
Rezumat 

 

În căutarea de noi oportunități de afaceri, societățile transnaționale (STN) se confruntă cu o 

varietate de riscuri care le afectează activitatea pe piața internațională. Unul dintre aceste 

riscuri este riscul politic. Spre deosebire de alte tipuri de riscuri cum ar fi riscul valutar, riscul 

de credit sau riscul operațional, riscul politic nu a beneficiat de aceeași atenție nici din partea 

cercetătorilor și nici din partea STN-urilor.  

Scopul general al cercetării este identificarea și analiza principalelor metode pentru 

gestionarea riscului politic. Totuși, pentru a-și crea o strategie de gestionare a riscului politic, 

o societate trebuie să înceapă cu definirea riscurilor politice cu care aceasta se confruntă, să 

continue cu analiza și evaluarea acestora pentru ca apoi să își construiască o strategie adaptată 

în funcție de domeniul de activitate în care funcționează, de țara de origine și de țara gazdă, 

ținând cont de propriul profil de risc. Complexitatea şi multiplele abordări au împiedicat 

găsirea unei definiţii acceptabile a riscului politic. În plus, din cauza caracteristicilor sale, 

riscul politic este foarte greu de evaluat din punct de vedere cantitativ. Metodele cantitative nu 

sunt în mod necesar obiective deoarece, de cele mai multe ori, se bazează pe cuantificarea 

unor elemente subiective. În acest sens, pentru realizarea scopului general al cercetării, 

lucrarea își propune ca sub-obiective să clarifice conceptul de risc politic și să prezinte 

principalele metode de analiză și evaluare a riscului politic. 

Primul capitol din lucrare, intitulat „Definirea riscului politic”, îşi propune să ofere o 

delimitare mai clară a conceptului de risc politic. O definiţie a riscului politic trebuie să ţină 

seama de multiplele interdependenţe şi variabile care trebuie analizate, cum ar fi delimitarea 

conceputului de risc de ţară şi cel de risc politic, analiza relaţiei dintre risc politic şi 

incertitudine, dintre riscul politic şi instabilitatea politică, dintre riscul real şi riscul perceput, 

din finalitatea acestuia, dimensiunea macro sau micro şi prin prisma asigurărilor. 

Al doilea capitol din lucrare, „Procesul de analiză şi evaluare a riscului politic”, prezintă un 

ansamblu de metode cantitative şi calitative pe care STN-urile le utilizează pentru evaluarea 

riscului politic. Metodele calitative (metoda „old hands”; metoda Delphi; metoda „grand 

tour”; metoda scenariilor; şi evaluarea internă) se bazează pe experienţa specialiştilor şi 

presupun colectarea de informaţii şi cunoştinţe strategice despre mediul politic ce poate afecta 

activitatea unei companii. Metodele cantitative (modelul „The Economist”; modelul BERI 

(Business Environment Risk Intelligence); modelul ICRG (International Country Risk 

Guide)) se bazează în mare parte pe cuantificarea macro-riscurilor. Pe lângă acestea, lucrarea 

îşi propune să cerceteze în special micro-riscurile politice. Ca element de noutate, capitolul 



aduce atenţiei modelul dezvoltat de Alon şi Herbert în 2009 pentru evaluarea micro-riscului 

politic. 

Capitolul al treilea al lucrării, „Metode pentru gestionarea riscului politic”, prezintă, într-o 

viziune personală şi exhaustivă, un ansamblu de metode pe care STN-urile le includ în 

strategia de management al riscului politic. Această modalitate de prezentare a fost aleasă din 

cauza caracteristicilor riscului politic. Acesta se încadrează cu dificultate în tiparele normale 

ale managementului riscului, iar împărţirea clasică în metode pentru evitarea, transferul sau 

reducerea riscurilor este greu de realizat. Metodele de gestionare a riscului politic identificate 

şi analizate în lucrare cuprind: metode folosite pentru gestionarea riscului în investiţiile 

internaţionale (diversificarea investiţiilor); personalizarea investiţiei în funcţie de natura 

riscului politic (modalitatea de intrare pe piaţă şi structura capitalului investit); analiza rolului 

responsabilităţii sociale corporative; desfăşurarea de activităţi de lobby şi dezvoltarea de 

alianţe cu guvernul ţării gazdă şi cu autorităţile locale; constituirea de societăţi mixte; 

achiziţionarea unei asigurări pentru riscul politic; acţiuni directe cum ar fi protecţia fizică a 

personalului şi a mijloacelor de producţie; folosirea unor practici controversate cum ar fi 

acordarea de mită şi alte favoruri; utilizarea procedurilor judiciare; asumarea şi evitarea 

riscului. Lucrarea prezintă, pe lângă beneficiile pe care fiecare din aceste metode le aduce, şi 

limitările de care STN-urile trebuie să ţină seama atunci când le utilizează. 

Lucrarea se încheie cu capitolul al patrulea care reprezintă o aplicare a metodelor pentru 

managementul riscului politic în cadrul unui studiu de caz intitulat „Un exemplu de eşec al 

managementului riscului politic: Naţionalizarea YPF de către guvernul argentinian”.  Acest 

studiu de caz îşi propune să evalueze modul în care Repsol şi-a construit strategia pentru 

gestionarea riscului politic, şi, în special, a riscului de naţionalizare în Argentina. Această 

strategie a fost conturată prin observarea acţiunilor pe care compania le-a întreprins de la 

începutul investiţiei în Argentina pentru a-şi reduce riscul politic. Din cercetările realizate 

asupra activităţii companiei, se poate observa că printre metodele pentru gestionarea riscului 

de naţionalizare folosite de Repsol s-au numărat: diversificarea geografică a riscului politic; 

lobby şi dezvoltarea de alianţe cu oamenii politici din ţara gazdă; asocierea cu un partener 

local (joint-venture); utilizarea procedurilor judiciare, arbitrajul şi instanţele judecătoreşti; şi 

asumarea riscului. Pentru caracterul complet al lucrării, studiul de caz include şi argumentele 

posibile pentru care Repsol nu şi-a achiziţionat o asigurare pentru riscul politic. Studiul de caz 

analizează modul în care Repsol a pus în practică fiecare dintre aceste metode și prezintă 

câteva din motivele pentru care niciuna din aceste metode nu a fost eficientă, lăsând loc doar 

pentru măsuri de ultimă instanţă, cum ar fi folosirea procedurilor judiciare. 


