
O tym, że z zaciągnięciem przez
przedsiębiorstwo kredytu wa-
lutowego związane jest ryzy-

ko, przekonała wyraźnie seria kryzysów
walutowych, które miały miejsce w la-
tach dziewięćdziesiątych. 
Zaburzenia na rynku prowadziły
w krajach określanych mianem ryn-
ków wschodzących do znacznego
wzrostu obciążeń związanych z obsłu-
gą kredytów dewizowych zaciągnię-
tych przez przedsiębiorstwa. Paradok-
salnie, jedną z głównych przyczyn
kryzysów upatrywano w działalności
samych firm, a dokładnie w pochop-
nie przez nie podejmowanych decy-
zjach kredytowych. Okazało się, że
inwestycje w krajach azjatyckich przy-
nosiły przeciętnie niższą stopę zwro-
tu niż wynosił koszt pozyskania kapi-
tału. Liczono, że zwiększone ryzyko
kursowe spowodowane liberalizacją
obrotu dewizowego ograniczy zarów-
no spekulacyjne przepływy kapitało-
we, jak i nadmierne zadłużanie się za-
granicą. Pojawił się jednak trudny
do rozwiązania problem, polegający
na tym, że przedsiębiorstwa krajowe
gorzej radzą sobie z zarządzaniem ry-
zykiem niż inwestorzy zagraniczni.

Chociaż w Polsce nie doszło do kryzysu
walutowego, w początkowym okresie
po rozpoczęciu procesu liberalizacji ob-
rotu dewizowego firmy z reguły nie
uwzględniały w kalkulacji kosztu ryzy-
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Je˝eli wybór waluty p∏atnoÊci zale˝y od konsumenta,
mo˝e to powodowaç, ˝e trudno okreÊliç z wyprzedzeniem,
jaka b´dzie struktura walutowa przysz∏ych wp∏ywów firmy.
Nie∏atwo dopasowaç do niej p∏atnoÊci z tytu∏u kredytu.
Wiedza o tym wa˝na jest tak˝e dla banku. 

MA¸GORZATA MAZUR

RYZYKO WALUTOWE (EXCHANGE RISK)
Jest zwiàzane z mo˝liwoÊcià osiàgni´cia zysku
lub poniesienia straty w rozliczeniach walutowych
transakcji handlowych lub operacji finansowych
na skutek rewaluacji lub dewaluacji waluty, wa-
haƒ kursów walutowych i niestabilnych stóp pro-
centowych na rynkach zagranicznych. Prawdo-
podobieƒstwo poniesienia straty przez wierzycieli
okreÊla sk∏onnoÊç do zmian kursu walutowego
i stopy procentowej oraz determinuje ewentual-
noÊç dewaluacji. D∏u˝nikom z kolei powy˝sze zja-
wiska stwarzajà szanse osiàgni´cia zysku. Dla
wierzycieli niebezpieczne stajà si´ rewaluacja oraz
wzrost kursu walutowego lub stopy procentowej. 

Nadal jest groênie



ka kursowego. Było to częściowo spowo-
dowane regulacyjną polityką państwa
w zakresie kursu walutowego. Dopiero
bolesne doświadczenia, najpierw z 1997,
a potem z 1999 r., uwidoczniły zagroże-
nia wynikające z zaciągania zobowiązań
walutowych bez zabezpieczania się
przed ryzykiem kursowym. 
Wzrosła świadomość występowania ry-
zyka w przedsiębiorstwie, jak również
potrzeby jego rozpoznawania i zarzą-
dzania nim. Firma zaciągająca kredyt
powinna być świadoma, że wpływ
na parametry wyznaczające cenę kre-
dytu ma już nie tylko polityka pienięż-
na Narodowego Banku Polskiego i inne
uwarunkowania, wynikające ze specy-
fiki polskiego rynku finansowego, ale
też szereg dodatkowych czynników
związanych z uczestnictwem w global-
nym systemie finansowym. 

Biorąc pod uwagę wpływ ryzyka, związa-
nego z wykorzystaniem kredytów walu-
towych na wyniki przedsiębiorstwa, na-
leży stwierdzić, że większy jest koszt
deprecjacji złotego (czyli ryzyko kurso-
we), ponieważ powoduje to zarówno
zwiększenie wielkości rat kapitałowych,
jak i płatności odsetkowych, podczas gdy
wzrost stopy procentowej wpływa
na zwiększenie kosztu finansowania je-
dynie w odniesieniu do płatności odset-
kowych. 
Mówiąc o ryzyku kursowym, wyróżnia
się dodatkowo różne rodzaje ekspozy-
cji. Możemy mieć w ten sposób do czy-
nienia z ekspozycjami: przeliczeniową,
transakcyjną i ekonomiczną. 
Poważny problem pojawia się wtedy,
kiedy kredytobiorca jest zobowiązany
do utrzymania wskaźników określo-
nych w umowie, tzw. kowenantów
kredytowych, na wyznaczonym pozio-
mie. Istnieje wówczas ryzyko, że war-
tość wskaźnika przekroczy wymaga-
ny poziom z powodu niekorzystnego
ukształtowania się kursu w momencie
dokonywania kalkulacji. Pomimo że
często wywindowany kurs walutowy
bardzo szybko wraca do bezpieczne-
go dla firmy poziomu, bank ma pod-
stawę wypowiedzenia umowy kredy-
towej i może wykorzystać sytuację
do renegocjacji warunków uzyskane-
go finansowania.

Niekorzystne ukształtowanie kursu mo-
że spowodować także konieczność usta-
nowienia dodatkowych zabezpieczeń,
jeżeli ich wartość znacznie zmalała

w relacji do zaciągniętego zadłużenia.
Bank może podjąć taką decyzję na pod-
stawie analizy sprawozdań finansowych
kredytobiorcy.
Kolejną formą ekspozycji jest ryzyko
transakcyjne, które wynika z konkret-
nych rozliczeń i znajduje odzwiercie-

dlenie w rachunku wyników przedsię-
biorstwa. Sporządza się również prog-
-nozę przepływów pieniężnych. W tym
miejscu pojawia się dodatkowo ryzy-
ko płynności. Obsługując zaciągnięty
kredyt, firma musi bowiem zabezpie-
czyć odpowiednie środki finansowe.

Ryzyko walutowe
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EKSPORTER

OkreÊlenie polityki oraz ram organizacyjnych systemu zarzàdzania ryzykiem walutowym. Ustalenie
mierników efektywnoÊci stosowanego systemu zarzàdzania ryzykiem

Analiza zmiennoÊci kursów walutowych i prognozowanie kursów walutowych

Prognozowanie kursów walutowych w celu zabezpieczenia tylko wybranych otwartych pozycji walutowych

Negocjacje handlowe

Wyznaczenie otwartych pozycji walutowych

ETAPY ZARZÑDZANIA RYZYKIEM WALUTOWYM

IMPORTER EKSPORTER I IMPORTER

Blokowanie mniejszych
transakcji w jednà

wi´kszà

Kompensowanie 
pierwotne i wtórne

Matching

Wyznaczenie globalnej otwartej pozycji walutowej przedsi´biorstwa

Opóênienie 
i przyspieszenie

p∏atnoÊci

Wyznaczenie planowanego kursu wymiany

Wykorzystanie operacji o charakterze depozytowo-po˝yczkowym

OkreÊlenie poziomów zabezieczeƒ dla p∏atnoÊci o okreÊlonych termminach p∏atnosci

Fakultatywne wykorzystanie faktoringu, forfaitingu, dyskonta weksli

Pomiar efektywnoÊci stosowanego systemu zabezpieczeƒ przed ryzykiem walutowym

Wykorzystanie instrumentów rynku terminowego

Kontrola i ewentualna wczeÊniejsza realizacjia zysków z tytu∏u zarzàdzania ryzykiem walutowym

èród∏o: www.waluty.pl

Na co zwracaç uwag´

Trzeba zareagowaç
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Tymczasem wzrost kursu walutowego
w momencie dokonywania płatności
może spowodować konieczność za-
angażowania znacznie większych
środków niż pierwotnie przewidywa-
no. W skrajnej sytuacji mo-
że doprowadzić również
do zagrożenia utraty płyn-
ności firmy. W wypadku
przedsiębiorstw posiada-
jących wpływy w walucie
obcej, zaciąganie zobowią-
zania w tej samej walucie
jest przykładem naturalne-
go sposobu ograniczania
ryzyka kursowego. Jeżeli wpływy wa-
lutowe zostaną wykorzystane do spła-
ty zaciągniętego kredytu, ryzyko nie-
korzystnej zmiany kursów może
zostać w znacznym stopniu ograniczo-
ne. Nie można jednak mówić o jego
całkowitym wyeliminowaniu, ponie-
waż w dalszym ciągu pozostaje pro-
blem niedopasowania czasowego tych
przepływów. W tym wypadku istotną
rolę odgrywa możliwość gromadzenia
wpływów na rachunkach walutowych.

Ekspozycję mierzy się zazwyczaj
w określonych horyzontach czaso-
wych, np. miesięcznych. Możemy mieć
do czynienia z sytuacją, w której reali-
zacja płatności, wynikającej z obsługi

zadłużenia, następuje jednorazowo,
natomiast wpływy operacyjne są re-
alizowane stopniowo na przestrzeni
całego miesiąca. Chociaż obie wielko-
ści kwotowo będą sobie równe, w każ-

dym wypadku mamy do czynienia
z różnym kursem walutowym, po stro-
nie kosztowej z kursem z dnia realiza-
cji płatności, natomiast po stronie
przychodowej ze średnim kursem wy-
znaczonym na podstawie wszystkich
zrealizowanych wpływów. Tym nie-
mniej, zgromadzone na rachunku wa-
lutowym środki mogą idealnie zabez-
pieczyć przepływ z tytułu obsługi
kredytu.

Nie można zapomnieć o bardzo istot-
nym czynniku, którym jest ocena ryzy-
ka kredytowego kraju dokonywa-
na przez zagraniczne podmioty. W tym
kontekście znalezienie się w gronie
państw tworzących Wspólnotę Europej-

ską zwiększa wiarygodność kraju, a tym
samym zadłużonego przedsiębiorstwa,
oddziałując również pozytywnie na kurs
waluty krajowej.
Należy oczekiwać, że polskie firmy bę-
dą miały coraz łatwiejszy dostęp do za-
dłużenia w walutach obcych. Będą
mogły równocześnie stosować w roz-
liczeniach, dotyczących swoich towa-
rów i usług, inne waluty niż złoty, ja-
ko element polityki zarządzania
ryzykiem kursowym. Nadal bowiem
funkcjonują one w wielowalutowym
otoczeniu, co powoduje, że na ich wy-
niki istotny wpływ mają relacje wy-
mienne poszczególnych walut. Wystar-
czy podać dla przykładu średnie relacje
kursowe złotego do euro na koniec
2003 i 2004 r., publikowane przez Na-
rodowy Bank Polski. Relacja złotego
do wspólnej waluty wyniosła odpo-
wiednio 4,717 i 4,079. Złoty umocnił
się więc o 13,5 proc. na przestrzeni jed-
nego roku. Można oczywiście liczyć
na osiąganie korzyści z dodatnich róż-
nic kursowych, które niwelowałyby
koszty ponoszone w wyniku zwiększo-
nych obciążeń odsetkowych. Nieliczne
przedsiębiorstwa jednak przy obec-
nych wahaniach na rynku walutowym
mogą i powinny pozwolić sobie na ta-
ką formę spekulacji. Ryzyko związane
z zaciąganiem kredytów walutowych
jest duże. Ale przy umiejętnym dopa-
sowaniu wpływów i wypływów walu-
towych, można je ograniczyć i zyskać
na różnicy stóp procentowych, która
pomimo procesu konwergencji utrzy-
muje się wciąż na wysokim poziomie.
Stopa referencyjna dla złotego prze-
kracza 6 proc., inflacja zaś na koniec
2004 r. wyniosła 4,4 proc. Dla porów-
nania, Europejski Bank Centralny
utrzymuje podstawową stopę – stopę
refinansową – na poziomie 2 proc.,
przy wyższej niż ta stopa inflacji, która
wyniosła 2,4 proc. na koniec 2004 r.
Stopa Rezerwy Federalnej wynosi 2,25
proc., ale przy znacznie wyższej infla-
cji na poziomie 2,7 proc., co sprawia,
że w obu wypadkach realne stopy pro-
centowe są ujemne. 
Wykorzystanie instrumentów rynku
terminowego okazuje się drogie. Pro-
blemem jest również brak specjali-
stycznej wiedzy po stronie przedsię-
biorstwa, umożliwiającej oszacowanie
efektu zastosowania różnych strategii.
Firmy nie posiadają również narzędzi
do wyceny instrumentów pochodnych.
W tym także rola instytucji finanso-
wych, żeby we własnym interesie ra-
dzić i pomagać menedżerom firm – jak
unikać niebezpieczeństw związanych
z ryzykiem kursowym. ■
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Powa˝ny problem pojawia si´ wtedy, 
kiedy kredytobiorca jest zobowiàzany 
do utrzymania wskaêników 
okreÊlonych w umowie
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ETAPY ZARZÑDZANIA RYZYKIEM WALUTOWYM

HEDGING NATURALNY

Rozliczenie p∏atnoÊci
zagranicznych 

w walucie krajowej

èród∏o: www.waluty.pl

Kompensowanie
pierwotne 
i wtórne

Przyspieszenie
i/lub opóênienie

p∏atnoÊci

Operacje
depozytowo-
-po˝yczkowe

Blokowanie kilku
mniejszych
transakcji 

w jednà wi´kszà

Klauzule
waloryzacyjne

Waluty na zabezpieczenie
Przed przyj´ciem euro


