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 ریسک کالن   

 

هایی که در بازارهای  نوعی ریسک سیاسی است که شرکت ریسک کالن

افزایش استفاده . خارجی به فعالیت مشغول هستند با آن مواجه می شوند

دهد تا بتواند در بازار کشورهای  از تکنولوژی به کسب و کار این اجازه را می

، در اکثر موارد. خارجی وارد شود و از این طریق فروش خود را افزایش دهد

اندازی کسب و کار در یک کشور خارجی، همانند راه اندازی کسب و راه 

های کالن در بازارهای  عالوه بر این، ریسک .کار در همان کشور نیست

 .نباشند  یا خط مشی کسب و کار  های سیاسی خارجی ممکن است تنها نتیجه جریان

نوسان نرخ ارز ممکن است به دالیل گوناگونی اتفاق . شدبا یک نوع رایج ریسک کالن، مربوط به نوسان نرخ ارز کشور خارجی می

گذاری صورت گرفته است، ارزیابی بازارهای خارجی از ارز آن کشور یا  کشوری که در آن سرمایه  پولی  بیافتد، مانند سیاست

کاال و خدمات تولید نوسان ارز می تواند مشکالتی را در خصوص تعیین قیمت درست . خارجی تغییرات قابل توجه در منابع کشور

با مشکالتی مواجه شود،  کاال همچنین کسب و کار ممکن است در خصوص وارادات و صادرات. شده در کشور خارجی ایجاد کند

های تولیدی اجازه ندهد تا بتواند از انتقال کاالی تولیده شده به کشور خارجی درآمد  زیرا نوسان نرخ ارز، ممکن است به شرکت

 .ممکن است از عدم ثبات سیاسی در آن کشور ناشی شود ،ریسک کالن نوی دیگر یک. چندانی کسب کند

کشورهایی که دارای سیستم  .های سیاسی خود هستند بسیاری از کشورهای خارجی مستعد تغییرات سریع و بزرگ درسیستم

ها برای سرمایه  ند، زیرا شرکتها دوری کن فاشیستی یا سوسیالیستی هستند، برای جذب سرمایه گذاری خارجی از این سیستم

. ار خود را در معرض ریسک تصاحب شدن و یا ملی شدن فعالیت کسب و کار خود می بینندکسب و کگذاری در این کشورها، 
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. های مالی باشند هایی که ممکن است در این کشورها فعالیت خود را از دست بدهند، ممکن است در معرض زیان شرکت

 .کنند از این ریسک دوری گزیندد، ممکن است اقدام به خرید بیمه ریسک سیاسی کنندهایی که سعی می  شرکت

گذاران خرد، هنگامی که در  سرمایهها، وام دهندگان و  گذاری بانک ها کمک می کند تا از سرمایه به شرکت  بیمه ریسک سیاسی

و کار، ممکن است در مقادیر مختلف و یا تحت  این نوع بیمه کسب. زنند، اطمینان یابند یک کشور خارجی دست به فعالیت می

ها  با این وجود، این نوع بیمه. گیرد، خریداری شود شرایط خاص که شرکت به دلیل ریسک کالن در معرض زیان مالی قرار می

ز خود باالیی هستند و یا در حفظ ثبات نرخ اربسیار ممکن است برای سرمایه گذاری در کشورهایی که دارای نوسانات سیاسی 

 .ناتوان هستند، موجود نباشد
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