
ТЕМА Ризики в міжнародних 

кредитно-розрахункових, валютних операціях 

та шляхи їх мінімізації 

7.1. Ризики в зовнішньоторговельних операціях 

Ризик у міжнародній торгівлі — це небезпека втрат через вину 
іншої сторони або у зв'язку з політичною, економічною ситуацією 
в країні, що бере участь в угоді. Можливі втрати в зовнішньоеко-
номічній діяльності стосуються експортера, імпортера або обслу-
говуючих банків. Тому дуже важливо знати всі типи ризиків, що 
виникають в процесі міжнародного товарообміну, а також заходи 
і засоби хеджування, що дозволяють їх мінімізувати (рис. 7.1). 

Окрім загальних для всіх учасників угоди існують специфічні 
ризики у позиціях експортера і імпортера. 

Так, при зовнішньоторговельній операції експортер нара-
жається на такі ризики: 

економічні: 
• кредитні ризики; 
• виробничі ризики; 
• комерційні ризики; 
• неплатоспроможність покупця; 
• небажання покупця платити; 
• затримка платежів покупцем; 
• ризик неприйняття товару (ризик виробництва) для товарів, 

виготовлених за замовленням; 
валютні: 

• ризик неконвертованості; 
• ризик непереказу; 
• курсовий ризик; 
• трансфертний ризик; 

транспортні: 
• потоплення (чи інша транспортна катастрофа); 
• ушкодження; 
• хибний напрямок; 

політичні: 
• ризик дефолту; 
• ризик мораторію; 
• заборона на ввезення та вивезення; 
• конфіскація у випадку недотриманні нормативів; 
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• страйк, війна, революція; 
• економічна ситуація в країні тощо. 

Залежно від форми контракту ризики, що виникають у екс-
портера, можуть бути також перекладені на імпортера. Окрім то-
го, імпортера спіткають особливі ризики, наприклад, не-
своєчасність поставки, незадовільна якість поставленого товару, 
втрата передоплати і можливі труднощі з процедурами одержан-
ня державних дозволів. 

Водночас сторони, країни і банки країн мають можливість 
вжити заходів щодо зниження додаткових ризиків у зовнішній 
торгівлі (рис. 7.2). 

 



 

7.2. Запобігання ризиків шляхом 
прогнозування валютного курсу 

Сутніеть і методи прогнозування валютного курсу 

Важтивим напрямом валютної політики підприємства є про-
гнозування курсів валют. Воно здійснюється банками та підпри-
ємствами з метою поліпшення страхування валютних ризиків і 
підвищення ефективності рішень, що приймаються керівництвом 
окремих компаній в галузі міжнародної діяльності. Передбачен-
ня можливих змін та динаміки курсів валют спрямоване на пра-
вильний вибір: 
• валюти ціни і валюти платежу у зовнішньоторговельних кон-

трактах; 
• валюти, в якій надаються або беруться позики на міжнарод-

них ринках, і валюти, в якій ці позики сплачуються; 
• валюти, в якій ведеться рахунок підприємства в банку; 
• грошової одиниці, в якій деномінуються закордонні капітало-

вкладення підприємства або закордонні активи банку. 
Прогнозні оцінки використовують також професійні фінансові 

спекулянти (валютні дилери, брокерські контори та ін.), що грають 
на різниці курсів валют, відсоткових ставок, товарних цін, курсів 
цінних паперів на ринках різних країн і в різні інтервали часу. 

Під час існування системи фіксованих курсів валют прогнозу-
вання їх динаміки зводилось переважно до передбачення терміну 
здійснення тим чи іншим урядом девальвації чи ревальвації 
національної валюти. Успішність прогнозу визначалась здебіль-
шого ступенем обізнаності виконавця про майбутні дії уряду чи 
Міжнародного валютного фонду, а також власними та експерт-
ними оцінками на базі порівняння купівельної спроможності ва-
лют, відсоткових ставок, динаміки грошової маси, реальних до-
ходів у різних країнах. 

Лише у 80-ті роки з'явились комплексні дослідження теоре-
тичних і практичних проблем, пов'язаних з прогнозуванням ва-
лютних курсів. 

В даний час застосовується п'ять головних методів прогнозу-
вання плаваючих валютних курсів (рис. 7.3). 

Перший спосіб базується на теорії ефективних валютних 
ринків, тобто на моделі рівноваги за умов досконалої конку-
ренції та концепції раціональних очікувань. Вважається, що на 

світовому валютному ринку присутня безліч покупців і про-  



давців, вхід на цей ринок є відносно вільним і доступним, попит і 
пропозиція гнучко реагують на зміни котировок, учасниками ринку 
вірно враховується уся доступна інформація. Суть концепції полягає 
в тому, що валютний ринок сам найкращим чином визначає 
динаміку валютних курсів. Він самі прогнозує майбутні зміни у 
вигляді термінового (форвардного чи ф'ючерсного) курсу, який 
базується на усій наявній у розпорядженні ринку інформації і 
відображає передбачення (припущення) і очікування 
найінформованіших учасників ринку про розвиток курсу. Однак 
емпіричні перевірки показують, що терміновий курс, в цілому вірно 
визначаючи тенденцію розвитку курсу, на практиці виявляється 
ненадійним індикатором майбутнього готівкового («спот») курсу 
валюти, особливо у короткостроковому плані. 

Другий підхід випливає з аналізу часових рядів динаміки курсу 
валюти шляхом застосування стандартних економетричних 
процедур. На цій основі визначаються тренд у розвитку курсу, 
циклічні коливання, сезонна компонента. Після цього виявлені 
колишні тенденції екстраполюються на майбутній період. 

Третім методом, що набуває останнім часом; широкої попу-
лярності, є так званий «технічний аналіз» динаміки курсу. Базовою 
структурою даного методу є також вияв тренду. Одначе, головною 
відмінністю тут є правильне визначення початку і кінця тренду 
курсу валюти. У цьому випадку не формується прогнозна модель у 
вузькому значенні, тому що вона не визначає рівень майбутнього 
курсу, а лише встановлює час і напрями змін (поворотні мітки) в 
тенденції розвитку котировох валюти. 

Однією з найрозповсюдженіших є четверта модель прогнозу-
вання валютних курсів, що ґрунтується на «фундаментальному 
аналізі». В його рамках курс визначається залежно від зміни 
«фундаментальних факторів» (співвідношення темпів зростання 
грошової маси, реальних доходів, відсоткових ставок, товарних цін, 
рівня дивіденду в порівнюваних країнах). При цьому прогноз 
майбутньої динаміки курсу, здійснюваний на базі стандартних 
факторних економетричних моделей, є похідним від правильності 
попередніх прогнозів відповідних параметрів (кількості грошей, 
ВНП, вартості кредиту, інфляції тощо) в порівнюваних країнах. А 
точне передбачення руху цих параметрів досить проблематичне 
саме по собі, отже й похідний від нього прогноз валютного курсу 
неминуче буде мати великі по- 

хибки. У зв'язку з цим фундаментальний підхід застосовується 
переважно для довгострокового прогнозування курсів валют. 

Нарешті, п'ятий, «інтуїтивний», або «суб'єктивний», підхід до 
прогнозування валютних курсів спирається на такі методи, як . 
вільна оцінка спеціалістів, що базується на досвіді спостережень за 
поведінкою ринків та участі в операціях на них; опитування 
експертів, побудова якісних сценаріїв майбутнього розвитку курсів. 
Вказана модель є найбільш прийнятною для короткострокового, 
оперативного прогнозування валютних курсів. 

Хоча уряди продовжують впливати на валютні курси шляхом 
компенсаційного фінансування, вони вже не намагаються підтри-
мувати їх на певному рівні (паритетній вартості). Таким чином, 
валютні курси можуть набагато вільніше реагувати на ринкові 
сили, ніж раніше. Для опису цієї системи звичайно вживається 
термін «брудніє» плавання валютних курсів. Гнучкість валютних 
курсів у наглі дні стимулювала значний інтерес до їхнього перед-
бачення і хеджування від валютного ризику. Міжнародні торгівці, 
кредитори, спекулянти, багатонаціональні компанії і уряди країн 
повинні прийняти рішення, що частково базуються; на їхніх 
сподіваннях стосовно майбутніх змін валютних курсів. 

Короткострокове прогнозування 

у системі плаваючих валютних курсів 

Коли валютні курси вільно і негайно реагують на вплив рин-
кових сил, вони стають предметом передбачень і спекуляцій. Курси 
формуються із передбаченням радше майбутніх, ніж теперішніх 
попиту і пропозиції. 

Чи надійними провісниками плаваючих валютних «спот» курсів 
є форвардні валютні курси? Відповідь негативна. Форвардні курси, 
як правило, відхиляються від майбутніх «спот» курсів. 

Чи спекулянти постійно можуть краще від форвардного ринку 
передбачити валютні курси? Більшість економістів дадуть не-
гативну відповідь, оскільки вони вірять, що ринок іноземної ва-
люти є ефективним ринком. 

Ринок високоефективний, якщо: ціни відразу відображають всю 
інформацію; і інформація доступна для всіх (тобто торгівців 
приватною, «внутрішньою» інформацією немає). На такому ринку 
ціни реагують на довільне надходження нової інформації, а тому є 
не передбачуваними. Той, хто прогнозує курси і намагається  
перехитрувати ринок,  наштовхується на перешкоду, 



фатальну для будь-якого математичного аналізу: між появою 
економічних сил, які порушують рівновагу (таких, як відсоткові 
ставки, піни, пропозиція валюти, страйки) і коригуванням ва-

лютних курсів немас жодного відставання в часі. Конкурентоз-
датний,   інформований  ринок  моментально  відображає всю 

відповідну інформацію в поведінці обмінних курсів. Парадокс, 
але особа, що послідовно успішно прогнозує курси, відразу ж 

знаходить  своїх  послідовників,  які врешті-решт роблять 
прогнозований курс дійсним ринковим курсом, перешкоджаючи 

їй, таким чином, робити це в майбутньому. Коротко кажучи, 
плаваючий валютний курс описує «ходу наздогад» в той самий 

спосіб, що й ціни фондового ринку. На такому ринку особа,  що 
намагається прогнозувати курси, навряд чи зможе завжди 

зробити це краще ніж на форвардному ринку, а іноді робить це ще 
гірше. Лише систематичне урядове втручання на ринку    може    

зробити    короткотермінове    прогнозування успішним. 
Хоча гіпотеза ефективності ринку не була переконливо про-

демонстрована, ніхто ще не знайшов надійного методу коротко-
термінового прогнозування валютних курсів. Саме через це 
міжнародні фірми схильні хеджувати від валютного ризику. 

Довгострокове прогнозування? доктрина паритету 
купівельної спроможності 

Хоча короткотермінове прогнозування валютних курсів 
справа сумнівна, передбачення довготермінових змін валютних 
курсів більш ймовірне. Протягом періоду від трьох до п'яти років 
зовнішня вартість валюти має тенденцію відображати зміни в її 
купівельній спроможності відносно купівельної спроможності 
інших валют. Дане співвідношення відоме як паритет купівельної 
спроможності. 

Доктрину паритету купівельної спроможності найпростіше 
пояснити за допомогою кількох рівнянь [*]. Припустимо, що мо-
ва йде про США та Аргентину. Згідно з даною доктриною, 
відносні зміни рівнів цін двох країн, спричинені різними рівнями 
інфляції, стануть причиною таких самих відносних змін 
зовнішньої вартості американського долара та аргентинського 
песо, як це виражено за допомогою валютного курсу, що 
пов'язує обидві валюти: 
* Ф. Рут. А. Філіпченко. 

 
:1C p     рівень цін в Сполучених Штатах (приписка us) і в Арген-

тині (приписка org) в час і або в попередній час 0. S     
доларова ціна аргентинського песо в час Г або в час 0. 
Використовуючи показники для вираження рівня цін, при-

пустімо, що Р,- = 125, Pt,af = 200; і P0J Р0,т = 100, 5, = $0,10'. Яке 
значення в такому разі має S,? За допомогою рівняння встанов-
люємо, що S, = $0,0625. 

Доктрину паритету купівельної спроможності валют може та-
кож бути сформульовано в показниках темпів інфляції. Нехай 
їм» —рівень інфляції в США з аперіод t, a rtarg— інфляції в Арген-
тині за той самий період. Тоді Ргш= Р0,ш(\ + О і *U*- ^V?0 + г,   
). Підставивши ці вирази в рівняння, отримуємо: 

 
Припустімо, що rtm- 25%, r,̂ g = 100%, S0 = $0,10. Потім за до-

помогою рівняння встановлюємо, що S, - $0,0625. Таку саму 
відповідь було отримано з рівняння з використанням тих самих 
даних, але виражених в показниках рівня цін. 

Економістами було висунуто декілька заперечень стосовно 
доктрини паритету купівельної спроможності валют, як на теоре-
тичному, так і емпіричному рівнях. Основне теоретичне запере-
чення доктрини стосується неадекватного висвітлення нею опе-
рацій, що визначають валютні курси. Для визначення паритету 
купівельної спроможності валют використовується лише рівень 
Цін товарів, тоді як валютні, курси визначаються операціями ру-
ху капіталу, а також операціями з товарами. На емпіричному 
Рівні найсерйозніше зауваження стосується питання відповідних 
індексів цін. Використання індексів цін експортних та імпортних 
товарів є майже тавтологією: відповідні паритети цін однорідних 
товарів повинні погоджуватися з дійсним валютним курсом. Де-
які економісти також нехтують індексами оптових цін, оскільки 
вони можуть бути середньозваженими товарами, що продають-
ся- Ідеальним індексом був би індекс, що базувався б на одному й 
тому самому асортименті товарів в обох країнах, але статистичні 
органи не збирають подібних показників.  З прагматичного 

мі 



погляду, показник- життєвого рівня, можливо, був би найбіт 
відповідним для застосування доктрини паритету купівельн"" 
спроможності валюти. Інші заперечення стосуються умов зда*" 
них створити невідповідність між: валютним курсом паритету 
купівельної спроможності і дійсним валютним курсом протягом 
тривалого часу, таких, як всілякі обмеження, запізніла реакція 
офіційних осіб на порушення рівноваги платіжного балансу вплив 
коливань валютного курсу на рівень цін і спекуляція. 

Слід відзначити, що більшість критиків доктрини паритету 
купівельної спроможності валюти не відкидають її повністю. За-
гальновизнано, що в періоди швидко зростаючої інфляції най-
важливішою детермінантою змін валютних курсів стає зміна 
купівельної спроможності національних валют. Емпіричні 
дослідження підтвердили неспроможність доктрини пояснити 
довготривалі зміни валютних курсів під час інфляції. 

Доктрина паритету купівельної спроможності валюти є непо-
ганим методом передбачення валютних курсів, коли відмінності в 
рівні цін становлять значну величину. Проте при цьому не слід 
забувати, що економіст-аналітик повинен: правильно передбачити 
рівні інфляції в обох країнах. Прогноз курсів національної валюти 
на триваліший період може бути критичним при прийнятті рішень у 
міжнародному бізнесі (наприклад, при розміщенні промислових 
підприємств у інших країнах). Але рівність курсів (паритет) не мо-
же допомогти бізнесменам спрогнозувати курс валюти на 3-6 мі-
сяців вперед (часовий горизонт більшості міжнародних платежів) 
або на рік вперед (пасовий горизонт бюджетного планування ба-
гатонаціональних компаній). У коротших часових межах валютні 
курси можуть значно відхилятися від паритетів купівельної спро-
можності, оскільки вони залежать від короткотермінових відсот-
кових ставок і очікувань цін. Крім цього, потрібний час, щоб попит 
і пропозиція іноземної валюти пристосувалися до інфляції. Саме ця 
розбіжність і робить паритетні купівельної спроможності ко-
рисними для прогнозування: рівень інфляції стає «основним інди-
катором» майбутніх валютних курсів. 

Щоб завершити даний аналіз на оптимістичній ноті, звернемося 
до валютних курсів паритету купівельної спроможності валюти, що 
базуються на цінах гамбургерів «Біг Мек» у різних країнах, об-
числених «The Economist». Як показало дослідження, «Біг Мек» є 
одним з небагатьох продуктів, що виробляються на місці в багатьох 
країнах. Порівняння цих цін у квітні 1992 року показало, Щ° 
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вартість американського долара була занижена в Аргентині, 
країнах — членах ЄС, Канаді, Сінгапурі, Південній Кореї, Швеції 

та Венесуелі (де ціни на «Біг Мек») у місцевих валютах були вищі 
від доларової ціни після конвертації останнього за дійсним валют-
ним курсом) і завищена в Австралії, Бразилії, Китаї, Гонконгу, 
Угорщині і Росії (де місцеві ціни були нижчими від американських 
цін за дійсним валютним курсом). І хоча приклад з «Біг Мек», 
можливо, досить важко сприйняти деяким економістам, «The 
Economist» вважає, що він дає непогане уявлення стосовно того, як 
долар міг би вести себе упродовж тривалого періоду часу. 

7.3. Методи хеджування від валютного ризику 

Хеджування — це процедура врівноваження продажу і купівлі 
активів з тим, щоб на ринку не було відкритої нетто-позиції. Якщо 
хедж вдалий, торговець буде захищений від ризику несприятливих 
змін ціни активу. Далі буде проаналізоване хеджування торговців 
від валютного ризику, що має місце при здійсненні міжнародних 
операцій, а також хеджування спільних або багатонаціональних 
компаній від валютного ризику, що має місце під час переведення 
балансових звітів в іноземній валюті в національну валюту. Як вже 
було показано, хеджування міжнародних торгівців, разом із 
подібними операціями арбітражерів, взаємодіють із операціями 
спекулянтів для визначення форвардного валютного курсу. 

Хеджування від операційного валютного ризику 

Угоди про купівлю-продаж між партнерами різних країн зви-
чайно вимагають здійснення платежів у певний час у майбутньому 
(наприклад, через 60 днів після укладення) у валюті або екс-
портера, або імпортера. Як результат, сторона, для якої валюта 
платежу є іноземною, піддається валютному ризикові, тобто сума 
платежу або надходження у внутрішній валюті може змінитися при 
обміні внутрішньої валюти на іноземну за певним обмінним 
курсом. Це і є операційний валютний ризик, що має місце під час 
міжнародної купівлі-продажу товарів і послуг. 

Якщо тільки підприємці не збираються спекулювати іноземною 
валютою (а вони звичайно не займаються цим, оскільки валютні 
курси плавають), вони можуть усунути валютний ризик Шляхом 
хеджування. Вони можуть хеджувати на форвардному валютному 
ринку  або  на  тісно  пов'язаних  із   ним  ринках 
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3.4. Страхование валютных рисков 

3.4.1. Валютные риски и их сущность 

Под риском понимается вероятность убытка или упущенной 
выгоды, неуверенность в получении дохода. Валютные риски 
являются частью коммерческих рисков, которым подвержены 

і участники международных экономических отношений. Под ва-
лютным риском понимается опасность валютных потерь в ре-
зультате изменения курса валюты цены (займа) по отношению 

І к валюте платежа в период между подписанием контракта или 
Кредитного соглашения и осуществлением платежа. В основе 
валютного риска лежит изменение реальной стоимости денеж- 

' н°го обязательства в указанный период. Валютному риску 
ПоДвержены обе стороны — участницы сделки. 

В каждой заключаемой  валютной или кредитной сделке 
Присутствуют различные риски, которые условно можно разде-
нь на две большие группы: рыночные риски и риски контракта. 
Краткое содержание рисков приведено в табл. 3.4. 
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  - о.4 
Риски при торговле валютой 

 Тип риска  

 I. Рыночный риск Опасность потерь, возникающих вследствие измен 
ния рыночных цен: процентных ставок, валютных 
курсов и др. 

 1.1. Валютный риск Риск возможных потерь при открытой позиции в 
иностранной валюте. Валютная позиция — это соот-
ношение требований и обязательств банка при тор-
говле валютой. Если требования (приток валюты) 
совпадают с обязательствами (отток валюты), то ва-
лютная позиция называется закрытой; если требова-
ния не совпадают с обязательствами, то говорят об 
открытой валютной позиции. Если требования пре-
вышают обязательства, то это "длинная позиция", а 
если требования ниже обязательств — это "короткая 
позиция". Чем больше период, в течение которого 
позиция в инвалюте остается незакрытой, тем боль-
ше опасность неблагоприятного изменения обменного 
курса. При сильных колебаниях обменного курса 
риск возникает уже при заключении сделки 

 1.2. Риск изменения 
своп-ставки 

Возникает, когда своп-позиции не согласованы пі 
срокам или совсем не закрыты 

 1.3.       Процентный 
риск 

Риск неблагоприятной динамики процентных ста» 
Если выдача или получение денег не закрыты в о: 
даний, что эти сделки могут быть заключены п 
нее, по более благоприятной процентной ставке, вс 
айкает опасность негативного изменения ставок и 
герь при закрытии позиции                           ____——■ 

] 

1 
И. Риск                     
1 контрагента (или      
( іартнерский риск) 

Риски невыполнения партнером по сделке взять» 
;ебя обязательств 

г 

( 

>.1. Риск                    
I 

іеречисления             
г 

трансфертный)        
з 
в 

11 
в 

Тотери, которые могут возникнуть при провеД 
шатежей по валютным и процентным сделка» 
ультате разного рода технических ошибок (о      ^ 
наименовании контрагента, при указаний   . 
латежа, неправильные банковские реквизит» 
ерный номер счета и др.)                         ^^-—^ 

   

 

Г"""     Тип риска —г— ......................................... ....—

~ 
Краткое содержание 

2 % риСК 

исполнен
ия 

Опасность неисполнения партнером по сделке своих 

обязательств,  взятых при заключении сделки, т.е. 
 валюта, проданная ему, может не вернуться. Риск 
 исполнения форвардной сделки выше риска испол- 
 нения спот-сделки, так как опасность сильных нега- 
 тивных изменений курса в период форвардной сдел- 

 ки больше,  чем в течение двух дней исполнения 
 сделки спот 
2.3. Риск платежа Связан с неисполнением валютного контракта,  но 

 возникает при расчетах в день платежа. Этот риск 
 существует потому, что расчеты по валютным сдел- 
 кам на межбанковском рынке осуществля ются в раз- 

 ных часовых поясах и не всегда ясно, произвел ли 
 оплату партнер по сделке или нет 

Краткое рассмотрение возможных рисков при осуществлении 
валютных операций, а также то обстоятельство, что курсы 
абсолютно всех валют, в том числе и резервной валюты — 
доллара США, подвержены периодическим колебаниям вслед-
ствие различных объективных и субъективных причин, приво-
дит к выводу о необходимости страхования таких рисков и 
управления ими. В деловой практике принято различать понятая 
"страхование валютных рисков" и "хеджирование". Эти понятия 
отличаются друг от друга по следующим основным 'Ризнакам: 

О различны уровни их использования, т.е. термин "страхо-
вание " шире как по масштабам применения, так и по субъектам 
Страховые компании и др.); 

*) термин "страхование" используется при анализе долгос-
°чных операций, а "хеджирование" — краткосрочных; 

з) наконец, хеджирование — исключительно рыночная №рма 
страхования. 

^-4.2. Понятие "хеджирование" 

ЛеДжирование (от англ. hedging) — это инструментарий, 
°льзуемый для минимизации потерь от валютных колебали   гт " иод хеджированием понимают компенсационные деист- 



вия, предпринимаемые покупателем или продавцом на ва 
ном рынке, чтобы предохранить свой доход в будуще. 
изменения валютного курса. Хеджирование действует ц 

открытия противоположной позиции по той же валюте. Тех-
хеджирования базируется на использовании форвардных, с 
черсных, опционных операций, процентных свопов и не* рых 
других. Необходимость хеджа появляется вместе с оті тием 
валютной позиции: при возникновении короткой ПОЗІ 

(приток валюты меньше ее оттока) необходимо дополните.] 

купить валюту, чтобы избежать ее привлечения по более ві 
кому курсу; при возникновении длинной позиции (прі 
больше оттока валюты) актуальной становится задача избеа 
ситуации, когда банк вынужден принимать валюту по стар< 
более низкому курсу, размещая ее по более высокому. 

Краткосрочное хеджирование осуществляется чаще все; 

помощью форвардных сделок. Задача состоит в умении nj 
видеть, предупредить события, заключая свопы или своевре? 
но избавляясь от фьючерсного контракта. 

Практика международных экономических отношений вь 
ботала основные подходы к выбору стратегии защиты от вал 
ных рисков, сущность которых заключается в том, что: 

1) принимаются решения о необходимости специальных І 

по страхованию валютных рисков; 
2) выделяется часть внешнеторгового контракта или крер 

ного соглашения — открытая валютная позиция, которая бу 
страховаться; 

3) выбирается конкретный способ и метод страховаї 
риска. 

3.4.3. Способы страхования рисков 

В международной практике применяются три основных 
соба страхования рисков: 

односторонние действия одного из партнеров; 
• операции страховых компаний, банковские и правитель1 

венные гарантии; 

• взаимная договоренность участников сделки. 

ґя^бор конкретного метода страхования риска зависит от осо-А 
яностей экономических и политических отношений со стра-я — 
контрагентом сделки, конкурентоспособности товара, " 
те>кеспособности контрагента сделки, валютных и кредитно-
финансовых ограничений, действующих в данной стране, срока 
оКрытия риска, наличия дополнительных условий осуществле-
ния сделки, перспектив изменения валютного курса или про-
центных ставок на рынке 

Например, в мировой практике принято, что система защиты 

цельности банков от рисков должна состоять из трех элементов: 
• механизмов контроля рисков; 
• планов действий в чрезвычайных ситуациях с целью мини-

мизации ущерба; 
• мер по покрытию (финансированию) убытков. 
Основная задача пгЗи формировании механизмов контроля 

рисков — сформировать систему выявления и оценки рисков, а 
также определить основные модели поведения для обеспечения 
минимизации рисков. Практическое воплощение механизмы 
контроля рисков получают в организационной структуре, в виде 
инструкций, которыми должны руководствоваться сотрудники 
банков в своей работе, в виде материальной инфраструктуры. 

Организационная структура банка должна строиться на ряде 
принципов: установление предельных полномочий, функцио-
нальное разделение отдельных участков работы, обеспечение 
Двойного контроля за финансовыми операциями. Что касается 
Разработки инструкций, то, например, в западных банках в 
Должностных инструкциях для борьбы с элементарными опе-
чатками и ошибками в платежных документах введено следую-
щее требование: меры предосторожности считаются принятыми, 
если вслед за исполнителем, готовившим документ, этот докует 
обязательно еще раз проверяется другим сотрудником. 

План действий в чрезвычайных ситуациях должен включать 

Ссание возможных сценариев развития событий при наступ- 
Нии непредвиденных ситуаций и действий, которые необхо- 
Мо предпринять для минимизации неблагоприятных послед- 

ии в этих условиях. Планы действий могут носить общий 

Рактер, т.е. описывать наиболее распространенные сценарии, 



 

или рассматривать конкретную ситуацию, например по "гт 
блеме-2000". Кстати, наличие подобных планов — обязател ' 
требование для американских банков. 

Меры по покрытию (финансированию) убытков предпо 
гают применение различных страховых продуктов, ориенти 
ванных исключительно на банки. Такое страхование слу» 
основой комплексной программы любого западного банка 

Прямое страхование валютных рисков включает следующи 

направления: 
1) структурную балансировку резервов путем достижения 

равновесия между притоком валюты от экспортных сделок и 
оттоком для финансирования импорта; 

2) включение в контракт с клиентами наиболее простого и 
самого первого метода страхования валютных рисков — муль-
тивалютной оговорки, предполагающей возможность пересмот-
ра валюты платежа. Экспортер или банк, получающий платеж, 
страхует себя таким образом от уменьшения валютной выручки 
или ее значения в национальной валюте, а импортер стремится 
избежать потерь от повышения курса валюты, которую он 
должен покупать за национальные деньги; 

3) манипулирование сроками платежа (некоторое опереже-
ние или задержка платежей, осуществляемые главным образом 
со стороны банка). Подобные действия не нарушают условий 
контракта, банк может проводить их при оплате товаров я услуг, 
переводе прибыли, погашении кредитов и т.д.; 

4) дисконтирование векселей в иностранной валюте. Баї 
берет на себя закрытие векселя, рассчитывая на дополнителі 
ную прибыль, и в то же время страхует внешнеторговые сделі 

5) образование совместных с клиентами страховых <|^Н или 
фондов хеджирования, сочетающих спекулятивные цели 
страхованием. 

Управление валютными операциями — составная часть ф 
нансового менеджмента хозяйствующего субъекта. Механи 
управления валютными операциями включает несколько вза 
мосвязанных этапов (рис. 3.13): 

Умение  управлять  рисками,   в  том  числе  валютными, 
настоящее время важно не только для банков и кредиті 
учреждений, но и для участников внешнеэкономической і 
тельности. Защита интересов сторон, участвующих во внбй 
торговой сделке, может быть достигнута, если при заклю*Я 

контракта экспортером и импортером предусмотрены опреде-

ленные способы страхования от недобросовестного исполнения 

контрагентами своих обязательств. К числу таких мер относят 

банковскую гарантию, применение финансовых, страховых ин-

струментов, внесение специальных условий в контракты, гаран-

тийные письма и фирменные гарантии. Рассмотрим эти меры 

более подробно. 

Банковская гарантия — это независимое обязательство банка-

гаранта (в письменной форме) произвести платеж по 

предоставлению письменного требования в соответствии с усло-

виями данного обязательства и другими документами. Основная 

Функция банковской гарантии — это функция обеспечения, 

которая выражается во взятии банком на себя обязательства 

возместить покупателю убытки в случае, если продавец нару-шил 

условия контракта — не поставил товар или поставил товар Не 

того качества. Однако банковская гарантия должна лишь 

побудить продавца выполнить свои обязательства, поскольку в 
СлУчае, если банк не уверен в платежеспособности своего кли-
еита, ни о какой гарантии с его стороны не может быть и речи. 

Для стимулирования выполнения обязательств банк может по-

Ребовать размещения гарантийной суммы на депозит. В этом 

Учае банковская гарантия является не только стимулом, по-

ддающим экспортера к выполнению контракта, но и допол- 
Тельным доказательством его платежеспособности в случае 

°бходимости возврата аванса. 

 



Применение финансовых инструментов предполагав 
пользование финансовых фьючерсов, опционов, в части 
опционов на покупку (право покупателя опциона, но не обя° 
ность купить валюту для защиты от потенциального повыци? 
ее курса), на продажу (право покупателя опциона пр0л^ валюту 
для защиты ее от обесценения) и двойной опцион (¾ 
покупателя опциона либо купить, либо продать валюту' 
базисной цене). 

Страховые документы (страховые полисы и сертификаты) _ 
это документы, свидетельствующие о наличии договора страхо 
вания. Страховые документы должны быть датированы числом 
не позднее даты отгрузки товара. Страховые полисы выписы-
ваются, как правило, в валюте платежа. Минимальная страхо вая 
сумма — 110% стоимости СИФ соответствующих товаров 

В контракт могут быть внесены такие условия: предоставле-
ние в банк различного рода сертификатов, спецификаций 
заявлений, свидетельств. 

Фирменные гарантии выдают обычно крупные, известные 
компании. 

Для защиты от валютных рисков банки могут дополнительно 
применять специальные меры: 

1) усиление внутренних систем контроля в валютных под-
разделениях банков; 

2) функциональное разделение ответственности и процесса 
работы между валютным дилингом, обслуживанием сделок, 
контролем и бухгалтерским учетом; 

3) введение особых требований при заключении и обработке 
валютных сделок (специальных форм учета, ежедневной отче 
ности, просмотра документов и рекламаций вне дилингові 
подразделений, отслеживания срочных контрактов с торговыми 
партнерами и рисков по этим контрактам кредитными управ-
ниями банков, внутрибанковских проверок подразделений в; 
лютного дилинга и связанных с ним подразделений); 

4) введение внутренних систем лимитов, в частности ДН( 

ных лимитов (ограничений открытых процентных позиции 
позиций в инвалюте, которые дилинговое подразделение 6 
может иметь в течение дня), ночных лимитов (ограничен 
открытых позиций, которые не закрываются в течение 0* 
остаются открытыми на более долгий срок, вне местного ра 

чего времени); 

«) установление   лимитов   для   контрагентов,   т.е.   общей мь1; 
на которую в течение определенного срока могут заклю-$ ъСЯ 
валютные сделки с партнером, с разделением таких 1,3 йТ0В для 

банков и предприятий, для частных клиентов. ** Теоретически 
все участники сделки имеют возможность заховать свои 

валютные риски и даже получить дополнитель-v& прибыль   в 
случае благоприятной для них динамики ва-ютного   курса.   В   
условиях   плавающих валютных курсов .ь10Черсные  котировки  

валют подвержены  значительным и часто непредсказуемым 
изменениям, что делает задачу правильного прогнозирования 

валютного курса трудноразрешимой в принципе. Качественный 
прорыв в решении задачи прогнозирования валютного курса 

может быть достигнут в результате использования теории 
самоорганизующихся систем и методов хаотической динамики.  

Эти сравнительно молодые разделы математики уже успели 
зарекомендовать себя в биологии, метеорологии,   управлении   

объектами   в   противодействующей среде и т.п. 
Указания к распознанию рисков и поведения дилеров дает 

Кодекс поведения (Code of Conduct) Международной ассоциации 
участников валютного рынка. (Association Cambiste International 
— АСІ, или Forex-club, местнонахождение в Париже). Она 
создана для координации дальнейшего развития валютного 
дилинга коммерческими банками и брокерскими фирмами, ра-
ботающими на валютном рынке. Главная цель деятельности 
сводится к повышению общего уровня профессиональных отно-
шений на рынке и профессионализма его отдельных участников. 

Кодекс поведения впервые был опубликован в 1975 г., а в '991 
г. была принята его новая редакция. Кодекс содержит Указания 
по нормам отношений на рынке между валютными Дилерами, 
банками и брокерами, рекомендации по контролю за анковским 
управлением. Эти указания не имеют правового аРактера, но 
одобрены всеми членами АСІ и, как правило, йсполняются. 
В начале мая 1999 г. в России было официально объявлено 
(м°ЗДании Московской межбанковской валютной ассоциации 
МВА), к целям деятельности которой относятся: объединение 
усилий по созданию единой автоматизирован-н°й дилинговой  
электронной  торговой  системы  DELTA, 
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