانکی
ضرورت مديريت و کنترل بهنيه ريسك در بانكهاي تجاري موجب شدهاست که
مطالعات گستردهاي در اين زمينه صورت گيرد که در حال رشد و شکوفايي ميباشد.
ماهيت مديريت ريسك ايجاب ميکند که اين مطالعات چندوجهي باشد يعني عالوهبر
شناخت عملکرد اقتصادي مالي بانك الزم است مديران ريسك با آمار ،رياضيات،
مديريت استراتژيك ،روشها و مدلهاي کنترل ريسك نيز آشنا باشند .باوجوداين
ميتوان گفت که درک عميق و جامع از تحوالت بازار و توانايي و جرأت اتخاذ
تصميمهاي سريع و بهينه در واقع هنر است[B.Ritchie&D.Marshal, 1993:1] .
جهانيشدن و ادغام بازارهاي مالي ،همراه با رشد چشمگير تکنولوژي مالي موجب
تنوع و پيچيدگي بيشتر فعاليتهاي بانكها شده و فرصتهاي جديدي را پيشروي
آنها قرار داده است .درعينحال ،اين پديدهها بر فشارهاي رقابتي در بين بانكها و
مؤسسات پولي غيربانکي و مخاطرات پيشروي آنها افزودهاست .تا دهة  08ميالدي
اصليترين کارکرد بانكها دريافت سپردهها و اعطاي تسهيالت اعطايي به مشتريان و
کسب سود حاصل از اين فعاليتها بوده است .تشديد رقابت در بين بانكها و افزايش
ريسك بانكها از جمله ريسكهاي نوظهورري مانند ريسكهاي استراتژيك باعث
گرديد که حاشيه سود فعاليتهاي سنتي بانکداري کاهش يافته و درعين حال کفايت
سرماية موردنياز آنان افزايش يابد .بانكها به اين چالشها از طريق نوآوري و ارائة
خدمات جديد پاسخ دادهاند[Ritchie Marshal, 1993: 143].

ریسکهاي استراتژیک
امروزه ،بهدليل تغيير مداوم محيط هم ازنظر وابستگي به منابع و هم از نظر ضرورت
پاسخگويي به خواستهاي محيطي ،يكسري ريسكهاي استراتژيك براي بانكها
ايجاد ميشود .ريسكهاي استراتژيك نيروهاي بالقوهاي هستند که ميتوانند سيستم
استراتژي را بيتعادل کنند و اين بيتعادلي بيشتر از حد تحمل بانك بوده و به
همينخاطر بر ارزش بانك ،تأثير منفي قابل مالحظهاي ميگذارد .شناخت تمامي
ريسكهاي استراتژيك باتوجه به پيچيدگي وفور اين ريسكها امکانپذير نيست بلکه
هدف ،شناخت ريسكهاي استراتژيك است که بانك بايد در برابر آنها واکنش
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عملي نشان دهد (يا توان نشان دادن چنان واکنشي را داشته باشد.

& [Greuning

]Bratanovic , 2003:12

بنابراين ،با توجه به شرايط محيطي تجزيه و تحليل ريسكهاي استراتژيك عبارت از
پيگيري اين ريسكها و پيدا کردن منبع آنها (نيروي ايجادکنندة آنها) ميباشد ،براي
شناسايي طبيعت ريسكها و روابط آنها ،تجزية يك کل به اجزا ضرورت مييابد.
][ Willet, 1993:14

بايد مشخص شود که ريسكهاي استراتژيك ريشه در کجا دارند و چه زماني بروز
خواهند کرد .مديران بايد به دو منظور ريسكهاي استراتژيك را شناسايي کنند:
 .1تعيين ريسكهاي موجود در محيط که براي استراتژي فعلي بانك و دستيابي به
اهداف آن تهديد تلقي ميشود؛
 .2تعيين ريسكهاي موجود در محيط که به بانك فرصت ميدهد با تغيير استراتژي
خود به اهداف واالتري دست يابد.

منابع ریسکهاي استراتژیک
منابع ريسكهاي استراتژيك نيروهاي داخلي و خارجي هستند که منشأ ايجاد
ريسكهاي استراتژيك ميباشند اين نيروها از محيطهاي داخلي و خارجي بر بانك
وارد ميشود .بعضي از اين منابع ،از کنترل مستقيم بانكها خارج هستند و بانكها تنها
ميتوانند در مقابل ريسكهاي استراتژيك ايجاد شده از اين منابع ،عکسالعمل نشان
دهند .نيروهاياقتصادي ،نيروهاي اجتماعي ـ فرهنگي ،نيروهايسياسي ،دولتي و قانوني،
نيروهايفنآوري (تکنولوژيکي) ،و نيروهايرقابتي جزء منابع ايجادکننده ريسكهاي
استراتژيك بهشمار ميروند[Balestra, 2000:77] .
مدل مفهومی ریسکهاي استراتژیک
بانكها ،براي رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب بايد شکاف استراتژيکي را
سپري کنند .براي طي اين مسير با مجموعهاي از گزينههاي استراتژيك مواجه ميباشند.
استراتژيهاي بانك باعث ميشود که بانك طي مراحل تدريجي از حالت کنوني خود
پا را فراتر گذارد و به پايگاه موردنظر در آينده دست يابد .انتخاب هر استراتژي،
ريسكهاي استراتژيك مخصوص به آن را در پي دارد .بنابراين ،براي شناخت

استفاده از روش تاپسیس فازی بهمنظور041 ...

ريسكهاي استراتژيك بانك ،شناخت ابعاد مختلف استراتژي مهم بهنظر ميرسد.
] [ Parker, 1995:33ابعاد استراتژي در بانك شامل چهار بعد موقعيت استراتژيك
بانك ،گزينههاي استراتژيك بانك ،اجراي استراتژي وريسكهاي استراتژيك
ميباشد .مدل مفهومي ريسك استراتژيك در نمودار()1ارائه ميگردد.

نمودار .3مدل مفهومی ریسک استراتژیک

روش تحقيق :كاربرد متدولوژي دلفی در بانک ملت
اين پژوهش با استفاده از استراتژي پژوهشي دلفي ،در مدل مفهومي ريسك
استراتژيك به جمعآوري و تحليل دادهها ميپردازد .روش دلفي بهمنظور برقراري يك
تعامل صحيح بين نظرات واقعي افراد طراحي شدهاست .دلفي از جمعآوري نظرات
کارشناسان در دفعات متعدد با استفاده متوالي از پرسشنامهها بهدست ميآيد و براي
نماياندن همگرايي نظرات و تشخيص اختالف عقيدهها يا واگرايي آرا بهکار ميرود.
هر تکرار ،يك دوره را تشکيل ميدهد[Anderson, 1975:121] .
در روش دلفي ،با بياثرساختن سخنوري افراد همة نظرات غيرمعمول براي تحليل
بعدي بهطور يکسان به اعضاي گروه برگردانده ميشود].[Ghurchian, 1994:45
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دلفي روشي کيفي ميباشد که با يك رويکرد تيمي به تصميمگيري ميپردازد و با
تعريف مسئلة مورد مطالعه ،آغاز و سپس با آمادهسازي دو يا سه پرسشنامةاجرايي و در
نهايت با تحليل پاسخها ادامه مييابد .بنابراين ،بازخورکنترلشده و «ثبات در بين
پاسخهاي کارشناسان» عنصر غيرقابل حذف در روش دلفي است[Sahkian, .
]1997رمز موفقيت يك محقق با روش دلفي ،در انتخاب شرکتکنندگان و تنظيم
پرسشنامه و تعداد دفعات پخش آن ميباشد ] .[Javy and Julial, 1991دراين پژوهش
با استفاده از موردکاوي ،مصاحبة عميق (جامع) ،بررسي اسناد و استفاده از
پرسشنامههاي متفاوت در چهار دور ،دادهها و اطالعات کيفي جمعآوري شد .مراحل
روش دلفي در نمودار( )2ارائه ميگردد.

نمودار .2روش دلفی

در موارد متعدد از روش دلفي در جاهاي مختلف بهعنوان ابزاري براي حل مسئله از
طريق خبرگان استفاده شدهاست .انواعي از اين روشها ،براي گونههاي خاصي از
مسائل و اهداف طراحيشدهاند و روش دلفي يکي از انواع اين روشهاست وکاربرد
گستردهاي يافته است .دلفي براي «اولويتبندي» درجهت دستيابي به توافق گروهي
دربارة اهميت نسبي موضوعات است[Toruff 1999] .

استفاده از روش تاپسیس فازی بهمنظور041 ...

چرایی انتخاب دلفی
محققين از روش دلفي در جاهاي مختلفي بهعنوان ابزاري براي حل مسئله از طريق
خبرگان استفاده کردهاند .آنها انواعي از اين روشها را براي گونههاي خاصي از
مسائل و اهداف طراحي کردهاند ،يکي از انواعي که کاربرد گستردهاي يافته ،دلفي
براي «اولويتبندي» است که براي دستيابي به توافق گروهي دربارة اهميت نسبي
چيزهاست" .اشميت" ،توصيف مبسوطي دربارة چگونگي انجام اين روش ارائه کرده
است که شامل رهنمودهايي براي جمعآوري دادهها ،تحليل دادهها (که براساس
روشهاي آماري ناپارامتريك) و گزارش نتايج ميباشد .پيشبيني و شناسايي /
اولويتبندي موضوعات يك نوع از کاربردهاي اين روش است .اکثر کاربردهاي
دلفي ،طي دهة اول در پيشبينيهاي کوتاهمدت و بلندمدت بوده است ،اطالعات
بعدي اعتبار و صحت بلند مدت دلفي را نشان دادهاند .درحاليکه بسياري از تحقيقات
پيشبينيگرايانه از روش دلفي براي نيل به يك عقيدة توافقي استفاده کردهاند.
تحقيقات ديگري از جمله تحقيق "کندال" و همکاران بر تفاوت در عقايد تکيه
کردهاند تا مجموعهاي از سناريوهاي مختلف مربوط به آينده را طرح کنند .ارائة مفهوم
/چارچوب ،نمايانگر نوعي دومي از کاربردهاي روش دلفي است .اين طرحهاي
تحقيق ،معموال شامل فرايند دو مرحلهاي است که با شناسايي /تشريح مجموعهاي
مفاهيم آغاز شده و با طبقهبندي  /ردهبندي ادامه مييابد.
به داليل زير روش دلفي براي اين تحقيق انتخاب شده است:
1ـ اين تحقيق به بررسي اولويتبندي ريسكهاي استراتژيك در بانكملت ميپردازد.
اين مسئلة پيچيده ،مستلزم دانش افرادي است که مسائل اقتصادي ،مالي ،بانکي،
اجتماعي ،سياسي آنجا را ميفهمند .ازاينرو ،روش دلفي به سؤاالت تحقيق بهگونهاي
مناسبتر پاسخ ميگويد؛
2ـ تحقيق دستهجمعي به مناسبترين نحو به سؤاالت تحقيق پاسخ ميدهد تا پاسخهاي
فردي خبرگان .دلفي يك روش گروهي مناسب است ،روش دلفي در ميان ديگر
روشهاي تحليل تصميمات گروهي کارآمد (از قبيل روش گروهاسمي و تحليل
قضاوت اجتماعي ترحيج دارد؛ چراکه اين روش خبرگان را ملزم به مالقات فيزيکي
نميکند ،چون ممکن است براي خبرگان غير عملي باشد.
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3ـ اگر چه ممکن است تعداد نسبتا محدودي از خبرگان با دانش مربوط به سؤاالت و
الزامات دقيق تحقيق وجود داشته باشد الزامات دلفي از نظر اندازه مجموعه افراد،
سختگيرانه نيست و با افراد محدودي قابل اجرا ميباشد .معموال بين  7تا  11نفر
ميباشد] [Schmidt. 1997که اين تعداد خبره در بانكملت وجود دارد؛
4ـ روش تحقيق دلفي از نظر طرح آن منعطف است و قابل اصالح ميباشد .اين امر،
امکان جمعآوري دادههاي غنيتري را فراهم کرده و منجر به درک عميقتر سؤاالت
اساسي تحقيق ميگردد؛
1ـ دادههاي جمعآوري شده در اين تحقيق ،دادههاي کيفي ميباشد .بنابراين ،باتوجه
به نوع دادهها ،روش تحقيق بايد روش کيفي باشد ،از بين روشهاي کيفي ،دلفي
روشي مناسب ميباشد؛
6ـ دلفي تکنيکي براي تصميمگيري ميباشد .در اين تحقيق ،تصميمگيري هاي خبرگان
در مورد اولويتبندي ريسك هاي استراتژيك سنجيده ميشود؛
7ـ دادههاي جمعآوريشده بهوسيلة روش دلفي از اعتبار بااليي نسبتبه روشهاي
پيمايشي سنتي برخوردار ميباشد.
 0ـ در روش دلفي خبرگان رويارويي چهرهبهچهره ندارند .ازاينرو ،تأثير منفي ناشي از
فشار اجتماعي (نفوذ شخصيت ،غلبة شخصي ،دغدغههاي منطقي) برتصميمات يکديگر
نميگذارند و از نقد شدن ترسي ندارند.
 9ـ دلفي روشي براي کندوکاو در معادن دانشي خبرگان بانك ميباشد .اين روش ،بعد
از آشکارسازي دانش نهفته ،به مستندسازي آن مي پردازد.
18ـ در روش دلفي بازخور کنترلشده وجود دارد که غناي تصميمات را افزايش
ميدهد.
رویة انتخاب خبرگان
رمز موفقيت يك دلفي ،در انتخاب شرکتکنندگان آن ميباشد .ازآنجاييکه نتايج
دلفي به دانش و معلومات اعضاي گروه وابسته است ،شرکت اشخاصي که احتمال
ميرود داراي نظريات گرانبهايي هستند ضروري است .در مطالعات آماري مانند
نظرخواهيهاي عمومي ،شرکتکنندگان بهعنوان نمايندة يك جمعيت بزرگ محسوب
ميشوند ،درصورتيکه در مطالعات دلفي اشخاصي که انتخاب ميشوند نمايندة يك
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جمعيت نيستند؛ بلکه افرادي آگاه محسوب ميشوند .بنابراين ،اولين مسئله در يك
مطالعه دلفي انتخاب شرکتکنندگان با استعداد ميباشد خبرگاني که داراي دانشي
عميق و مرتبط در باره موضوع تحقيق باشند.
خبرگان بانکملت
مرتبط بودن رشتة دانشگاهي با موضوع تحقيق ،سابقة علمي و پژوهشي خبره (تعداد
مقاالت منتشره و ارائههاي انجام شده) ،مرتبط بودن تخصص کاري با موضوع تحقيق،
مدت زمان (تعداد سالهاي فعاليت بانکي ،تعداد سالهاي تصدي در يکي از پستهاي
مربوطه ) و درجة تخصص معيارهاي انتخاب خبرگان در بانكملت ميباشد که باتوجه
به اين معيارها ،مديران سطوح عالي بانك ،متخصصين بانکي آشنا با بانك ملت،
استراتژيستهاي بانك ملت ،مشاوران بانك ،دانشگاهيان فعال در بانك به عنوان
خبرگان در بانكملت انتخاب شدند.
استراتژيهاي بانک ملت
افزايش سودآوري کسب وکارها ،استراتژي غربالگري ،شناسايي فرصتهاي
نوين ،مولد کردن دارائيها ،فناوري اطالعات و فناوري نوين و تجهيز منابع با نوآوري،
استراتژيهاي بانك ملت ميباشد که اين استراتژيها در شوراي عالي استراتژيك
بانكملت توسط مديران بانك مشخص شده است .باتوجه به اين استراتژيها حوزههاي
ريسكخيز بانك ملت شامل حفظ و جذب مشتريان کليدي و کاهش مشتريان
غيرکليدي ،تغيير روش ارائة خدمات ،ادغام و نوسازي شعب ،پروژههاي مشارکتي
سودآور و سرمايهگذاري در حوزههاي پربازده اقتصادي ميباشد.

فرایند اجراي تحقيق دلفی
اجراي پرسشنامه از روية تحقيقاتي دلفي نوع «رتبه بندي» پيروي ميکند که توسط
اشميت مطرح شده است ،اين رويه شامل  4فاز کلي خواهد بود:
فاز اول :طوفان فکري براي تعيين ليستي از ريسكهاي استراتژيك؛
فاز دوم :محدودکردن ليست اصلي به مهمترين موارد؛
فاز سوم :رتبهبندي ليست عوامل مهم؛
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فاز چهارم :تکرار براي رسيدن به وفاق.
فرايند اجراي تحقيق دلفي در بانكملت باتوجه به استراتژيها شامل چهار گام
طوفان فکري ،تحديد ،اولويتبندي و وفاق ميباشد .طوفان فکري براي تعيين ليستي از
ريسكهاي استراتژيك ميباشد که پرسشنامة اولية دلفي در اين گام دربردارندة يك
درخواست باز براي طرح ايدهها است .در اين پرسشنامه باتوجه به استراتژيهاي مطرح
براي بانك ملت ،باز چهار سؤال مطرح شد .در گام دوم ،ليستها محدود ميشود
هدف از اين گام آسانسازي براي رتبهبندي ميباشد .از هرخبره خواسته خواهد شد تا
دستکم ده ريسك را از ليست که بهعنوان ريسك استراتژيك برشمرده ميشود
انتخاب (نه رتبهبندي) کند .درگام سوم ،ريسكهاي استراتژيك رتبهبندي ميشود.
هدف از اين گام ،رسيدن به يك اتفاقنظر در رتبهبندي ريسكهاي استراتژيك
ميباشد .مطالعات بهطور هماهنگ به اين نتيجه رسيدهاند که رسيدن به اين اتفاقنظر در
گروههاي دلفي بسيار مشکلتر از توافق نظر در گروههايي است که در آنها تعامل
مستقيم ميان اعضا وجود دارد .در گام چهارم ،تکرار براي رسيدن به وفاق در بين
خبرگان ادامه مييابد.
در اين پژوهش از روشهاي ميانگين و اولويتبندي در چهار بعد ارزيابي اهميت،
ارزيابي احتمال ،ارزيابي شدت اثر و ارزيابي نوسانات براي تحليل دادهها استفاده شد.
خبرگان از لحاظ نمرهدهي در دامنه باالتر از  61درصد به وفاق رسيدند که نتايج
ارزندهاي را بههمراه داشت .از روشهاي آمار توصيفي )ميانگين ،مد ،ميانه،
انحرافمعيار( براي تحليل دادهها استفاده شد.

یافتههاي تحقيق
فاز اول :طوفان فکري براي تعيين ليستی از ریسکهاي استراتژیک
پرسشنامة اول :جمعآوري اولية ريسكها:
پرسشنامة اوليه دلفي ،دربردارندة يك درخواست باز براي طرح ايدهها ميباشد .در اين
پرسشنامه با توجه به  4استراتژي مطرح براي بانك ملت4 ،سؤال باز مطرح شد که
عبارتند از:
1ـ بانكملت در راستاي حفظ و جذب مشتريان کليدي و کاهش مشتريان غيرکليدي
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در دو حوزة منابع و مصارف بانك ،با چه مخاطراتي مواجه ميباشد؟
2ـ بانكملت در راستاي تغيير روش ارائة خدمات از حالت حضور مشتري در بانك به
حالت غيرحضوري (تلفني ،اينترنتي و )...با چه مخاطراتي مواجه ميباشد؟
3ـ بانكملت در راستاي ادغام و نوسازي شعب (تغيير مکان شعب ،فروش شعب ،تغيير
کاربري شعب ،افتتاح شعب جديد) براساس الگوي ارزشآفريني براي مشتريان کليدي
با چه مخاطراتي مواجه ميباشد؟
4ـ بانكملت در راستاي توسعة پروژههاي مشارکتي سودآور و سرمايهگذاري در
حوزههاي پر بازده اقتصادي با چه مخاطراتي مواجه ميباشد؟
با تجزيهوتحليل پاسخهاي پرسشنامة اوليه ،منابع ريسكهاي استراتژيك در شش
زمينة مشتريان ،رقبا ،تکنولوژي ،پروژه ،نام تجاري و عوامل محيطي طبقهبندي شد.
تغيير تکنولوژي ،کاهش امنيت شبکههاي الکترونيکي و امکان توقف شبکه ارتباطي
ريسكهاي استراتژيك ناشي از تکنولوژي ميباشند .ورشکستگي شرکاي تجاري
عمده ،ارزيابي نادرست کارشناسان در پروژههاي مشارکتي و امکان معلق شدن
پروژههاي سرمايهگذاري مشارکتي به داليل محيطي و عملياتي ريسكهاي استراتژيك
ناشي از پروژه بهشمار ميروند .ظهور رقباي خارجي ،ارائة خدماتنوين بانکي و
تسهيالت برتر توسط رقبا و انعطاف در نرخ سود سپردهها ريسكهاي استراتژيك ناشي
از رقبا هستند .وضع يا تغيير مقررات بانکي و خطمشيهاي دولتي تغيير در نرخ تورم و
تحريم ريسكهاي استراتژيك ناشي از عوامل محيطي و تغيير اولويت و انتظارات
مشتري ،وابستگي بيش از حد به عدة کمي از مشتريان و ورشکستگي مشتريان عمده
ريسكهاي استراتژيك ناشي از مشتري ميباشند .افول تصوير بانك در نزد مردم و
دولتمردان ،تقويت تصوير بانکي رقبا در نزد مردم و دولتمردان ،ريسكهاي
استراتژيك ناشي از نام تجارياند.
فاز دوم :تحدید ریسکها
در اين فاز ،ديدگاههاي خبرگان را محدود ساخته و سپس براي رسيدن به اتفاقنظر
تسهيل ميکنيم .در فاز دوم ،که ليستها محدود ميشود هدف از اين فاز آسانسازي براي
رتبهبندي ميباشد .از هرخبره خواسته خواهد شد تا دستکم يازده ريسك از ليست را که
بهعنوان ريسك استراتژيك برشمرده ميشود ،انتخاب و نه (رتبهبندي) کند.
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با تجزيه وتحليل پاسخهاي پرسشنامه ،گام دوم ريسكها به صورت ذيل تحديد شدند:
 کاهش امنيت شبکههاي الکترونيکي ،امکان معلقشدن پروژههاي سرمايهگذاريمشارکتي به داليل محيطي و عملياتي ،ارائة خدمات نوين بانکي و تسهيالت برتر توسط
رقبا ،وضع يا تغيير مقررات بانکي وخطمشيهاي دولتي ،تغيير در نرخ تورم ،تحريم،
تغيير اولويت و انتظارات مشتري ،وابستگي بيش از حد به عدة کمي از مشتريان،
ورشکستگي مشتريان عمده ،افول تصوير بانك در نزد مردم و دولتمردان ،تقويت
تصوير بانکي رقبا در نزد مردم و دولتمردان.

فاز سوم :رتبهبندي ریسکهاي استراتژیک
هدف از فاز نهايي ،رسيدن به يك اتفاقنظر در رتبهبندي ريسكهاي استراتژيك
ميباشد .مطالعات بهطور هماهنگ به اين نتيجه رسيدهاند که رسيدن به اين اتفاقنظر در
گروههاي دلفي بسيار مشکلتر از توافقنظر در گروههايي است که در آنها تعامل
مستقيم ميان اعضا وجود دارد.
اين تکرار براي رسيدن به وفاق در بين خبرگان ادامه مييابد.
با تجزيهوتحليل پاسخهاي پرسشنامه گام سوم ريسكهاي استراتژيك بانكملت به
صورت ذيل اولويتبندي شدند:
1ـ تقويت تصوير بانکي رقبا در نزد مردم و دولتمردان؛
2ـ وابستگي بيش از حد به عده کمي از مشتريان؛
3ـ افول تصوير بانك در نزد مردم و دولتمردان؛
4ـ وضع يا تغيير مقررات بانکي و خطمشيهاي دولتي؛
1ـ تحريم؛
6ـ ارائه خدمات نوين بانکي و تسهيالت برتر توسط رقبا؛
7ـ تغيير اولويت و انتظارات مشتري؛
 0ـ ورشکستگي مشتريان عمده؛
9ـ تغيير در نرخ تورم؛
18ـ کاهش امنيت شبکههاي الکترونيکي؛
11ـ امکان معلق شدن پروژههاي سرمايهگذاري مشارکتي به داليل محيطي و عملياتي.
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جدول .3نقشة ریسکهاي استراتژیک بانکملت
نوع ریسک

درصد
اهميت

رتبةریسک

احتمال

شدت اثر بر

تغيير نوسانات در

وقوع

سودآوري

گذر زمان

نام تجاري
افول تصوير بانک در نزد مردم و
دولتمردان

5.07

5

2404

5.07

در حال کاهش

تقويت تصوير بانکي رقبا در نزد
مردم و دولتمردان

5501

1

7404

5.07

در حال افزايش

پروژه
امکان معلقشدن پروژه به داليل
محيطي و عملياتي

7505

11

7.

7501

ثابت

تکنولوژي
کاهش امنيت شبکههاي
الکترونيکي

5104

ارائة خدمات نوين بانکي و
تسهيالت برتر توسط رقبا

5101

7

5.05

5504

در حال کاهش

رقبا
5

5505

5404

در حال افزايش

عوامل محيطی
وضع يا تغيير مقررات بانکي و
خطمشيهاي دولتي

57

4

5.05

5504

در حال افزايش

تغيير در نرخ تورم

5.05

.

5202

5.07

در حال افزايش

تحريم

5.05

2

5.0.

5.05

در حال افزايش

تغيير اولويت و انتظارات مشتري

5202

1.

7504

5505

در حال افزايش

وابستگي بيش از حد به عدة کمي
از مشتريان

5707

9

5404

5404

ثابت

ورشکستگي مشتريان عمده

5707

5

7104

5902

در حال افزايش

مشتریان

بنابراين يافتههاي تحقيق بهصورت نقشه ريسك هاي استراتژيك بانك ملت
درجدول ( )1ارائه ميشود:

نتيجهگيري
از مشخصههاي بلوغ بانکي ،تعريف فرايندهاي خاص و يکپارچهاي براي مديريت
ريسكهاي استراتژيك ميباشد .در اين پژوهش با توجه به ضرورت بهکارگيري اين
رويکرد در صنعت بانکداري ،بانكملت بهعنوان بانك مورد نظر انتخاب شد .در
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شوراي عالي استراتژيك بانكملت افزايش سودآوري کسب وکارها ،استراتژي
غربالگري ،شناسايي فرصتهاي نوين ،مولد کردن دارائيها ،فناورياطالعات و
فناورينوين و تجهيز منابع با نوآوري بهعنوان استراتژيهاي بانك مشخص گرديد که
باتوجه به اين استراتژيها حوزههاي ريسكخيز بانكملت شامل حفظ و جذب
مشتريان کليدي و کاهش مشتريان غيرکليدي ،تغيير روش ارائةخدمات ،ادغام و
نوسازي شعب ،پروژههاي مشارکتي سودآور و سرمايهگذاري در حوزههاي پر بازده
اقتصادي تعيين گرديد .فرايند اجراي تحقيق دلفي در بانكملت با توجه به استراتژيها
شامل چهار گام طوفان فکري ،تحديد ،اولويتبندي و وفاق ميباشد .با تجزيه وتحليل
پاسخهاي پرسشنامة اوليه منابع ريسكهاي استراتژيك در شش زمينة مشتريان ،رقبا،
تکنولوژي ،پروژه ،نام تجاري و عوامل محيطي طبقهبندي شد.
در گام دوم ليستها محدود شد ،هدف از اين گام آسانسازي براي رتبهبندي
ميباشد .در گام سوم تحديد و در گام چهارم رتبهبندي گرديد .در اين پژوهش از
روشهاي ميانگين و اولويتبندي در چهار بعد ارزيابي اهميت ،ارزيابي احتمال،
ارزيابي شدت اثر و ارزيابي نوسانات براي تحليل دادهها استفاده شد .خبرگان از لحاظ
نمرهدهي در دامنة باالتر از 61درصد به وفاق رسيدند که نتايج ارزندهاي را بههمراه
داشت و در پايان نقشه ريسكهاي استراتژيك بانكملت ارائه گرديد.
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