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ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА МІНІМІЗАЦІЇ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ В
УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Однією з умов успішного функціонування будь-якого підприємства, яке здійснює
зовнішньоекономічну діяльність, є його спроможність вчасно ідентифікувати валютні
ризики та застосувати ефективні методи управління ними.

Головною причиною виникнення валютних ризиків є коротко- і довгострокові
коливання обмінних курсів, що залежать від попиту та пропозиції валюти на
національному і міжнародному валютному ринках [1, с. 65].

У довгостроковому періоді визначальну роль відіграє загальний економічний стан
країни, рівень виробництва, збалансованість основних макроекономічних пропорцій,
обсяги зовнішньої торгівлі тощо, а в короткостроковому – збалансованість окремих
ринків і загальний стан ринкового і конкурентного середовища. Коливання кількісних
показників окремих факторів і їхнє визначене співвідношення відіграють вирішальну
роль у зміні валютного курсу, а отже можуть мати істотний вплив на характер
виникнення і рівень валютного ризику [2].

Серед довгострокових факторів коливання валютних курсів насамперед необхідно
виділити такі: загальна економічна ситуація в країні; політична ситуація; рівень
процентних ставок; рівень інфляції; стан платіжного балансу; система валютного
регулювання й ін.

Яскравим прикладом довгострокових коливань валютних курсів є нестабільна
ситуація в Україні, яка склалася сьогодні. Внаслідок стрімкого зростання курсу долара
США (близько 20%) підвищилась важливість ідентифікування та управління
валютними ризиками, адже непередбачувані коливання іноземної валюти призвели як
до значних втрат, так і до значних прибутків.

Короткострокові зміни валютних курсів є наслідком постійних щоденних
коливань, обумовлених частою зміною попиту та пропозиції на ту чи іншу валюту.
Оскільки обсяги зовнішньоекономічних операцій, у тому числі й торгових, постійно
ростуть, а світовий валютний ринок функціонує цілодобово, такі тимчасові коливання є
неминучими, що стає постійним джерелом валютного ризику. Тому ідентифікація
валютних ризиків на етапі планування зовнішньоекономічних операцій стає однією з
досить актуальних проблем здійснення експортно-імпортних операцій і міжнародних
фінансових розрахунків [2].

Ідентифікація ризиків на етапі планування зовнішньоекономічних операцій
передбачає проведення детального аналізу можливого виникнення валютних ризиків,
оцінки можливих наслідків та вибір методів страхування. Учасникам
зовнішньоекономічної діяльності при укладенні експортних та імпортних контрактів в
цілях дотримання інтересів підприємства дуже важливо забезпечити надійність
розрахунків і таким чином запобігти втратам або хоча б мінімізувати їх. Оцінка ризику
передбачає визначення тривалості ризику, обсягу коштів, які перебувають під ризиком,
та обсягу збитків за відповідними зобов'язаннями, що можуть виникнути в
майбутньому. Тому ідентифікація валютних ризиків посідає чільне місце у стратегії
планування зовнішньоекономічних операцій і є запорукою підвищення ефективної
діяльності підприємств.

Управління валютним ризиком базується на виборі відповідної стратегії
менеджменту ризику,що містить у собі такі основні елементи:

1) використання всіх можливих засобів уникнення ризику, який призводить до



значних збитків;
2) контроль ризику та мінімізація обсягів імовірних збитків, якщо немає

можливості уникнути його повністю;
3) страхування валютного ризику в разі неможливості його уникнення [3].
Відповідно до цих елементів можна спостерігати різні варіанти вибору стратегії:

від нейтрального ставлення до ризику, коли фінансові менеджери через незначні
розміри можливих збитків не беруть ці ризики до уваги, до повного контролю і
страхування всіх можливих валютних ризиків і валютних збитків. Тому запобігання
валютним ризикам завдяки використанню певних методів страхування можна вважати
головним елементом стратегії менеджменту валютних ризиків.

Через недостатній розвиток фінансово-кредитної і банківської систем,
недосконалість вітчизняного законодавства для українських підприємців спектр
методів страхування поки ще обмежений, і головними серед них є: правильний вибір
валюти платежу, регулювання валютної позиції, валютні застереження, конверсійні й
арбітражні операції. Але слід зазначити, що з часом коло використовуваних методів
розширюється.

У світовій практиці страхування валютних ризиків називають хеджуванням.
Головна мета застосування методів хеджування полягає в тому, щоб здійснити
валютно-обмінні операції своєчасно, ще до того як відбудеться небажана зміна курсів,
або ж компенсувати збитки від такої зміни за рахунок паралельних операцій з валютою,
курс якої змінюється в протилежному напрямку. Також можна застосовувати такі
методи страхування валютних ризиків: зміна термінів платежів; форвардні угоди;
операції «своп»; опціонні угоди; фінансові ф'ючерси; кредитування та інвестування в
іноземній валюті; реструктуризація валютної заборгованості; паралельні позички;
лізинг; дисконтування вимог в іноземній валюті; здійснення платежів за допомогою
зростаючої валюти; самострахування тощо [4, с. 17].

Ідентифікування, правильна оцінка та вибір методів управління валютним
ризиком набувають важливого значення у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності,
оскільки неочікувана зміна валютних курсів може призвести до непередбачуваних
наслідків та звести нанівець зусилля підприємства щодо успішного функціонування на
міжнародному ринку.
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