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1. Εισαγωγή
Στην

εργασία

που

ακολουθεί

γίνεται

µια

εισαγωγή

στους

χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους αναφέροντας τα είδη τους και αιτιολογώντας
την

αναγκαιότητα

διαχείρισής

τους

και

στη

συνέχεια

αναλύεται

ο

συναλλαγµατικός κίνδυνος ο οποίος αφορά επίδραση των απρόσµενων
µεταβολών των συναλλαγµατικών ισοτιµιών στην αξία της επιχείρησης.
Αρχικά γίνεται αναφορά στα είδη του Συναλλαγµατικού Κινδύνου τα
οποία είναι η Έκθεση Συναλλαγής, η Έκθεση Μετάφρασης και η Οικονοµική
Έκθεση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται µια ευρέως διαδοµένη µέθοδος
µέτρησης του κινδύνου η οποία ονοµάζεται Var (Value-at-Risk), δηλαδή η αξία
σε κίνδυνο
Ακολούθως, παρουσιάζονται διάφορες πολιτικές που αφορούν τη
διαχείριση της έκθεσης της επιχείρησης στο συναλλαγµατικό κίνδυνο. Η
επιχείρηση αναλόγως των αναγκών της και της διάρθρωσής της καλείται να
επιλέξει την πλέον κατάλληλη πολιτική προκειµένου να αντισταθµίσει το
συγκεκριµένο είδος κινδύνου. Οι τεχνικές αντιστάθµισης διαιρούνται σε δύο
κατηγορίες που είναι οι λειτουργικές τεχνικές και οι χρηµατοοικονοµικές
τεχνικές. Οι τελευταίες τεχνικές αντιστάθµισης του συναλλαγµατικού κινδύνου
είναι ευρέως διαθέσιµες στην αγορά και είναι οι πλέον δηµοφιλείς στις
επιχειρήσεις.
Επίσης,
Συναλλαγµατικού
παρουσιάζονται

γίνεται

ανάλυση

Κινδύνου
διάφορες

µε

της
τη

τεχνικές

σχέσης

∆ιοίκηση

της

διαχείρισης

Κεφαλαίου

αντιστάθµισης

του

Κίνησης
κινδύνου

του
και
που

περιλαµβάνουν το Κεφάλαιο Κίνησης.
Τέλος, γίνεται αναφορά σε διάφορα θέµατα που απασχολούν τη
διαχείριση του Συναλλαγµατικού Κινδύνου όπως πχ

ποιοι είναι αρµόδιοι

εντός της επιχείρησης για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τον κίνδυνο,
ακολουθία αποφάσεων σχετικά µε τη διαχείριση του κινδύνου κοκ.
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2. Είδη κινδύνων
Οι εταιρείες γενικά είναι εκτεθειµένες σε τρία είδη κινδύνων:
I. Επιχειρηµατικοί κίνδυνοι
II. Στρατηγικοί κίνδυνοι
III. Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι

Οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι αναλαµβάνονται από µια επιχείρηση
στην προσπάθειά της να δηµιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και να
αυξήσει την αξία των µετόχων της. Οι κίνδυνοι αυτοί προέρχονται από την
αγορά στην οποία µια επιχείρηση δραστηριοποιείται (πχ. Τεχνολογικές
εξελίξεις, σχεδιασµός προϊόντων, µάρκετινγκ).

Οι στρατηγικοί κίνδυνοι προέρχονται από θεµελιώδεις αλλαγές στην
οικονοµία και στο πολιτικό περιβάλλον (πχ. απαλλοτριώσεις, εθνικοποιήσεις).
Η αντιστάθµιση αυτού του κινδύνου είναι δύσκολη διαδικασία και µπορεί να
επιχειρηθεί

µέσω

της

διασποράς

του

κινδύνου

σε

διαφορετικές

επιχειρηµατικές δραστηριότητες και σε διαφορετικές χώρες.

Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τις δυνητικές
απώλειες στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Οι διακυµάνσεις σε
µεταβλητές όπως τα επιτόκια και οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες δηµιουργούν
σηµαντικούς κινδύνους για τις περισσότερες εταιρείες.

Η κατανόηση των διαφόρων κινδύνων είναι απαραίτητη για τη
διαχείριση της αβεβαιότητας και η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών
κινδύνων είναι πλέον θεµελιώδους σηµασίας για την επιβίωση κάθε
επιχειρηµατικής οντότητας.
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3. Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι
3.1 Ορισµοί
Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες:


Κίνδυνοι της αγοράς



Πιστωτικοί κίνδυνοι



Κίνδυνοι ρευστότητας



Λειτουργικοί κίνδυνοι



Νοµικοί κίνδυνοι

Οι κίνδυνοι της αγοράς αφορούν σε πιθανές απώλειες εξαιτίας
δυσµενών µεταβολών συναλλαγµατικών ισοτιµιών, τιµών µετοχών, επιτοκίων,
τιµών εµπορευµάτων. Οι κίνδυνοι αυτοί µετρώνται ως µεταβολές της αξίας
των αντίστοιχων ανοιχτών θέσεων ή των κερδών. Οι κίνδυνοι της αγοράς
διακρίνονται σε:


Συναλλαγµατικός κίνδυνος



Κίνδυνος µετοχών



Κίνδυνος επιτοκίων



Κίνδυνος εµπορευµάτων

Οι πιστωτικοί κίνδυνοι αφορούν σε πιθανές απώλειες λόγω
αποτυχίας του αντισυµβαλλόµενου µέρους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του που απορρέουν από κάποια οικονοµική σύµβαση.

Οι κίνδυνοι ρευστότητας αναφέρονται αφενός στην περίπτωση που
µια συναλλαγή δεν µπορεί να εκτελεστεί στην επικρατούσα τιµή εξαιτίας
ανεπαρκούς δραστηριότητας της αγοράς και αφετέρου στην περίπτωση
αδυναµίας εξυπηρέτησης χρηµατορροών, που µπορεί να οδηγήσει σε
ρευστοποίηση θέσεων σε δυσµενείς τιµές.
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Οι λειτουργικοί κίνδυνοι αφορούν σε πιθανές απώλειες λόγω
ανεπαρκών συστηµάτων, αποτυχιών της διοίκησης, ελλιπών διαδικασιών
εσωτερικού ελέγχου, απάτης, ή ανθρώπινου σφάλµατος.

Τέλος, οι νοµικοί κίνδυνοι αφορούν στην αµφισβήτηση της ισχύος
κάποιων όρων ή του συνόλου των όρων των συµβάσεων που έχουν
υπογραφτεί. Κυρίως εννοούµε την αµφισβήτηση της δυνατότητας, βάσει του
νοµοθετικού πλαισίου, ενός εκ των συµβαλλοµένων να υπογράψει τη σύβαση.
Η εξέλιξη των προϊόντων διαχείρισης κινδύνου.

3.2 Εξέλιξη της διαχείρισης των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων

Σήµερα οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι δεν επηρεάζουν µόνο τα κέρδη,
αλλά και την ίδια την επιβίωση µιας επιχείρησης. Απρόβλεπτες µεταβολές στις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τα επιτόκια και τις τιµές των προϊόντων
αντιπροσωπεύουν κινδύνους που δεν µπορούν να αγνοηθούν.
∆εν αρκεί πλέον η εταιρεία να χρησιµοποιεί την καλύτερη διαθέσιµη
τεχνολογία, τη φθηνότερη εργασία και το καλύτερο µάρκετινγκ, καθώς η
µεταβλητότητα των τιµών µπορεί να καταστρέψει ακόµη και µια καλά
οργανωµένη επιχείρηση.
Μεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες µπορούν να δηµιουργήσουν
σκληρό ανταγωνισµό

εκεί όπου δεν υπήρχε προηγουµένως. Οµοίως,

µεταβολές στις τιµές οδηγούν σε προτιµήσεις για υποκατάστατα προϊόντα
από τους καταναλωτές- προϊόντα που είναι περισσότερο ελκυστικά όσον
αφορά την τιµή.
Μεταβολές στα επιτόκια ασκούν πιέσεις τα κόστη της επιχείρησης. Για
τις επιχειρήσεις όπου οι πωλήσεις επηρεάζονται αρνητικά από µεγαλύτερα
επιτόκια, η αύξηση των επιτοκίων µπορεί να οδηγήσει σε χρηµατοοικονοµική
δυσπραγία καθώς οι πωλήσεις της επιχείρησης µειώνονται ενώ ταυτόχρονα
τα κόστη δανεισµού αυξάνεται ραγδαία.
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3.3 Λόγοι για τους οποίους οι εταιρείες πρέπει να διαχειρίζονται τους
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους

3.3.1 Μεταβλητότητα του οικονοµικού περιβάλλοντος
Η µεταβλητότητα του οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο µια
επιχείρηση λειτουργεί έχει αυξηθεί δραµατικά από τη δεκαετία του 1970 και
έπειτα.

Η

µεταβλητότητα

αυτή

συνοδεύεται

από

µεγαλύτερο

χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο. Κατά συνέπεια, η επιχείρηση σήµερα εκτίθεται σε
µεγαλύτερο κίνδυνο όσον αφορά τα επιτόκια, τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες
και τις τιµές των αγαθών, µε αποτέλεσµα ο κίνδυνος να επηρεάζει την ίδια την
αξία της επιχείρησης.
Η σχέση της διαχείρισης κινδύνου και της αξίας της επιχείρησης
παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί. Όπως βλέπουµε, η διαχείριση του
κινδύνου σε σχέση µε την απουσία αυτής, αυξάνει την αξία της επιχείρησης.

Εικόνα 3,1
Όπου
value of the firm: αξία της επιχείρησης
distribution after risk management: κατανοµή µετά τη διαχείριση κινδύνου
inherent distribution: κατανοµή χωρίς αντιστάθµιση του κινδύνου
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Φαίνεται λογικό κάθε επιχείρηση που εκτίθεται στον κίνδυνο να
ασχολείται µε την αντιστάθµιση αυτού. Βέβαια, στην πράξη τα πράγµατα δεν
είναι τόσο απλά. ∆εν ασχολούνται όλες οι επιχειρήσεις µε τη διαχείριση του
κινδύνου. Θα πρέπει τελικά µια επιχείρηση να διαχειρίζεται τον κίνδυνο και
ποιοι λόγοι ωθούν τις επιχειρήσεις στη διαχείριση του κινδύνου;
Καθώς πολλές επιχειρήσεις υπόκεινται σε χρηµατοοικονοµικούς
κινδύνους και πολλά εργαλεία πλέον είναι διαθέσιµα (εκτός του ισολογισµού)
για τη διαχείριση του κινδύνου, φαίνεται λογικό οι επιχειρήσεις που εκτίθενται
σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους να χρησιµοποιούν τέτοια εργαλεία
(προθεσµιακά συµβόλαια, swaps, δικαιώµατα κοκ) για να διαχειριστούν τον
εκάστοτε κίνδυνο. Κάτι τέτοιο όµως δε συµβαίνει πάντα.
Για να κατανοήσουµε γιατί και πότε µια επιχείρηση πρέπει να
διαχειρίζεται το χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο,

θα ξεκινήσουµε λέγοντας ότι

αντικειµενικός σκοπός µιας επιχείρησης είναι η µεγιστοποίηση της καθαρής
παρούσας αξίας της .Εκφράζουµε την καθαρά παρούσα αξία ως εξής:

Όπου:
Ε(V) είναι η Καθαρή Παρούσα Αξία της επιχείρησης
Ε(NCFj,t) είναι η αναµενόµενη χρηµατορροή j στο χρόνο t
rj είναι το επιτόκιο προεξόφλησης
∆εδοµένης της παραπάνω παραδοχής η επιχείρηση θα πρέπει να
ασχοληθεί µε τη διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου αν η διαχείριση
του κινδύνου αυξάνει την αναµενόµενη παρούσα αξία της επιχείρησης.
Είναι λογικό να σκεφτεί κανείς τις επιχειρήσεις ως µεµονωµένους
επενδυτές. Τα µεµονωµένα άτοµα θα ήθελαν να διαχειριστούν ή να µειώσουν
τον κίνδυνο διότι από τη φύση τους αποστρέφονται τον κίνδυνο. Οι
επιχειρήσεις όµως δεν είναι µεµονωµένα άτοµα. Θα µπορούσαν να
περιγραφούν ως δηµιουργήµατα ή ενώσεις µεµονωµένων ατόµων. Καθώς
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

10

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

όµως οι µέτοχοι, δηλαδή οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης είναι µεµονωµένα
άτοµα και καθώς τα µεµονωµένα άτοµα αποστρέφονται τον κίνδυνο, φαίνεται
οι παραπάνω να επιθυµούν να µειώσουν τον κίνδυνο της επιχείρησης.
Αυτό όµως δε συµβαίνει πάντα. Για τις επιχειρήσεις, σε αντίθεση µε
τους µεµονωµένους επενδυτές, η θεωρία χαρτοφυλακίου υποστηρίζει ότι η µη
διαχείριση του κινδύνου ίσως να είναι η πλέον κατάλληλη στρατηγική. Για τους
µεµονωµένους επενδυτές οι κίνδυνοι είναι διαφοροποιήσιµοι και µπορούν να
εξαλειφθούν

αν

ένας

επενδυτής

έχει

ένα

καλά

διαφοροποιηµένο

χαρτοφυλάκιο. Η αποστροφή του κινδύνου αυτή καθεαυτή µπορεί να
θεωρηθεί ως µια λογική πρακτική για αντιστάθµιση µόνο αν ο ιδιοκτήτης της
εταιρείας δεν έχει διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο. Έτσι, η αποστροφή του
κινδύνου γίνεται επιτακτική ανάγκη µόνο όταν η εταιρεία είναι στενά
συνδεδεµένη µε τον ιδιοκτήτη της.
Η βασική ιδέα της θεωρίας χαρτοφυλακίου είναι απλή. Αν διαφορετικά
περιουσιακά στοιχεία συνδυάζονται σε ένα χαρτοφυλάκιο, ο κίνδυνος του
χαρτοφυλακίου που προκύπτει είναι µικρότερος από το γραµµικό συνδυασµό
των κινδύνων των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων εκτός αν τα
περιουσιακά στοιχεία είναι τέλεια και θετικά συσχετισµένα.
Για

το

µεµονωµένο

επενδυτή

η

διαχείριση

της

έκθεσης

σε

χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε επίπεδο επιχείρησης ίσως να µην είναι
σωστή πρακτική γιατί ένας επενδυτής µπορεί πιο αποτελεσµατικά να
διαχειριστεί τους κινδύνους µεµονωµένα κάνοντας διαφοροποίηση του
χαρτοφυλακίου επενδύσεών του.
Η διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, αν πρόκειται να
υιοθετηθεί από την επιχείρηση, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί διότι
προσθέτει αξία στην επιχείρηση και όχι επειδή είναι εγγενώς σωστό να
µειωθεί ο κίνδυνος της επιχείρησης.
Πρακτικά, αν η παρούσα αξία µιας επιχείρησης αυξάνεται, αυτό
συµβαίνει διότι είτε αυξάνονται οι καθαρές ταµειακές ροές είτε µειώνεται το
προεξοφλητικό επιτόκιο. Εφόσον µιλούµε για κινδύνους, θα πρέπει να
περιµένουµε η επίδραση στην αξία της επιχείρησης να προέρχεται από τη
µείωση του επιτοκίου προεξόφλησης αλλά η θεωρία χαρτοφυλακίου λέει ότι
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µια τέτοια επίδραση δεν µπορεί να υπάρξει. Η διαφοροποίηση των κινδύνων
δεν έχει κανένα αποτέλεσµα πάνω στο προεξοφλητικό επιτόκιο µιας
επιχείρησης σύµφωνα µε τη θεωρία χαρτοφυλακίου. Κατά συνέπεια, εφόσον
το επιτόκιο προεξόφλησης παραµένει σταθερό, τα

κέρδη από την

αντιστάθµιση του κινδύνου θα πρέπει να φανούν στις αναµενόµενες καθαρές
ταµειακές ροές αυξάνοντάς τες.

Αλλά πώς µπορεί για χρηµατοοικονοµική πολιτική να αυξήσει τις
πραγµατικές ταµειακές ροές σε µια επιχείρηση;

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα δίνεται από τους Modogliani &
Μiller και είναι γνωστή ως πρόταση Μ&Μ. Στην αρχική της διατύπωση η
πρόταση Μ&Μ ορίζει ότι: αν δεν υπάρχουν φόροι και κόστη συναλλαγών και
αν η επενδυτική πολιτική της επιχείρησης είναι δεδοµένη και σταθερή, οι
χρηµατοοικονοµικές πολιτικές είναι αδιάφορες για την

επιχείρηση. Η

διαχείριση του κινδύνου είναι µια από τις παραπάνω πολιτικές. Για να
κατανοήσουµε τους Modigliani και Miller πιο απλά µπορούµε να πούµε ότι σε
ένα κόσµο δίχως κόστη συναλλαγών και φόρους και µε σταθερές και
συγκεκριµένες επενδυτικές πολιτικές, οι επενδυτές µπορούν δηµιουργήσουν
τους δικούς τους τρόπους διαχείρισης κινδύνου έχοντας διαφοροποιηµένα
χαρτοφυλάκια.
Αν όµως οι χρηµατοοικονοµικές πολιτικές επηρεάζουν την αξία της
επιχείρησης, θα πρέπει να το κάνουν αυτό γιατί πρωτίστως επηρεάζουν τα
κόστη συναλλαγών, τους φόρους ή τις επενδυτικές αποφάσεις.
Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη θεωρία των Modigliani & Miller για να
καθορίσουµε περιοχές όπου αναµένουµε να δούµε την επίδραση της
διαχείρισης του κινδύνου στις καθαρές ταµειακές ροές της επιχείρησης. Η
θεωρία αυτή µας δίνει συγκεκριµένους λόγους για τους οποίους οι
επιχειρήσεις για πρέπει να αντισταθµίζουν τον εκάστοτε κίνδυνο. Επίσης, η
θεωρία µας υποδεικνύει ποιες επιχειρήσεις θα πρέπει να περιµένουµε να
ασχολούνται µε την αντιστάθµιση του κινδύνου.
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3.3.2 Με τη διαχείριση κινδύνου η επιχείρηση µπορεί να µειώσει τους
αναµενόµενους φόρους

Για να δούµε πώς η διαχείριση κινδύνου µπορεί να µειώσει τους
αναµενόµενους φόρους, θεωρούµε το παρακάτω παράδειγµα:

Υποθέτουµε ότι µια επιχείρηση έχει πιθανότητα 50% να έχει εισόδηµα προ
φόρων -400 και πιθανότατα 50% το εισόδηµα προ φόρων να είναι+600. Οι
πιθανότητες αυτές δίνουν ένα αναµενόµενο εισόδηµα προ φόρων Ε(ΡΤΙ)
+100.
Παρακάτω βλέπουµε σχηµατικά πώς απεικονίζεται το εισόδηµα της
επιχείρησης σε σχέση µε τους φόρους (tax):

Εικόνα 3,2
Στον οριζόντιο άξονα απεικονίζεται το εισόδηµα προ φόρων
Στον κάθετο άξονα απεικονίζεται ο φόρος

Ε(ΡΤΙ) = ½(-400) +1/2(600)=100
Υποθέτουµε ότι δεν υπάρχουν κόστη συναλλαγών και η επενδυτική
πολιτική είναι σταθερή. Επίσης υποθέτουµε ότι το επιτόκιο είναι µηδενικό.
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Ακόµη υποθέτουµε ότι το ποσοστό φορολογίας είναι 20% επί του εισοδήµατος
προ φόρων και ότι η κυβέρνηση θα επιδοτήσει το 20% των ζηµιών-απωλειών
της επιχείρησης.

Στην

περίπτωση

αυτή

ο

φόρος

στο

αναµενόµενο

εισόδηµα

υπολογίζεται ως εξής:

Τ[Ε(ΡΤΙ)]=Τ[100]=20
και ο αναµενόµενος φόρος υπολογίζεται ως εξής:

Ε(Τ)= ½[ Τ(-400) +1/2[Τ(600)]=½(-80)+1/2(120)=20

Όπως βλέπουµε ο φόρος επί του αναµενόµενου εισοδήµατος και ο
αναµενόµενος φόρος είναι ίσοι. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει κάποιο κέρδος για
την επιχείρηση από την αντιστάθµιση του κινδύνου.

Υποθέτουµε τώρα ότι το ποσοστό φορολογίας επί του εισοδήµατος
προ φόρων παραµένει 20% αλλά η κυβέρνηση επιδοτεί µόνο το 10% επί των
ζηµιών της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή η γραφική παράσταση του
φόρου γίνεται από γραµµική κυρτή. Ο φόρος επί του αναµενόµενου
εισοδήµατος και ο αναµενόµενος φόρος δεν είναι πλέον ίσοι. Ο φόρος επί του
αναµενόµενου εισοδήµατος παραµείνει 20 ενώ ο αναµενόµενος φόρος
αυξάνεται στο 40.

Τ[Ε(ΡΤΙ)]=Τ[100]=20

Ε(Τ)=1/2[Τ(-400)]+1/2[Τ(600)]=1/2(-40)+1/2(120)=40
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Οριζόντιος Άξονας: Εισόδηµα προ φόρων
Κάθετος Άξονας: Πιθανότητα Εµφάνισης Ενδεχοµένου

Εικόνα 3,3

Οριζόντιος Άξονας: Εισόδηµα προ φόρων
Κάθετος Άξονας: Φόρος

Εικόνα 3,4

Λογικά, η επιχείρηση θα προτιµούσε το φόρο επί του αναµενόµενου
εισοδήµατος από τον αναµενόµενο φόρου. Θα προτιµούσε να πληρώσει 20
παρά 40. Όπως φαίνεται παρακάτω αυτό γίνεται µε την πλήρη αντιστάθµιση
του κινδύνου της επιχείρησης. Με την αντιστάθµιση του κινδύνου η
επιχείρηση αντί να έχει 50% πιθανότητα να έχει κέρδη προ φόρων 600 ή
ζηµιές προ φόρων -400, έχει 100% πιθανότητα να έχει κέρδη προ φόρων
100.Όταν η γραφική παράσταση του φόρου είναι καµπύλη, η αντιστάθµιση
δηµιουργεί όφελος για την επιχείρηση. Στην προκειµένη περίπτωση το όφελος
15
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είναι 20.

Οριζόντιος Άξονας: Εισόδηµα προ φόρων
Κάθετος Άξονας: Πιθανότητα Εµφάνισης Ενδεχοµένου

Εικόνα 3,5

Το φορολογικό όφελος από την αντιστάθµιση είναι θετική συνάρτηση
της κυρτότητας του φορολογικού προγράµµατος. Ας κάνουµε το φορολογικό
πρόγραµµα περισσότερο κυρτό. Υποθέτουµε ότι του ποσοστό φορολογίας επί
των κερδών είναι 20% και καµία ζηµία δεν επιδοτείται. Στην περίπτωση αυτή
το φορολογικό όφελος αυξάνεται από 20 σε 40.
Του φορολογικό όφελος από την αντιστάθµιση είναι θετική συνάρτηση
Ας κρατήσουµε τη µεταβλητότητα του εισοδήµατος προ φόρων ίδια αλλά ας
µετακινήσουµε την κατανοµή στα δεξιά. Αντί -400,+600 ας πούµε ότι έχουµε
την κατανοµή -200,+800. Στην περίπτωση αυτή το φορολογικό όφελος
µειώνεται από 20 σε 10. Τελικά, το φορολογικό όφελος από την αντιστάθµιση
είναι µια θετική συνάρτηση της µεταβλητότητας του εισοδήµατος προ φόρων.
Αν µειώσουµε το εύρος του εισοδήµατος προ φόρων σε -200, +400 (έναντι 400,+600) το φορολογικό όφελος µειώνεται από 20 σε 10.

Από τα παραπάνω βλέπουµε ότι για να έχουµε φορολογικά οφέλη από
τη διαχείριση κινδύνου, θα πρέπει το φορολογικό πρόγραµµα να είναι κυρτό
µέσα στο εύρος του εισοδήµατος προ φόρων της επιχείρησης .Όσο πιο κυρτό
είναι το φορολογικό πρόγραµµα, τόσο µεγαλύτερα είναι και τα φορολογικά
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οφέλη. Κυρτότητα του φορολογικού προγράµµατος σηµαίνει απλά ότι του
οριακό φορολογικό ποσοστό ξεπερνά το µέσο φορολογικό ποσοστό.
Τα φορολογικά οφέλη αυξάνονται από αυξήσεις στην προοδευτικότητα
των συντελεστών φορολογίας, από χρονικές µετατοπίσεις των φορολογικών
και από φορολογικές εκπτώσεις. Καθώς ακόµη και η εισαγωγή
µικρότερου δυνατού φορολογικού συντελεστή

του

κάνει το φορολογικό

πρόγραµµα της επιχείρησης κυρτό, τα φορολογικό οφέλη από τη διαχείριση
κινδύνου αυξάνονται ακόµη και από την εισαγωγή ενός µικρού φορολογικού
ποσοστού στην επιχείρηση.

Εικόνα 3,6
Όπου
Pretax income: εισόδηµα προ φόρων
Tax: φόρος
Convex tax schedule: κυρτό φορολογικό πρόγραµµα
Linear tax schedule: γραµµικό φορολογικό πρόγραµµα
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3.3.3 Η

αντιστάθµιση

µπορεί

να

µειώσει

τα

µελλοντικά

κόστη

χρηµατοοικονοµικής δυσπραγίας

Όπως φαίνεται στην εικόνα η διαχείριση κινδύνου µειώνει την
πιθανότητα η επιχείρηση να αντιµετωπίσει χρηµατοοικονοµική δυσπραγία
µειώνοντας τη µεταβλητότητα της αξίας της επιχείρησης. Συµπερασµατικά, η
διαχείριση κινδύνου µειώνει τα κόστη που η επιχείρηση θα αντιµετώπιζε αν
βρισκόταν σε χρηµατοοικονοµική δυσπραγία. Ας σκεφτούµε τα οφέλη από την
αντιστάθµιση σαν µια µείωση στα αναµενόµενα κόστη της επιχείρησης από
µια χρηµατοοικονοµική κρίση.
Η µείωση του κόστους εξαρτάται από δύο παράγοντες:την πιθανότητα
η επιχείρηση να παρουσιάσει χρηµατοοικονοµική δυσπραγία αν δεν κάνει
αντιστάθµιση του κινδύνου και τα κόστη που η επιχείρηση θα αντιµετωπίσει
αν εισέλθει σε κατάσταση χρηµατοοικονοµικής δυσπραγίας µείωση του
κόστους δηλαδή το όφελος από τη διαχείριση του κινδύνου θα εξαρτάται
ευθέως από την πιθανότητα η επιχείρηση να εισέλθει σε κατάσταση
χρηµατοοικονοµικής κρίσης αν η επιχείρηση δεν κάνει αντιστάθµιση του
κινδύνου. Επίσης, θα εξαρτάται ευθέως από το κόστος χρηµατοοικονοµικής
δυσπραγίας.
∆ύο παράγοντες καθορίζουν τη πιθανότητα η επιχείρηση να εισέλθει σε
κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής δυσπραγίας.
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Εικόνα 3,7
Όπου
value of the firm: αξία της επιχείρησης
distribution after risk management: κατανοµή µετά τη διαχείριση κινδύνου
inherent distribution: κατανοµή χωρίς αντιστάθµιση του κινδύνου

Πρώτον, καθώς συχνά η χρηµατοοικονοµική δυσπραγία εµφανίζεται
όταν η επιχείρηση αδυνατεί να εκπληρώσει τις σταθερές της υποχρεώσεις,
όσο µεγαλύτερος είναι ο λόγος των δεδοµένων υποχρεώσεων της
επιχείρησης προς τις ταµειακές εισροές της, τόσο µεγαλύτερη η πιθανότητα
χρηµατοοικονοµικής δυσπραγίας. Η αδυναµία κάλυψης των υποχρεώσεων
της επιχείρησης αυξάνει την πιθανότητα χρηµατοοικονοµικής δυσπραγίας.
∆εύτερον, καθώς η χρηµατοοικονοµική δυσπραγία εµφανίζεται όταν το
εισόδηµα είναι πολύ χαµηλό για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της
επιχείρησης, η µεταβλητότητα στο εισόδηµα της επιχείρησης είναι πολύ
σηµαντική. Όσο πιο ευµετάβλητο είναι το εισόδηµα, τόσο µεγαλύτερη η
πιθανότητα να εµφανιστεί χρηµατοοικονοµική δυσπραγία.
Το κόστος Χρηµατοοικονοµικής δυσπραγίας εξαρτάται από έναν
αριθµό παραγόντων. Η χρηµατοοικονοµική δυσπραγία µπορεί να οδηγήσει σε
χρεοκοπία ή αναδιοργάνωση ή ακόµη και σε εκκαθάριση µιας εταιρίας. Στις
παραπάνω περιπτώσεις η επιχείρηση αντιµετωπίζει νοµικά και λογιστικά
κόστη. Τα παραπάνω κόστη απαιτούν ένα συγκεκριµένο προϋπολογισµό. ∆εν
απαιτούνται

περισσότεροι

νοµικοί,

λογιστές

ή

φοροτεχνικοί

για

να

αναδιοργανώσουν µια µεγάλη εταιρεία από όσους απαιτούνται για να
αναδιοργανωθεί µια µικρή εταιρεία. Έτσι, τα κόστη

ανά µονάδα είναι

υψηλότερα σε µια µικρή επιχείρηση από ότι σε µια µεγάλη. Για το λόγο αυτό,
οι µικρές επιχειρήσεις έχουν µεγαλύτερο κίνητρο για να ασχοληθούν µε την
αντιστάθµιση του κινδύνου.
Ακόµη κι αν η χρηµατοοικονοµική δυσπραγία δεν οδηγήσει την
επιχείρηση σε χρεοκοπία, η επιχείρηση θα πρέπει να περιµένει να
αντιµετωπίσει έναν αριθµό έµµεσων κοστών. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε
υψηλότερα κόστη συναλλαγών µε πελάτες, εργαζόµενους και προµηθευτές.
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Οι

επιχειρήσεις

που

παρέχουν

υπηρεσίες

έχουν

υψηλότερο

βαθµό

συµβάσεων µε τους πελάτες τους. Κατά συνέπεια, τέτοιες επιχειρήσεις
αντιµετωπίζουν

υψηλότερα

κόστη

όταν

παρουσιάσουν

οικονοµικά

προβλήµατα καθώς η αξία που οι καταναλωτές αναγνωρίσουν στην παροχή
υπηρεσιών εξαρτάται από τη χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα της επιχείρησης.
Αν η επιχείρηση είναι λιγότερο βιώσιµη, οι καταναλωτές θα εκτιµήσουν σε
χαµηλότερη τιµή τις υπηρεσίες της επιχείρησης.
Οµοίως τα συναλλακτικά κόστη είναι υψηλότερα της επιχείρησης
εκείνες που παράγουν αγαθά των οποίων η ποιότητα είναι πολύ σηµαντική
αλλά είναι δύσκολο να αξιολογηθεί πριν από την κατανάλωση, παραδείγµατος
χάριν φάρµακα ή υπηρεσίες αερογραµµών. Οι καταναλωτές των αγαθών
αυτών θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν άλλα χαρακτηριστικά για να
εκτιµήσουν την ποιότητα του αγαθού. Αν η επιχείρηση βρίσκεται σε
χρηµατοοικονοµική

δυσπραγία,

οι

καταναλωτές

ανησυχούν

για

την

ενδεχόµενη µείωση της ποιότητας των προϊόντων.
Τα κόστη συναλλαγών για µια επιχείρηση σε σχέση µε τους
εργαζοµένους της είναι υψηλότερα όσο η επιχείρηση χρησιµοποιεί πιο
εξειδικευµένη εργασία ή όσο ξοδεύει περισσότερο χρόνο και χρήµατα για την
εκπαίδευση

των

εργαζοµένων.

Αν

η

επιχείρηση

βρίσκεται

σε

χρηµατοοικονοµική δυσπραγία και αυτό είναι γνωστό, οι εργαζόµενοι είναι
πιθανόν να αποχωρούν και να αντικαθίστανται από νέους, γεγονός που
αυξάνει το κόστος χρηµατοοικονοµικής δυσπραγίας.
Τα κόστη συναλλαγών µε τους προµηθευτές είναι υψηλότερα όταν η
επιχείρηση ζητά από τους προµηθευτές της µεγαλύτερη διαφοροποίηση των
προϊόντων ή όταν η επιχείρηση έχει λιγότερους διαθέσιµους προµηθευτές.
Στην περίπτωση όπου η επιχείρηση παρουσιάζει χρηµατοοικονοµική
δυσπραγία είναι περισσότερο πιθανό να λαµβάνει δυσµενείς όρους
πληρωµής, χρόνους παράδοσης και υπηρεσίες και επιπλέον οι προµηθευτές
της µπορεί να είναι λιγότερο πρόθυµοι να προσαρµόσουν την παραγωγική
τους διαδικασία ώστε να ικανοποιήσουν τη ζήτηση εκ µέρους της επιχείρησης.
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3.3.4 Η αντιστάθµιση του κινδύνου µπορεί να αυξήσει τη δυνατότητα
δανεισµού εκ µέρους της επιχείρησης

Οι Modigliani και Miller υπέθεσαν έναν κόσµο όπου η επενδυτική
πολιτική της επιχείρησης είναι σταθερή. Έτσι, αν αντικειµενικός σκοπός της
επιχείρησης είναι η µεγιστοποίηση της αξίας των µετόχων της, η άριστη
σταθερή επενδυτική πολιτική είναι απλή: αποδοχή όλων των επενδύσεων µε
θετική παρούσα αξία και απόρριψη εκείνων που έχουν αρνητική παρούσα
αξία.
Υπάρχουν όµως περιπτώσεις όπου η επιχείρησή µπορεί να απορρίψει
µια επένδυση µε θετική παρούσα αξία. Ας υποθέσουµε ότι µια επιχείρηση
υπόκειται σε κίνδυνο λόγω της µεταβολής της τιµής του πετρελαίου.

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ

0,5

ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟ∆Ο Α
1000

Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ

0,5

200

Έστω ότι η επιχείρηση έχει διαθέσιµο ένα επενδυτικό σχέδιο µε θετική
καθαρά παρούσα αξία. Μια δαπάνη $600 στην περίοδο Α θα οδηγήσει σε µια
είσπραξη $800 στην περίοδο Β.
Η επιχείρηση προγραµµατίζει να εκδώσει οµόλογα µε ονοµαστική αξία
$500 στην περίοδο Α και να δώσει τις εισπράξεις από αυτά στους µετόχους
της. Για την απλούστευση του παραδείγµατος, υποθέτουµε ότι δεν υπάρχουν
κόστη συναλλαγών και φόροι και ότι το ακίνδυνο επιτόκιο είναι µηδέν.
Όπως παρουσιάζεται παρακάτω, εάν η τιµή του πετρελαίου πέσει, η
επιχείρηση δε θα αναλάβει το σχέδιο, έστω και αν αυτό έχει θετική καθαρά
παρούσα αξία – δηλαδή εάν η αξία της εταιρίας στην περίοδο Α είναι $200, οι
µέτοχοι δεν θα αναλάβουν της θετικής καθαρής παρούσης αξίας σχέδιο.
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Α
ΑΞΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1000

200

ΑΞΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΑΝΑΛΗΨΗ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ

1200

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Β
ΑΞΙΑ
ΑΞΙΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ
∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ
Ι∆ΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΙΩΝ
500
700

1000

500

500

400

500

-100

ΝΑΙ

ΌΧΙ
200

200

0

Όπως σηµειώνεται παραπάνω, τα οµόλογα θα πουληθούν για $350 και
όχι για $500, οι εισπράξεις των οποίων θα διανεµηθούν στους µετόχους. Η
αναµενόµενη παρούσα αξία είναι $350. Η συνολική αξία του κεφαλαίου είναι
$350. Η συνολική αξία για τους µετόχους (συµπεριλαµβανοµένων των
µερισµάτων) είναι $700.

Αυτό επεξηγεί µια κλασική σύγκρουση µεταξύ των µετόχων και των
κατόχων οµολόγων η οποία αποκαλείται πρόβληµα υποεπένδυσης. Εάν η
αξία της επιχείρησης είναι χαµηλή, οι µέτοχοι θα επιλέξουν να µην αναλάβουν
το σχέδιο µε τη θετική παρούσα αξία επειδή τα κέρδη πηγαίνουν στους
κατόχους οµολόγων. Το πρόβληµα είναι το ποσό του χρέους στην
κεφαλαιακή δοµή της εταιρίας. Όπως διευκρινίζεται παρακάτω, εάν η
επιχείρηση

µειώνει την αναλογία χρέους/ κεφαλαίου, το πρόβληµα της

υποεπένδυσης εξαφανίζεται.

Υποθέτουµε ότι µια εταιρία εξέδωσε οµόλογα µε ονοµαστική αξία $350
αντί $500:
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Α
ΑΞΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1000

200

ΑΞΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΑΝΑΛΗΨΗ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ

1200

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Β
ΑΞΙΑ
ΑΞΙΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ
∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ
Ι∆ΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΙΩΝ
350
850

1000

350

650

400

350

50

ΝΑΙ

ΝΑΙ
200

200

0

Με µικρότερο ποσό χρέους στην κεφαλαιακή δοµή της επιχείρησης, το
σχέδιο που έχει καθαρή παρούσα αξία θετική θα αναλαµβάνεται πάντα. Το
δάνειο (οµόλογα) πωλείται στην ονοµαστική του αξία $350, οι εισπράξεις του
οποίου πηγαίνουν στους µετόχους. Η αναµενόµενη παρούσα αξία της
καθαρής θέσης είναι $450, οπότε η συνολική αξία της θέσης των µετόχων
είναι (συµπεριλαµβανοµένων των µερισµάτων) $450+$350=$800, ενώ η αξία
της θέσης των µετόχων ήταν $700 όταν η ονοµαστική αξία του χρέους ήταν
$500. Με τη µείωση της ονοµαστικής αξίας του χρέους, οι µέτοχοι έχουν
κερδίσει $100.

Σαν εναλλακτική λύση της αλλαγής της αναλογίας χρέος /καθαρή θέση,
το πρόβληµα της υποεπένδυσης

µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τη

χρησιµοποίηση των τεχνικών διαχείρισης κινδύνων.
Υποθέτουµε ότι µια επιχείρηση θα µπορούσε να προστατεύσει την
έκθεσή της στις τιµές του πετρελαίου έτσι ώστε άσχετα από το τι συµβαίνει
στις τιµές του πετρελαίου, η αξία της εταιρίας να παραµένει $600. Όταν η αξία
της εταιρίας προστατεύεται ενάντια στις διακυµάνσεις των τιµών του
πετρελαίου, το σχέδιο που έχει καθαρή παρούσα αξία θετική θα
23
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

αναλαµβάνεται πάντα.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Α
ΑΞΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Β
ΑΞΙΑ ΤΗΣ
ΑΞΙΑ
ΑΞΙΑ Ι∆ΙΩΝ
ΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΑΝΑΛΗΨΗ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ

600

800

500

300

600

500

100

Με την αντιστάθµιση

ΝΑΙ

ενάντια στις τιµές του πετρελαίου, η εταιρία

µπορεί να εκδώσει οµόλογο µε ονοµαστική αξία $500 και να αποφύγει το
πρόβληµα της υποεπένδυσης. Σε αυτήν την περίπτωση η συνολική αξία
του .πλούτου των µετόχων είναι $800, δηλαδή το µέρισµα που πληρώνεται
από τις εισπράξεις του οµολόγου εκδίδουν ($500) συν την αξία της καθαρής
θέσης ($300).
Όσο µεγαλύτερο δανεισµό έχει µια εταιρία στην κεφαλαιακή δοµή της,
τόσο µεγαλύτερο είναι το όφελος από τη χρησιµοποίηση της διαχείρισης τω
των κινδύνων για να ελεγχθεί το πρόβληµα της υποεπένδυσης.
Εναλλακτικά, η όσο περισσότερη διαχείριση κινδύνων

κάνει

µια

εταιρία, το περισσότερο δανεισµό µπορεί να υποστηρίξει.

3.3.5

Η διαχείριση του κινδύνου µπορεί να µειώσει τα έξοδα
δανεισµού µιας εταιρίας

Το πρόβληµα της υποεπένδυσης είναι µια µόνο από τις δυσκολίες από
τη σύγκρουση µεταξύ των µετόχων και κατόχων οµολόγων - µιας σύγκρουσης
που αποτελεί υποπερίπτωση του προβλήµατος της αντιπροσώπευσης. Το
πρόβληµα αυτό αναφέρεται στις συγκρούσεις συµφερόντων που εµφανίζονται
σε ουσιαστικά όλες τις συνεταιριστικές δραστηριότητες µεταξύ όσων έχουν
ατοµικά συµφέροντα σε µια επιχείρηση. Η σύγκρουση προκύπτει από τις
24
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διαφορετικές αξιώσεις που έχουν οι κάτοχοι οµολόγων και οι µέτοχοι.
Γνωρίζουµε ότι µια αύξηση στην αναλογία δανεισµού/ καθαρής θέσης
αυξάνει την πιθανότητα της σύγκρουσης µεταξύ των κατόχων οµολόγων και
των µετόχων - και ότι µε αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και η αξία της
στρατηγικής αντιστάθµισης

για τη µείωση του κόστους

αυτής της

σύγκρουσης. Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας της σύγκρουσης (και
συνεπώς της αξίας της στρατηγικής αντιστάθµισης) βρίσκεται στο εύρος των
διαθέσιµων προγραµµάτων επένδυσης για µια εταιρία. Όπως οποιαδήποτε
επιλογή, η αξία της κεφαλαίου των µετόχων αυξάνεται καθώς αυξάνεται η
αστάθεια στις αποδόσεις των εκάστοτε περιουσιακών στοιχείων. Εάν οι
µέτοχοι µπορούσαν να µεταπηδήσουν από τα επενδυτικά

προγράµµατα

χαµηλής διακύµανσης σε επενδυτικά προγράµµατα υψηλής διακύµανσης, οι
µέτοχοι θα µετέφεραν τον πλούτο από τους κατόχους οµολόγων.
Αλλά δεδοµένου ότι οι κάτοχοι οµολόγων συνειδητοποιούν τη
δυνατότητα µιας τέτοιας καιροσκοπικής συµπεριφοράς, προστατεύονται από
την επιθυµία των µετόχων να επιλέξουν τα προγράµµατα υψηλής
διακύµανσης µε την πτώση της τιµής που είναι πρόθυµοι να πληρώσουν για
τα οµόλογα.. Αυτές οι κινήσεις που προστατεύουν τα συµφέροντα των
κατόχων οµολόγων µπορούν να λάβουν τη µορφή περιοριστικών συµβολαίων
ή µεθόδων αντιστάθµισης του κινδύνου.
Τέλος, εκτός από το επίπεδο του δανεισµού στην κεφαλαιακή δοµή
της εταιρίας, η αξία του προγράµµατος διαχείρισης κινδύνων σε µια εταιρία
εξαρτάται από το εύρος των διαθέσιµων επενδυτικών έργων. Όσο µεγαλύτερο
είναι το εύρος των διαθέσιµων επενδυτικών προγραµµάτων, τόσο µεγαλύτερη
είναι η πιθανότητα σύγκρουσης µεταξύ των κατόχων οµολόγων και των
µετόχων. Αλλά κάτι τέτοιο αυξάνει και την αξία ενός προγράµµατος
αντιστάθµισης που θα µείωνε τη σύγκρουση.
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4. Συναλλαγµατικός κίνδυνος

4.1

Σηµαντικότητα των Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών

Κάτω από το σταθερό σύστηµα συναλλαγµατικών ισοτιµιών Bretton
Woods οι εισαγωγείς γνώριζαν πόσο θα πλήρωναν για τα αγαθά που
εισήγαγαν στο τοπικό τους νόµισµα και οι εξαγωγείς γνώριζαν πόσα χρήµατα
θα έπρεπε να εισπράξουν στο τοπικό τους νόµισµα. Αν οι εισαγωγείς
πουλούσαν στους καταναλωτές µε ένα δεδοµένο περιθώριο κέρδους και τα
κόστη των εξαγωγέων ήταν µικρότερα της τιµής πώλησης του εκάστοτε
προϊόντος, τότε τα κέρδη ήταν δεδοµένα για την κάθε πλευρά. Με την
κατάρρευση όµως του παραπάνω συστήµατος οι κανόνες άλλαξαν. Και οι δύο
πλευρές της συναλλαγής πλέον αντιµετώπιζαν το συναλλαγµατικό κίνδυνο.
Κάθε πλευρά ήθελε να κάνει τη συναλλαγή στο τοπικό της νόµισµα ώστε να
αποφύγει τον κίνδυνο. Το περιθώριο κέρδους του εισαγωγέα µπορούσε -και
συχνά συνέβαινε- να εξαφανιστεί αν το τοπικό νόµισµα αποδυναµωνόταν
έναντι του νοµίσµατος του εξαγωγέα και τα εισαγόµενα αγαθά τιµολογούνταν
µε βάση το νόµισµα του εξαγωγέα.
Η µεταβλητότητα των συναλλαγµατικών ισοτιµιών επίσης επηρεάζει
σηµαντικά και τις πραγµατικές αποδόσεις των εγχώριων έναντι των ξένων
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Αρνητικές µεταβολές στις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες µπορούν να στρεβλώσουν τις αποδόσεις των
ξένων περιουσιακών στοιχείων όταν αυτές αποτιµώνται σε εγχώριο νόµισµα.
Συµπερασµατικά, η µεταβλητότητα των συναλλαγµατικών ισοτιµιών επηρεάζει
τη δοµή των χαρτοφυλακίων

καθώς οι δανειστές και οι δανειζόµενοι

προσπαθούν να διαφοροποιήσουν το συναλλαγµατικό τους κίνδυνο έχοντας
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε διαφορετικά νοµίσµατα.
Εξαιτίας της µεταβλητότητας των τιµών συναλλάγµατος αναπτύχθηκαν
διαχρονικά εργαλεία για την αντιµετώπιση του συναλλαγµατικού κινδύνου.
Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας 1970 άρχισαν να χρησιµοποιούνται σηµαντικά
τα προθεσµιακά συµβόλαια συναλλάγµατος ενώ στη συνέχεια εµφανίστηκαν
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τα swaps συναλλάγµατος και τα δικαιώµατα προαίρεσης σε συνάλλαγµα ως
µέσα για την αντιστάθµιση του κινδύνου.
Από τη σκοπιά των χρηµατοοικονοµικών αγορών οι αλλαγές στο
οικονοµικό περιβάλλον κατά τη δεκαετία 1970 είναι σηµαντικές καθώς
προκάλεσαν

µια

νέα

ζήτηση

για

χρηµατοοικονοµικά

εργαλεία.

Το

χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον είναι καθοριστικός παράγοντας όσον αφορά
στα είδη των εργαλείων που αποδεικνύονται επιτυχηµένα στην αγορά. Με
λίγα λόγια η δηµιουργία νέων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων είναι ένα
φαινόµενο που υπαγορεύεται από τη ζήτηση. Αν το χρηµατοοικονοµικό
περιβάλλον είναι σταθερό, η αγορά θα χρησιµοποιήσει απλά εργαλεία. Σε ένα
χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον που διακρίνεται όµως από αβεβαιότητα, θα
πρέπει να περιµένουµε τη δηµιουργία νέων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων
για τη διαχείριση κινδύνων. Έτσι, αυτή η αβεβαιότητα, ενώ δηµιουργεί
προβλήµατα, δηµιουργεί και το κατάλληλο έδαφος για καινοτοµία. Μέσα από
αυτή τη διαδικασία της καινοτοµίας, οι χρηµατοοικονοµικοί ενδιάµεσοι
αυξάνουν τις δραστηριότητές τους προσφέροντας στους καταναλωτές
προϊόντα ώστε να διαχειριστούν τον κίνδυνο ή συχνά την ικανότητα να
διαχειριστούν τον κίνδυνο προς δικό τους όφελος. Μέσα από αυτήν την
καινοτοµία επίσης, τα

χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα µπορούν να κάνουν

καλύτερες εκτιµήσεις και να διαχειριστούν πιο αποτελεσµατικά τα δικά τους
χαρτοφυλάκια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

27

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

4.2

Ορισµός και κατηγορίες του συναλλαγµατικού κινδύνου

Γενικά

4.2.1

Όπως προείπαµε, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος αποτελεί ένα είδος του
κινδύνου αγοράς. Πρόκειται για την επίδραση των απρόσµενων µεταβολών
των συναλλαγµατικών ισοτιµιών στην αξία της επιχείρησης.

Για πρακτικούς λόγους, τρεις ερωτήσεις συλλαµβάνουν την έκταση της
έκθεσης µιας επιχείρησης στο συναλλαγµατικό κίνδυνο:

1. Πόσο γρήγορα µπορεί η εταιρία να ρυθµίσει τις τιµές της για να
αντισταθµίσει

τον

αντίκτυπο

µιας

απροσδόκητης

µεταβολής

της

συναλλαγµατικής ισοτιµίας στο περιθώριο κέρδους της;

2. Πόσο γρήγορα µπορεί η εταιρία να αλλάξει τις πηγές των εισροών της και
τις αγορές για τα προϊόντα της;

3. Σε τι βαθµό οι µεταβολές που συνδέονται µε τις απροσδόκητες
συναλλαγµατικές ισοτιµίες ασκούν επίδραση στην αξία των περιουσιακών
στοιχείων της επιχείρησης;

Η µέτρηση και διαχείριση της έκθεσης στο συναλλαγµατικό κίνδυνο
είναι σηµαντικό εργαλείο για τη µείωση της αδυναµίας της επιχείρησης στην
ανταπόκριση στις διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, γεγονός που
θα µπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιθώριο κέρδους αλλά και
στην αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Οι απρόβλεπτες
µεταβολές µιας συναλλαγµατικής ισοτιµίας µπορούν να απειλήσουν τα κέρδη
του βασικού νοµίσµατος της επιχείρησης , να αυξήσουν τη φορολογία, να
αλλάξουν τις αντιλήψεις για τους ισολογισµούς, και να απειλήσουν τελικά τις
ανταγωνιστικές θέσεις, την οικονοµική υγεία ή την εταιρική επιβίωση.
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Η διοίκηση του συναλλαγµατικού κινδύνου αποτελεί αναπόσπαστο
κοµµάτι της λήψης αποφάσεων κάθε επιχείρησης αναφορικά µε την έκθεση
σε ξένα νοµίσµατα (Allayannis, Ihrig, και Weston, 2001). Οι στρατηγικές
αντιστάθµισης του συναλλαγµατικού κινδύνου αποσκοπούν στην εξάλειψη ή
τη µείωση αυτού του κινδύνου, και απαιτούν την κατανόηση τόσο των τρόπων
µε τους ο συναλλαγµατικός κίνδυνος επηρεάζει τις πράξεις των οικονοµικών
παραγόντων και αλλά και των τεχνικών

για την αντιµετώπιση των

επακόλουθων συνεπειών των κινδύνων (Barton, Shenkir, και Walker, 2002).
Η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής αντιστάθµισης είναι συχνά δύσκολη
λόγω της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει την µέτρηση του κινδύνου και τη
λήψη αποφάσεων σχετικά µε το βαθµό έκθεσης στον κίνδυνο που πρέπει να
καλυφθεί.

4.2.2

Ορισµός

Ένας κοινός ορισµός του συναλλαγµατικού κινδύνου σχετίζεται µε τις
επιπτώσεις των απροσδόκητων µεταβολών των συναλλαγµατικών ισοτιµιών
επί της αξίας της εταιρείας (Madura, 1989).
Ειδικότερα, ορίζεται ως η πιθανή άµεση (ως αποτέλεσµα µιας µη
αντισταθµισµένης έκθεσης της επιχείρησης ) ή έµµεση απώλεια στις ταµειακές
ροές της επιχείρησης, στα περιουσιακά της στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στα
καθαρά

κέρδη

και

συνακόλουθα

στη

χρηµατιστηριακή

αξία

εξαιτίας

µεταβολών των συναλλαγµατικών ισοτιµιών.
Για τη διαχείριση των συναλλαγµατικών κινδύνων που εµπίπτουν στη
δραστηριότητα µιας πολυεθνικής εταιρείας, η επιχείρηση οφείλει να καθορίζει
το είδος του συναλλαγµατικού κινδύνου στον οποίο υπόκειται, την στρατηγική
αντιστάθµισης του κινδύνου αλλά και τα διαθέσιµα µέσα για την αντιµετώπιση
του κινδύνου.
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Κατηγορίες Συναλλαγµατικού Κινδύνου

4.2.3

Τρεις είναι οι κύριοι τύποι του συναλλαγµατικού κινδύνου (Shapiro, 1996,
Madura, 1989)

4.2.3.1

Έκθεση Συναλλαγής (Transaction Exposure)

Η έκθεση συναλλαγής είναι η πιο ορατή καθηµερινή πτυχή κινδύνου
συναλλάγµατος στην επιχείρηση και µπορεί να θεωρηθεί ως το παρόν εύκολα
προσδιορισµένο

ποσοστό

της

οικονοµικής

έκθεσης

παρακάτω). Ο κίνδυνος αυτός αφορά κατά βάση
επιχείρησης

(που

αναλύεται

τις ταµειακές ροές της

και ασχολείται µε το αποτέλεσµα της µεταβολής της

συναλλαγµατικής ισοτιµίας στις υποχρεώσεις, στις απαιτήσεις, αλλά και στον
επαναπατρισµό των µερισµάτων.
Ο Wihlborg ορίζει την έκθεση συναλλαγής ως την αβέβαιη στο τοπικό
νόµισµα αξία µιας ανοικτής θέσης που αποτιµάται σε ξένο νόµισµα στα
πλαίσια µιας γνωστής συναλλαγής. Πρόκειται δηλαδή για µια µελλοντική ροή
εκφρασµένη σε ξένο νόµισµα. Όπως αναµένεται, διακυµάνσεις στη σχέση
συναλλαγµατικής ισοτιµίας κατά τη διάρκεια της ζωής µιας σύµβασης θα
οδηγήσει σε αναπάντεχα

ταµειακά κέρδη ή απώλειες µε φορολογικές

επιπτώσεις που δεν είναι απαραιτήτως συµµετρικές µεταξύ των κερδών και
των απωλειών αλλά ούτε και συνεπείς στους διαφορετικούς τύπους
συναλλαγών ( Laurent L Jacque 1981).
Η µορφή αυτή κινδύνου

συνήθως συναντάται από

εξαγωγείς και

εισαγωγείς, εφόσον η παράδοση λαµβάνει χώρα σε µελλοντικό χρόνο.
Πρόκειται για τον κίνδυνο να µειωθεί η αξία των εσόδων σε ξένο νόµισµα όταν
αυτή µετατραπεί στο τοπικό νόµισµα. Επίσης, κίνδυνος συναλλαγών είναι και
ο κίνδυνος αύξησης της αξίας των πληρωµών σε συνάλλαγµα όταν αυτές
µετατρέπονται σε εγχώριο νόµισµα. Εποµένως υπάρχει αύξηση της αξίας των
πληρωµών από την στιγµή που υπογράφεται µια οικονοµική σύµβαση έως
την στιγµή όπου γίνεται η πληρωµή της.
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Ο κίνδυνος αυτός συναντάται σε πολλούς τοµείς: πχ παραγωγικός
τοµέας, αλλά µεγαλύτερη είναι η σηµασία του στην περίπτωση των
διασυνοριακών αποκτήσεων αγαθών.

4.2.3.2

Έκθεση Μετάφρασης (Translation Exposure)

Η είσοδος σε µια ξένη αγορά µέσω της άµεσης επένδυσης οδηγεί στην
αποκαλούµενη έκθεση µεταφράσεων. Ο Wihlborg ορίζει αυτή την έκθεση ως
την αβέβαιη αξία, όταν αυτή µεταφράζεται στο εγχώριο νόµισµα σε µια
ορισµένη µελλοντική ηµεροµηνία, µιας καθαρής λογιστικής θέσης που
αποτιµάται σε ξένο νόµισµα.
Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν
στο εξωτερικό περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις ή γενικά ροές εισοδήµατος.
Οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να µεταφράζουν την αξία των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων στο νόµισµα στο οποίο τηρούν τα λογιστικά τους
βιβλία στο τέλος της λογιστικής περιόδου και το γεγονός αυτό δηµιουργεί τον
εξής κίνδυνο: η αξία των περιουσιακών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο
νόµισµα στον ισολογισµό να µειωθεί ή αντίστοιχα, η αξία των υποχρεώσεων
να αυξηθεί από το ένα έτος στο επόµενο. Αν δεν πραγµατοποιείται σωστή
διαχείριση

του

κινδύνου,

είναι

πιθανό να

εµφανιστούν υποτιµηµένα

περιουσιακά στοιχεία ή / και διογκωµένες υποχρεώσεις, που επηρεάζουν
δυσµενώς τις τραπεζικές συµφωνίες και περιορίζουν την ανάπτυξη.



Μια άλλη προσέγγιση του κινδύνου µετάφρασης είναι η εξής:

Είναι κατά βάση κίνδυνος συναλλαγµατικής ισοτιµίας ισολογισµών και
συνδέει τις κινήσεις της συναλλαγµατικής ισοτιµίας µε την αξιολόγηση και
αποτίµηση µιας ξένης θυγατρικής εταιρείας και, στη συνέχεια, µε την ένταξη
της ξένης θυγατρικής τον ισολογισµό της µητρικής εταιρείας. Ο κίνδυνος
µετάφρασης για ένα ξένο υποκατάστηµα µετριέται συνήθως µε την έκθεση
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των

καθαρών

περιουσιακών

στοιχείων

στην

πιθανή

µεταβολή

της

συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων
της µητρικής εταιρείας, η µετάφραση µπορεί να γίνει είτε στη συναλλαγµατική
ισοτιµία που αντιστοιχεί στο τέλος της περιόδου είτε στη µέση συναλλαγµατική
ισοτιµία της περιόδου, ανάλογα µε τους κανονισµούς λογιστικής που διέπουν
τη µητρική εταιρεία. Κατά συνέπεια, ενώ οι δηλώσεις εισοδήµατος

είναι

συνήθως µεταφρασµένες στη µέση συναλλαγµατική ισοτιµία της περιόδου, οι
Ισολογισµοί των ξένων υποκαταστηµάτων είναι συχνά εκφρασµένοι στην
τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία κατά το χρόνο ενοποίησής τους.

4.2.3.3

Οικονοµική Έκθεση (Economic Exposure)

Ο κίνδυνος αυτός αντανακλά κυρίως τη µεταβολή της παρούσας αξίας
των µελλοντικών λειτουργικών ταµειακών ροών εξαιτίας των διακυµάνσεων
των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ουσιαστικά, ο οικονοµικός κίνδυνος αφορά
την επίδραση των µεταβολών των συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα έσοδα
(εγχώριες πωλήσεις και εξαγωγές) και στα λειτουργικά έξοδα (δαπάνες για
τους εγχώριους συντελεστές παραγωγής και εισαγωγές) και τελικά στην αξία
της εταιρείας. Επίσης, ο οικονοµικός κίνδυνος συναντάται στην παρούσα αξία
των µελλοντικών ταµειακών ροών των εργασιών τόσο της µητρικής εταιρείας
µιας επιχείρησης, αλλά και των θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό.
Πρόκειται για τον κίνδυνο οι βασικές δραστηριότητες µιας επιχείρησης
και

όχι

µια

µεµονωµένη

πράξη

να

επηρεαστούν

από

δυσµενείς

συναλλαγµατικές διακυµάνσεις. Με την αυξανόµενη παγκοσµιοποίηση, το
κεφάλαιο κινείται γρήγορα ώστε

να γίνει εκµετάλλευση των αλλαγών στις

συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Υποτιµήσεις των ξένων νοµισµάτων µπορούν να
οδηγήσουν σε αύξηση του ανταγωνισµού τόσο στις διεθνείς όσο και στις
εγχώριες αγορές.
Ο

οικονοµικός

κίνδυνος

είναι

η

περισσότερο

κρίσιµη

µορφή

συναλλαγµατικού κινδύνου και η κυρίαρχη µορφή του συναλλαγµατικού
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κινδύνου που απασχολεί την εταιρία (Adler και Dumas,1984 και Shapiro,
1989).

Η προέλευση του οικονοµικού κινδύνου και του κινδύνου συναλλαγής
βρίσκεται συχνά στις στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις. Οι στρατηγικές
και λειτουργικές αποφάσεις είναι κεντρικές στην επιβίωση και την εξέλιξη της
εταιρίας και λαµβάνονται µε στόχο τη µεγιστοποίηση του πλούτου των
µετόχων. Εντούτοις, οι πραγµατικές αποφάσεις έχουν τις αναπόφευκτες
συνέπειες της έκθεσης στον κίνδυνο. Εάν ο συναλλαγµατικός µπορεί να
ρυθµιστεί, από τις προγενέστερες αλλαγές στη στρατηγική και τη λειτουργική
πολιτική έτσι ώστε ο στόχος για τη µεγιστοποίηση του πλούτου των µετόχων
να µη συµβιβαστεί, η εταιρία µπορεί να είναι σε θέση να µειώσει την κλίµακα
των επόµενων προβληµάτων διαχείρισης κινδύνων συναλλάγµατος. Αυτό στη
συνέχεια θα µειώσει την ανάγκη για την εκτενή χρήση των εσωτερικών και
εξωτερικών οικονοµικών τεχνικών για τη διαχείριση του κινδύνου.
Σε πολλές περιπτώσεις συνήθως συναντούµε περισσότερους από έναν
από τους παραπάνω κινδύνους. Για παράδειγµα, µια βρετανική βιοµηχανία µε
αµερικανική θυγατρική εταιρεία µπορεί να αντιµετωπίζει κίνδυνο συναλλαγών
όσον αφορά τις εξαγωγές στην Ευρώπη. Επίσης, µπορεί να αντιµετωπίζει
κίνδυνο µετάφρασης σχετικά µε την αξία της στερλίνας για το αµερικανικό
εργοστάσιο αλλά και το κέρδος που συνδέεται µε τα εµβάσµατα. Τέλος,
αντιµετωπίζει και τον οικονοµικό κίνδυνο καθώς το ασθενέστερο ευρώ γίνεται
σηµαντικός ανταγωνιστής στην αγορά των ΗΠΑ αλλά και στην αγορά της Μ.
Βρετανίας.

Στο παρελθόν, το ακαδηµαϊκό ενδιαφέρον για την εταιρική έκθεση στο
Συναλλαγµατικό Κίνδυνο προερχόταν σχεδόν αποκλειστικά από τοµείς της
λογιστικής και της χρηµατοδότησης. Η αξιολόγηση της έκθεσης έλαβε πολύ
µεγάλη προσοχή από τους διευθυντές και µελετητές που ενδιαφέρονταν για
την εξοµάλυνση των επιδράσεων των µεταβολών των συναλλαγµατικών
ισοτιµιών επί των λογιστικών κερδών. Η αναγνώριση της έκθεσης στο
Συναλλαγµατικό

Κίνδυνο

προέκυπτε

από

την

πρακτική
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εκφραστούν

οι

χρηµατοοικονοµικές

καταστάσεις

των

µη

εγχώριων

διαδικασιών της επιχείρησης στα εκάστοτε τοπικά νοµίσµατα (Έκθεση
Μετάφρασης) και από τη δυνατότητα εµφάνισης

λογιστικών κερδών ή

απωλειών στα εισπρακτέα και πληρωτέα ποσά που εκφράζονται σε ξένα
νοµίσµατα (Έκθεση Συναλλαγής).

Εκτιµώντας ότι οι λογιστικές έννοιες της Έκθεσης Συναλλαγής και της
Έκθεσης Μετάφρασης έχουν κωδικοποιηθεί µέσα από λογιστικά πρότυπα,
κανένα τέτοιο πρότυπο δεν έχει διατυπωθεί για την Οικονοµική Έκθεση. Ένα
σηµείο διαφωνίας στις υπάρχουσες ακαδηµαϊκές συζητήσεις για την
Οικονοµική Έκθεση είναι η επιλογή της εξαρτηµένης

µεταβλητής. Η

οικονοµική έκθεση έχει συζητηθεί από την άποψη της ευαισθησίας των
ταµειακών ροών, τα λογιστικά κέρδη και την πραγµατική αξία της εταιρίας στις
µεταβολές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας (Lessard, 1986; Bishop & Dixon,
1992; Oxelheim & Wihlborg, 1987). Αυτές οι ποικίλες προοπτικές όσον αφορά
στην οικονοµική έκθεση επισηµαίνουν την ανάγκη να διευκρινιστεί η επιλογή
της εξαρτώµενης µεταβλητής στον καθορισµό και τη µέτρηση της οικονοµικής
έκθεσης.
Στο πρώιµο έργο του ο Shapiro (1975, 1977) εστίασε στην ευαισθησία
των ταµειακών ροών στις ονοµαστικές µεταβολές των συναλλαγµατικών
ισοτιµιών. Η έµφαση στις ταµειακές ροές βρίσκεται επίσης στις προσπάθειες
των manager να αξιολογήσουν και να προστατεύσουν την επιχείρηση από
την οικονοµική έκθεση λόγω των µεταβολών των συναλλαγµατικών ισοτιµιών
(Kohn, 1990 Lewent και Keamey, 1990).
Αργότερα, ο

Shapiro (1984) αναγνώρισε ότι η έµφαση στις

ονοµαστικές ταµειακές ροές ήταν ακατάλληλη και, ακολουθώντας τους
Cornell (1980) και Wihlborg (1980), αναγνώρισε ότι οι πραγµατικές ταµειακές
ροές είναι θεωρητικά κατάλληλες για τη µέτρηση της οικονοµικής έκθεσης. Η
ανάγκη να χρησιµοποιήσει πραγµατικές ταµειακές ροές, σε αντιδιαστολή µε
τις ονοµαστικές αξίες, δεν είναι, εντούτοις, ρητή σε άλλα κείµενα του Shapiro
όσον αφορά στη µέτρηση της οικονοµικής έκθεσης (Gamer και Shapiro, 1984
Shapiro, 1992).
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Παρά το γεγονός ότι η εστίαση στις πραγµατικές ταµειακές ροές είναι
ανώτερη από την απλή εξέταση των ονοµαστικών

ταµειακών ροών, η

έµφαση στις ταµειακές ροές πρέπει να εξεταστεί. Η εξέταση του µεγέθους
των καθαρών ταµειακών ροών είναι σαφώς ανακριβής όταν

το επίπεδο

κεφαλαιοποίησης µιας επιχείρησης αλλάζει µε την πάροδο του χρόνου. Ας
εξετάσουµε µια επιχείρηση που βρίσκει νέο κεφάλαιο µέσω χρηµατοδότησης
από κάποιο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ή µέσω της παρακράτησης κερδών. Η
επένδυση αυτού του κεφαλαίου σε επενδύσεις όπου οι απολαβές είναι ίσες
µε το κόστος του κεφαλαίου δεν αυξάνουν την αξία των µετόχων (Rappaport,
1986). Τέτοιες επενδύσεις, εντούτοις, αυξάνουν τις καθαρές ταµειακές ροές.
Ακόµη και για τις εταιρίες µε σταθερά επίπεδα κεφαλαιοποίησης, η
έµφαση στην ευαισθησία των πραγµατικών ταµειακών ροών αγνοεί τις
στρεβλώσεις στις τρέχουσες ταµειακές ροές. Οι βραχυπρόθεσµες ταµειακές
ροές παρέχουν λίγες πληροφορίες σχετικά µε την αξία που δηµιουργείται από
την στρατηγική της επιχείρησης.
Για παράδειγµα, οι νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες απαιτούν συχνά
αρκετά έτη αρνητικών ταµειακών ροών πριν εισάγουν την επιχείρηση σε µια
περίοδο θετικών ταµειακών ροών. Αυτές οι αρνητικές ταµειακές ροές µπορούν
να προκύψουν από εντατικές επενδύσεις
εγκαταστάσεις,

εξοπλισµό

και

µάρκετινγκ,

σε έρευνα και ανάπτυξη,
και

περιορισµένες

αρχικές

πωλήσεις. Η ανεπάρκεια των ταµειακών ροών ή του καθαρού εισοδήµατος
ως εξαρτηµένες

µεταβλητές στον υπολογισµό της Οικονοµικής Έκθεσης

αµφισβητεί την προσέγγιση που χρησιµοποιείται σε πρόσφατες εµπειρικές
µελέτες (π.χ. Ahkam, 1995 Moens, 1995) και που υποστηρίζεται στα έγγραφα
που απευθύνονται στους Manager (π.χ., Lewent και Kearney, 1990).
Από την πλευρά της δηµιουργίας αξίας, ενδιαφερόµαστε πραγµατικά
για την ευαισθησία της παρούσας αξίας µιας επιχείρησης στις µετακινήσεις
της

συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Η Παρούσα Αξία λαµβάνει υπόψη τις

αρνητικές ταµειακές ροές κατά τη διάρκεια της ζωής µιας επένδυσης. Εφόσον
οι βραχυπρόθεσµες

ταµειακές ροές δεν είναι ένα άµεσο µέτρο της

δηµιουργίας αξίας, οι ταµειακές ροές και η αξία της επιχείρησης µπορούν να
παρουσιάσουν αρκετά διαφορετικά κριτήρια για τον υπολογισµό της
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Οικονοµικής Έκθεσης της επιχείρησης. Αντίθετα από τις τρέχουσες ταµειακές
ροές, η παρούσα αξία είναι ένα άµεσο µέτρο της αξίας της επιχείρησης.
Ο υπολογισµός της παρούσας αξίας µιας επιχείρησης είναι, εντούτοις,
προβληµατική, λαµβάνοντας υπόψη την υψηλή αβεβαιότητα που περιβάλλει
τις προβλεπόµενες ταµειακές ροές και την ανάγκη να γίνονται οι κατάλληλες
υποθέσεις

σχετικά µε το επιτόκιο προεξόφλησης και το χρονικό ορίζοντα

σχετικά µε τις διαδικασίες της επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, εάν οι
κεφαλαιαγορές δεν παραπλανόνται από λογιστικούς αριθµούς (δηλ., οι
κεφαλαιαγορές είναι σε θέση να εξακριβώσουν την ελλοχεύουσα αξία µιας
ανταγωνιστικής θέσης µιας επιχείρησης), η αξιολόγηση εκ από την αγορά του
µετοχικού κεφαλαίου

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέτρο της αξίας της

επιχείρησης. Συµπερασµατικά, προτείνεται η αγοραία αξία του µετοχικού
κεφαλαίου µιας επιχείρησης να χρησιµοποιηθεί ως η εξαρτηµένη µεταβλητή
στον καθορισµό της Οικονοµικής Έκθεσης (K Miller).

 Βήµατα ∆ιαχείρισης της Οικονοµικής Έκθεσης
1.Εκτίµηση του ορίζοντα προγραµµατισµού όπως αυτός καθορίζεται από την
περίοδο αντίδρασης.

Μια επιχείρηση θα πρέπει να κάνει προβλέψεις σχετικά µε το κόστος και τις
ροές εισοδήµατός της σε έναν ορίζοντα προγραµµατισµού που να
αντιπροσωπεύει τη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας η εταιρία
είναι

περιορισµένη

λόγω

των

απροσδόκητων

µεταβολών

των

συναλλαγµατικών ισοτιµιών.
2.Προσδιορισµός της αναµενόµενης µελλοντικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας .

3.Εκτίµηση των αναµενόµενων ροών εισοδήµατος και δαπανών, λαµβάνοντας
υπόψη την αναµενόµενη συναλλαγµατική ισοτιµία.
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4.Εκτίµηση της επίδρασης στις ροές εισοδήµατος και δαπανών εξαιτίας
απροσδόκητων µεταβολών στη συναλλαγµατική ισοτιµία.

Η επιχείρηση θα πρέπει να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της απόκλισης της
πραγµατικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας από την ισοτιµία εκείνη που
χρησιµοποιήθηκε στις προβλέψεις των διαφόρων δαπανών και εισοδηµάτων.
5.Επιλογή του κατάλληλου νοµίσµατος στο οποίο θα πρέπει να γίνει δανεισµός.

6.Εκτίµηση του ποσού δανεισµού σε ξένο νόµισµα.

7.Προσδιορισµός της µέσης τοκοφόρου περιόδου του δανεισµού.

8.Επιλογή µεταξύ της άµεσης ή έµµεσης έκφρασης του χρέους στο ξένο
νόµισµα.

9. Απόφαση σχετικά µε τη µέθοδο για τη διαχείριση του κινδύνου.

10. Απόφαση σχετικά µε τον " residual" - υπολλειµατικό κίνδυνο µε
προσαρµογή της επιχειρησιακής στρατηγικής.

Εάν και πώς αυτά τα βήµατα πρέπει να εφαρµοστούν εξαρτώνται
πρώτα, από το βαθµό στον οποίο η εταιρία επιθυµεί να στηριχθεί στις
προβλέψεις της για τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες προκειµένου να σχεδιάσει
αντισταθµιστικές πολιτικές. Κατά δεύτερο λόγο, εξαρτώνται από το πόσο τα
διάφορα εργαλεία για την αντιστάθµιση είναι διαθέσιµα στην επιχείρηση και
από την καταλληλότητά τους για την επίτευξη του εκάστοτε στόχου.
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4.3 Πρέπει οι επιχειρήσεις

να

ασχολούνται µε τη διοίκηση του

συναλλαγµατικού κινδύνου;

Πολλές επιχειρήσεις απέχουν από την ενεργό διαχείριση της έκθεσης
τους στον κίνδυνο συναλλάγµατος παρά το γεγονός ότι οι διακυµάνσεις των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών µπορούν να επηρεάσουν τα κέρδη και την αξία
τους. Οι λόγοι για τους οποίους δεν ασχολούνται µε το συναλλαγµατικό
κίνδυνο είναι οι ακόλουθοι:
1.

Η διοίκηση δεν αντιλαµβάνεται την έννοια της διαχείρισης του

κινδύνου. Θεωρεί κάθε χρήση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνων, όπως
είναι οι προθεσµιακές συµβάσεις ή τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης
ως κερδοσκοπικές κινήσεις. Επίσης, η διοίκηση µπορεί να υποστηρίζει ότι τα
εν λόγω χρηµατοοικονοµικά εργαλεία

βρίσκονται έξω από τη γνωστική

περιοχή της επιχείρησης. Ίσως δίκαια φοβούνται τυχόν καταχρήσεις των
τεχνικών αντιστάθµισης κινδύνου, αλλά η άρνηση της χρήσης οποιονδήποτε
µέσων για την αντιστάθµιση του κινδύνου είναι δυνατόν να θέσει την εταιρεία
σε πολλαπλάσιο κίνδυνο.
2.

Οι επιχειρήσεις ισχυρίζονται ότι η έκθεση δεν µπορεί να µετρηθεί.

Η έκθεση στο συναλλαγµατικό κίνδυνο είναι σύνθετη και σπάνια µπορεί να
εκτιµηθεί µε ακρίβεια. Όµως, όπως και σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων,
η

ασάφεια

δεν

θα

πρέπει

να

εκληφθεί

ως

δικαιολογία

για

την

αναποφασιστικότητα.
3.

Οι επιχειρήσεις ισχυρίζονται ότι ο κίνδυνός τους αντισταθµίζεται.

Όλες οι συναλλαγές, όπως οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές προστατεύονται από
τον κίνδυνο και οι ξένες θυγατρικές χρηµατοδοτούνται στο τοπικό νόµισµα.
Αυτό παραγνωρίζει το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος της αξίας της
εταιρείας προέρχεται από συναλλαγές που δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί, µε
αποτέλεσµα η αντιστάθµιση του κινδύνου να είναι µια πολύ ελλιπής
στρατηγική.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

38

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

4.

Ισχυρίζονται ότι η επιχείρηση δεν έχει κανένα συναλλαγµατικό

κίνδυνο, διότι πραγµατοποιεί όλες τις δραστηριότητές της στο τοπικό νόµισµα.
Παραγνωρίζουν όµως το γεγονός ότι τα έσοδα επηρεάζονται από τις
µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών.
5.

Τέλος, υποστηρίζουν ότι ο ισολογισµός είναι αντισταθµισµένος

σε µια λογιστική βάση - ειδικά όταν το «λειτουργικό νόµισµα» θεωρείται ότι
είναι το εκάστοτε εγχώριο νόµισµα.
Αλλά υπάρχει δικαιολογία για την παντελή έλλειψη στρατηγικής
σχετικά µε το συναλλαγµατικό κίνδυνο;
Οι σύγχρονες αρχές της θεωρίας της χρηµατοδότησης υποδηλώνουν
εκ πρώτης όψεως ότι η διαχείριση της εταιρικής έκθεσης στον κίνδυνο
συναλλάγµατος δεν µπορεί να αποτελέσει ένα ζήτηµα υψηλής σηµασίας για
την επιχείρηση. Έχει υποστηριχθεί, κατά την παράδοση των Modigliani-Miller,
ότι η επιχείρηση δεν µπορεί να βελτιώσει την αξία των µετόχων µέσω
οικονοµικών χειρισµών.

Συγκεκριµένα, οι ίδιοι οι επενδυτές µπορούν να

αντισταθµίσουν την εταιρική έκθεση στον κίνδυνο παίρνοντας θέσεις σε
προθεσµιακά συµβόλαια ανάλογα µε την ποσοστό κυριότητάς τους σε µια
επιχείρηση. Οι manager δεν εξυπηρετούν τους µετόχους

µαντεύοντας

δεύτεροι τι κινδύνους οι µέτοχοι επιθυµούν να αντισταθµίσουν.
Ένα αντεπιχείρηµα στην παραπάνω άποψη είναι ότι το κόστος των
συναλλαγών είναι κατά κανόνα µεγαλύτερο για τους µεµονωµένους επενδυτές
από ότι για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν βαθύτεροι λόγοι για τους
οποίους η διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου θα πρέπει να γίνεται στο
επίπεδο της επιχείρησης. Η εκτίµηση της έκθεσης στις

διακυµάνσεις της

συναλλαγµατικής ισοτιµίας απαιτεί λεπτοµερείς εκτιµήσεις της ευαισθησίας
των

καθαρών

ταµειακών

ροών

σε

απρόβλεπτες

µεταβολές

των

συναλλαγµατικών ισοτιµιών (Dufey και Srinivasulu, 1983). Οι manager
µπορούν να κάνουν αυτές τις εκτιµήσεις µε πολύ µεγαλύτερη ακρίβεια από
τους µετόχους στους οποίους συνήθως λείπει η ακριβής γνώση του
ανταγωνισµού, των αγορών, καθώς και των σχετικών τεχνολογιών.
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Επιπλέον, σε όλες τις χρηµατοπιστωτικές αγορές- ακόµη και τις πιο
τέλειες-µια

επιχείρηση

έχει

σηµαντικά

πλεονεκτήµατα

έναντι

των

µεµονωµένων επενδυτών στην απόκτηση σχετικά φθηνού χρέους στο
εσωτερικό και εξωτερικό, κάνοντας µέγιστη αξιοποίηση των επιδοτήσεων και
ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις της φορολογίας αλλά και των κινδύνων του
περιβάλλοντος της επιχείρησης.
Ένα άλλο σκεπτικό υποδηλώνει ότι η διαχείριση του συναλλαγµατικού
κινδύνου δεν έχει σηµασία, λόγω ορισµένων συνθηκών ισορροπίας στις
διεθνείς αγορές τόσο για τα χρηµατοοικονοµικά και όσο και για τα ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία. Οι υποθέσεις αυτές περιλαµβάνουν επίσης την σχέση
µεταξύ των τιµών των προϊόντων στις διάφορες αγορές, γνωστή

ως

Ισοδυναµία Αγοραστικής ∆ύναµης (Purchasing Power Parity-PPP), και τη
σχέση µεταξύ των επιτοκίων και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, που
συνήθως αναφέρεται ως International Fisher Effect-IFE).
Ωστόσο, αποκλίσεις από την ΡΡΡ και το IFE µπορούν να υπάρξουν για
υπολογίσιµα χρονικά διαστήµατα, ιδίως στο επίπεδο της µεµονωµένης
επιχείρησης. Η µεταβλητότητα των καθαρών ταµειακών ροών είναι σηµαντική,
καθώς µπορεί να υποβάλλει την επιχείρηση σε κόστος χρηµατοοικονοµικής
δυσπραγίας. Η σύγχρονη έρευνα στη χρηµατοδότηση στηρίζει την άποψη ότι
οι διακυµάνσεις των κερδών που απειλούν τη βιωσιµότητα της εταιρείας,
απορροφούν χρόνο από τη διοίκηση και τους πιστωτές της εταιρείας,
δηµιουργούν πρόσθετες δαπάνες όπως νοµικά έξοδα, και τελικά δηµιουργούν
µια σειρά από προβλήµατα στη λειτουργία της εταιρείας και στις επενδύσεις
της. Το ίδιο επιχείρηµα υποστηρίζει τη σηµασία της εταιρικής διαχείρισης του
συναλλαγµατικού κινδύνου και στρέφεται κατά του ισχυρισµού ότι σε
αποτελεσµατικές (equity markets) αγορές µόνο ο συστηµατικός κίνδυνος
µετράει. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος αντιπροσωπεύει τον µη συστηµατικό
κίνδυνο ο οποίος µπορεί να διαφοροποιηθεί, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι
όλοι οι επενδυτές έχουν την ίδια ποιότητα πληροφόρησης σχετικά µε την
επιχείρηση όσον αφορά στη διοίκηση - µια κατάσταση που δεν είναι πιθανόν
να

επικρατήσει

στην
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Αυτό το σκεπτικό ενισχύεται από τις πιθανές επιπτώσεις που έχει ο
συναλλαγµατικός κίνδυνος στους φόρους που καταβάλλονται από την
επιχείρηση. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η χρηµατοδότηση βοηθά την
επιχείρηση στη µείωση της φορολογίας της καθώς οι τόκοι εκπίπτουν
φορολογικά ενώ τα µερίσµατα όχι. Αλλά ο βαθµός στον οποίο µια επιχείρηση
µπορεί να αυξήσει τη χρηµατοδότηση περιορίζεται από τον κίνδυνο και το
κόστος της χρεοκοπίας. Μια επιχείρηση µε υψηλότερο κίνδυνο, ίσως µία που
δεν αντισταθµίζει το συναλλαγµατικό κίνδυνο, δεν µπορεί να δανειστεί τόσο
πολύ όσο µια επιχείρηση µε λιγότερο κίνδυνο. Εποµένως, οτιδήποτε µειώνει
την πιθανότητα πτώχευσης, επιτρέπει στην επιχείρηση να αυξήσει τη
χρηµατοδότησή της, και συνεπώς να πληρώσει λιγότερους φόρους για µια
συγκεκριµένη

λειτουργική

ταµειακή

ροή.

Αν

η

αντιστάθµιση

του

συναλλαγµατικού κινδύνου µειώνει τη φορολογία, το γεγονός αυτό αποτελεί
όφελος για τους µετόχους.
Ωστόσο, υπάρχει ένα έργο που η επιχείρηση δεν µπορεί να εκτελέσει
για τους µετόχους: στο βαθµό που τα άτοµα αντιµετωπίζουν µεµονωµένα το
συναλλαγµατικό κίνδυνο

ως αποτέλεσµα διαφορετικών τους επιλογών

δαπανών, θα πρέπει τα ίδια τα άτοµα να εκπονήσουν τις κατάλληλες
αντισταθµιστικές

στρατηγικές.

Η

εταιρική

διαχείριση

των

κινδύνων

συναλλαγµατικής ισοτιµίας µε την παραδοσιακή έννοια, είναι σε θέση µόνο να
προστατεύσει τις ονοµαστικές αποδόσεις του νοµίσµατος αναφοράς (Eaker,
1981).

4.4 Περιβαλλοντικές

επιρροές

στην

πολιτική

διαχείρισης

του

συναλλαγµατικού κινδύνου
Οι αλλαγές στο οικονοµικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον αποτελούν
ερέθισµα για την εταιρική επαναξιολόγηση της πολιτικής διαχείρισης των
κινδύνων συναλλάγµατος (FERM). Σε 14 µελέτες περιπτώσεων βρετανικών
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επιχειρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν από τον J.B. Holland (1992), οι
οικονοµικοί διευθυντές

προσδιόρισαν τις ακόλουθες ανταγωνιστικές και

οικονοµικές περιβαλλοντικές επιρροές στην πολιτική FERM:

1. Η εµπειρία της αστάθειας στις αγορές συναλλάγµατος είναι ένα
σηµαντικό ερέθισµα για να εξετάσει η επιχείρηση εκ νέου το πρόβληµα της
διαχείρισης του κινδύνου συναλλάγµατος.

2. Η παρατήρηση των δηµόσιων προβληµάτων διακύµανσης στην αξία
των νοµισµάτων και των πολιτικών ορισµένων επιχειρήσεων είναι ένα άλλο
ερέθισµα, π.χ. προβλήµατα στη Rolls-Royce στη δεκαετία του '70, στους
εναέριους διαδρόµους Laker το 1981-82, και οι πολύ κοινοποιηµένες
πολιτικές της Jaguar κατά τη δεκαετία του '80. Επιπλέον, η παρατήρηση ότι οι
ανταγωνιστές εµφανίζονται να κάνουν εκτενή χρήση των τεχνικών FERM
δεδοµένου ότι αποτελεί ένα ανταγωνιστικό εργαλείο είναι µια σηµαντική
επιρροή.

3. Η αµφισβήτηση της δυνατότητας του τµήµατος χρηµατοοικονοµικών ή
των εξωτερικών συµβούλων να προβλέψουν ακριβώς τις συναλλαγµατικές
ισοτιµίες. Η αστάθεια των συναλλαγµατικών ισοτιµιών προς το τέλος της
δεκαετίας του '80, που συνδέθηκε µε την αυξανόµενη επιρροή των
διοικούµενων

συστηµάτων

όπως

το

EMS

και

των

συντονισµένων

επεµβάσεων εκ µέρους των χωρών της G7 ενίσχυσε τις πεποιθήσεις ότι είναι
δύσκολο να χτυπηθεί η αγορά συναλλάγµατος µέσω των προβλέψεων που
βασίζονται στα δηµόσια στοιχεία.

4. Τράπεζες και άλλοι σηµαντικοί προµηθευτές οικονοµικών υπηρεσιών
υποστηρίζουν ότι οι εσωτερικοί µηχανικοί τους µπορούν γρήγορα να
ξανασχεδιάσουν τα απαραίτητα καινοτόµα οικονοµικά εργαλεία καθώς οι
κίνδυνοι συναλλάγµατος αλλάζουν και εξελίσσονται. Εντούτοις, τα ζητήµατα
της αστάθειας, της επιρροής και της επέµβασης, που συνδέονται µε τη
δυσκολία πρόβλεψης, έχουν θέσει ερωτήµατα στις επιχειρήσεις σχετικά µε την
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ικανότητα των χρηµατοοικονοµικών αγορών «να παρέχουν µια επαρκή
ασφαλιστική υπηρεσία έναντι του κινδύνου συναλλάγµατος. Παρά το γεγονός
αυτό, οι χρηµατοοικονοµικοί διευθυντές εµπιστεύονται το ρόλο τέτοιων
οργάνων στη διαχείριση κινδύνων όσον αφορά σε ένα σηµαντικό µέρος του
προβλήµατος διαχείρισης των κινδύνων συναλλάγµατός τους.

5. Η αύξηση της κατανόησης εκ µέρους των οικονοµικών διευθυντών
όσον αφορά στη χρήση οικονοµικών εργαλείων για

τη διαχείριση του

κινδύνου συναλλάγµατος έχει οδηγήσει επίσης σε µια αναγνώριση των
δαπανών που συνδέονται µε τη χρήση αυτή. Πχ τα συναλλακτικά κόστη της
χρήσης πολύπλοκων εργαλείων για την αντιστάθµιση του κινδύνου.

4.5 Ακολουθία αποφάσεων για τη διαχείριση του Συναλλαγµατικού
Κινδύνου

Μια απλή ακολουθία απόφασης προήλθε από τα στοιχεία 14 µελετών
περιπτώσεων

βρετανικών

εταιρειών

σχετικά

µε

τη

διαχείριση

του

συναλλαγµατικού κινδύνου το 1992 (J.B. Holland). Στην ακολουθία, ο
συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει από τα απρόβλεπτα γεγονότα στο
οικονοµικό και πραγµατικό επιχειρησιακό περιβάλλον της εταιρίας. Αυτός ο
κίνδυνος ερµηνεύεται µέσα στο πλαίσιο των στόχων και της πολιτικής FERM
(τεχνικές διαχείρισης του συναλλαγµατικού κινδύνου) της εταιρίας και οδηγεί
σε ένα σύνολο εταιρικών απαντήσεων. Η εταιρία κατ’ αρχάς κάνει
τροποποιήσεις στη στρατηγική και τη λειτουργική της πολιτική και
χρησιµοποιεί έπειτα τις διάφορες

οικονοµικές τεχνικές για να εξετάσει τα

υπόλοιπα στοιχεία του προβλήµατος διαχείρισης κινδύνων συναλλάγµατος.
Η ακολουθία απόφασης που προέρχεται από τα στοιχεία της έρευνας του
J.B.Holland στη Μεγάλη Βρετανία:
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
(που εµπίπτουν στην έκθεση στο συναλλαγµατικό κίνδυνο)

1.

απρόβλεπτες αλλαγές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες

απρόβλεπτες αλλαγές στην εταιρική έκθεση/ την ανταγωνιστική θέση

2.

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ερµηνεία των περιβαλλοντικών αλλαγών µέσα στους
υπάρχοντες στόχους της διαχείρισης του Συναλλαγµατικού
Κινδύνου

3.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Επιλογή µεταξύ των διαθέσιµων τεχνικών για τη διαχείριση του
κινδύνου

4.6 Μέθοδοι µέτρησης του Συναλλαγµατικού Κινδύνου

Μετά τον καθορισµό των τύπων του συναλλαγµατικού κινδύνου στους
οποίους µια επιχείρηση είναι εκτεθειµένη, µια κρίσιµη πτυχή όσον αφορά τις
αποφάσεις µιας επιχείρησης για τη διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου
είναι η µέτρηση του κινδύνου. Η µέτρηση αυτή µπορεί να αποδειχθεί δύσκολη,
τουλάχιστον όσον αφορά τον κίνδυνο µετάφρασης και τον οικονοµικό κίνδυνο
(Van Deventer, Imai, και Mesler, 2004, Holton, 2003).
Μια ευρέως διαδεδοµένη µέθοδος που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση
του κινδύνου είναι η µέθοδος Var (Value-at-Risk), δηλαδή η αξία σε κίνδυνο.
Σε γενικές γραµµές, ως Var ορίζεται η µέγιστη απώλεια σε µια δεδοµένη
έκθεση στον κίνδυνο εντός συγκεκριµένου χρονικού ορίζοντα µε z% διάστηµα
εµπιστοσύνης.
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Η VaR µεθοδολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση µιας
ποικιλίας µορφών κινδύνου, βοηθώντας έτσι τις επιχειρήσεις στη διαχείριση
του κινδύνου τους. Ωστόσο, το VaR δεν ορίζει τι συµβαίνει όσον αφορά το
διάστηµα εµπιστοσύνης (100 - Z)%, γεγονός που αποτελεί τη χειρότερη
περίπτωση. ∆εδοµένου ότι το µοντέλο VaR δεν ορίζει τη µέγιστη απώλεια της
επιχείρησης εξαιτίας του κινδύνου σε διάστηµα εµπιστοσύνης 100%, οι
επιχειρήσεις συχνά θέτουν δικά τους

επιχειρησιακά και λειτουργικά όρια,

επιπλέον των ορίων που θέτει η VaR, προκειµένου να επιτύχουν τη µέγιστη
δυνατή κάλυψη έναντι του κινδύνου. (Παπαϊωάννου, Gatzonas, 2002).

 Υπολογισµός της Value-at-Risk
Η VaR του συναλλαγµατικού κινδύνου χρησιµοποιείται από τις
επιχειρήσεις για να εκτιµηθεί κατά πόσο επικίνδυνη είναι µία θέση σε
συνάλλαγµα, η οποία προκύπτει από τις δραστηριότητες της επιχείρησης για
ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (Holton, 2003).

Ο υπολογισµός εξαρτάται VaR από τις ακόλουθες 3 παραµέτρους:

1. Το χρονικό διάστηµα για το οποίο έχει προγραµµατίσει η επιχείρηση να
κρατήσει τη θέση σε συνάλλαγµα(holding period). Η τυπική περίοδος
κατοχής είναι µία ηµέρα.
2. Το επίπεδο εµπιστοσύνης στο οποίο έχει προγραµµατιστεί να γίνει η
εκτίµηση. Συνήθως, το επίπεδο εµπιστοσύνης είναι 99% ή 95%.
3. Το είδος του νοµίσµατος που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της
VaR.

Υποθέτοντας ότι η περίοδος κατοχής είναι x ηµέρες και το επίπεδο
εµπιστοσύνης είναι y%, η VaR µέτρα ποια θα είναι η µέγιστη απώλεια
(δηλαδή, η µείωση στην αγοραία αξία µιας θέσης σε συνάλλαγµα για x
ηµέρες, εφόσον το χρονικό αυτό διάστηµα δεν είναι µία από τις (100-y)%
περιόδους που δεν καλύπτονται από το διάστηµα εµπιστοσύνης. Έτσι, αν
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µια θέση έχει VaR 1 ηµέρας

$ 10 εκατοµµύρια σε 99% επίπεδο

εµπιστοσύνης, η επιχείρηση πρέπει να αναµένει µε πιθανότητα 99%, ότι η
αξία της θέσης αυτής δεν θα µειωθεί περισσότερο από 10 εκατοµµύρια
δολάρια κατά τη διάρκεια 1 ηµέρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνήθεις
συνθήκες τις αγοράς επικρατούν κατά τη συγκεκριµένη ηµέρα. Με άλλα
λόγια, η επιχείρηση θα πρέπει να αναµένει ότι η αξία της θέσης της δεν θα
µειωθεί κατά περισσότερο από $ 10 εκατοµµύρια σε 99 από τις 100
συνήθεις ηµέρες συναλλαγών.

Για τον υπολογισµό της VaR, υπάρχει µια ποικιλία µοντέλων. Μεταξύ
αυτών, τα πλέον διαδεδοµένα είναι τα ακόλουθα:

1. Η ιστορική προσοµοίωση, η οποία υποθέτει ότι οι αποδόσεις της
επιχείρησης από µια θέση σε συνάλλαγµα θα έχουν την ίδια κατανοµή
µε αυτή που είχαν στο παρελθόν.

2. Το µοντέλο της διακύµανσης- συνδιακύµανσης, το οποίο προϋποθέτει
ότι οι αποδόσεις στη συνολική θέση συναλλάγµατος της επιχείρησης
έχουν πάντα κανονική κατανοµή και ότι η µεταβολή στην αξία µιας
θέσης συναλλάγµατος

είναι εξαρτηµένη σχεδόν από όλες τις

αποδόσεις συναλλάγµατος

3. Η

Monte Carlo προσοµοίωση, η οποία υποθέτει ότι οι µελλοντικές

αποδόσεις σε ξένο νόµισµα διανέµονται τυχαία.

4.6.1

Ιστορική Προσοµοίωση

Η ιστορική προσοµοίωση είναι η απλούστερη µέθοδος υπολογισµού
της Var. Περιλαµβάνει την πραγµατοποίηση παλινδρόµησης της παρούσας
θέσης συναλλάγµατος της εταιρίας µε ένα σύνολο ιστορικών µεταβολών των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών για τη δηµιουργία µιας κατανοµής απωλειών στην
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αξία της θέσης συναλλάγµατος( πχ 1000 τιµές). Αφού έχουν δηµιουργηθεί
αυτές οι τιµές, υπολογίζεται η VAR ως ποσοστιαίο µέγεθος .
Κατά συνέπεια, υποθέτοντας 99% επίπεδο εµπιστοσύνης και περίοδο
εκµετάλλευσης 1 ηµέρας, η VAR θα µπορούσε να υπολογιστεί µε την
ταξινόµηση 1.000 καθηµερινών απωλειών κατά αύξουσα σειρά και στη
συνέχεια τη λήψη της 11ης µεγαλύτερης απώλειας από τις 1.000 τιµές
(δεδοµένου ότι το επίπεδο εµπιστοσύνης είναι 99%,το 1% των απωλειών –
δηλαδή οι πρώτες 10 απώλειες θα

πρέπει να υπερβαίνουν τη VAR). Το

βασικό πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι δεν υποθέτει κανονική
διανοµή στις αποδόσεις του συναλλάγµατος καθώς είναι καλά τεκµηριωµένο
ότι αυτές οι αποδόσεις

δεν είναι κανονικές αλλά µάλλον leptokurtic. Το

µειονέκτηµα της µεθόδου, εντούτοις, είναι ότι αυτός ο υπολογισµός απαιτεί µια
µεγάλη βάση δεδοµένων και εκτενείς υπολογισµούς.

4.6.2

∆ιακύµανση – Συνδιακύµανση

Το µοντέλο της διακύµανσης-συνδιακύµανσης υποθέτει ότι:

1. η µεταβολή της αξίας της θέσης της επιχείρησης σε συνάλλαγµα είναι
ένας γραµµικός συνδυασµός όλων των µεταβολών στις αξίες
µεµονωµένων θέσεων συναλλάγµατος, έτσι ώστε η συνολική
απόδοση σε ξένο νόµισµα είναι γραµµικά ανάλογη

µε όλες τις

επιµέρους µεµονωµένες θέσεις και
2. οι αποδόσεις σε ξένο νόµισµα ακολουθούν κανονική κατανοµή.

Έτσι, για ένα διάστηµα εµπιστοσύνης 99%, το VaR µπορεί να
υπολογιστεί ως εξής:

VaR =-Vp (Mp + 2,33 Sp)
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όπου:


Vp όπου είναι η αρχική τιµή (σε νοµισµατικές µονάδες) της θέσης
συναλλάγµατος



Mp είναι η µέση απόδοση του ξένου νοµίσµατος στη συνολική θέση
συναλλάγµατος της εταιρείας, που είναι ο σταθµισµένος µέσος όρος
των επιµέρους θέσεων συναλλάγµατος



Sp είναι η τυπική απόκλιση της απόδοσης του ξένου νοµίσµατος στη
συνολική θέση της επιχείρησης σε συνάλλαγµα, η οποία είναι η τυπική
απόκλιση του σταθµισµένου µετασχηµατισµού της µήτρας
διακύµανσης-συνδιακύµανσης των επιµέρους θέσεων συναλλάγµατος
(η τελευταία περιλαµβάνει τις συσχετίσεις των επιµέρους θέσεων
συναλλάγµατος).
Ενώ το µοντέλο διακύµανσης - συνδιακύµανσης επιτρέπει ένα γρήγορο

υπολογισµό, στα µειονεκτήµατά του περιλαµβάνονται οι περιοριστικές
υποθέσεις:
•

της κανονικής κατανοµής των αποδόσεων του ξένου νοµίσµατος και

•

του γραµµικού συνδυασµού της συνολικής θέσης συναλλάγµατος.

Βέβαια, η υπόθεση της κανονικότητας θα µπορούσε να χαλαρώσει (Longin,
2001). Όµως, όταν µία µη κανονική κατανοµή χρησιµοποιείται στο µοντέλο, το
υπολογιστικό κόστος είναι υψηλότερο λόγω της επιπλέον εκτίµησης του
διαστήµατος εµπιστοσύνης για τις απώλειες που υπερβαίνουν τη VaR
(ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ,2006).

4.6.3

Προσοµοίωση Monte Carlo

Η προσοµοίωση Monte Carlo συνήθως περιλαµβάνει τα κύρια στοιχεία
της

ανάλυσης

του

µοντέλου

διακύµανσης

–

συνδιακύµανσης,

αλλά

ακολουθείται και από µια τυχαία προσοµοίωση των δεδοµένων. Ενώ στα
κύρια πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι µεταξύ άλλων η ικανότητά της να
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χειρίζεται οποιαδήποτε υποκείµενη κατανοµή και να αξιολογεί µε µεγαλύτερη
ακρίβεια τη VaR όταν µη γραµµικοί προσδιοριστικοί παράγοντες των
ισοτιµιών επηρεάζουν τη θέση σε συνάλλαγµα (π.χ., δικαιώµατα προαίρεσης),
το σοβαρό µειονέκτηµα της µεθόδου είναι η απαίτηση εκτενών υπολογισµών.

4.7 Μέθοδοι διαχείρισης του συναλλαγµατικού κινδύνου

Η διαθεσιµότητα ενός ευρέος φάσµατος εργαλείων διαχείρισης του
Συναλλαγµατικού

Κινδύνου

(FERM

tools-Foreign

Exchange

Risk

Management tools) που κυµαίνονται από στρατηγικές και λειτουργικές
αποφάσεις

έως

τη

χρήση

των

εσωτερικών

και

εξωτερικών

χρηµατοοικονοµικών τεχνικών µπορεί να ενισχύσει την ανταπόκριση στον
κίνδυνο συναλλάγµατος εντυπωσιακά και να αυξήσει τις επιλογές που
ανοίγονται σε µια εταιρία.
Μπορεί επίσης να δηµιουργήσει µια χρονική επικάλυψη µεταξύ των
διαθέσιµων µεθόδων και να προσφέρει µοναδικές λύσεις σε µοναδικά
προβλήµατα. Σε µερικές περιπτώσεις οι βασισµένες στην αγορά µέθοδοι
µπορούν να δηµιουργήσουν το χρόνο ή την ευελιξία για τις στρατηγικές και
λειτουργικές απαντήσεις. Επίσης, οι στρατηγικές αποφάσεις µπορούν επίσης
να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για λειτουργική ευελιξία. Τέλος, η φύση
των εσωτερικών συστηµάτων µεταφοράς χρήµατος µπορεί να ασκήσει ισχυρή
επίδραση στην ανάγκη για εξωτερικές τεχνικές διαχείρισης του κινδύνου.
Μπορούµε εποµένως να δούµε ότι οι πιθανές ευεργετικές αλληλεπιδράσεις
µέσα σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των µεθόδων µπορούν να είναι ιδιαίτερης
αξίας σε µια επιχείρηση και µπορούν να ενισχύσουν πολύ την εταιρική
ευελιξία σχετικά µε τον κίνδυνο συναλλάγµατος.
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4.7.1 Στρατηγικές και Λειτουργικές Αποφάσεις για τη διαχείριση του
Συναλλαγµατικού Κινδύνου

4.7.1.3

Στρατηγικές Αποφάσεις σχετικά µε τη διαχείριση του
Συναλλαγµατικού Κινδύνου

Το κλίµα όσον αφορά στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες

είναι πολύ

ασταθές ώστε µια εταιρεία να χρησιµοποιήσει τις προβλέψεις ισοτιµιών ως το
σηµαντικότερο σηµείο αναφοράς για τη µακροπρόθεσµη αποστολή και
στρατηγική της. Κατά συνέπεια µια εταιρία δεν πρέπει να κτίσει ή να αλλάξει
τις στρατηγικές αποφάσεις της βασισµένες απλώς στις εκτιµήσεις διαχείρισης
κινδύνων συναλλάγµατος. Εντούτοις, ο κίνδυνος συναλλάγµατος µπορεί να
έχει σηµαντικές στρατηγικές επιπτώσεις στην εταιρία και οι στρατηγικές
αποφάσεις µπορούν να διαδραµατίσουν έναν σηµαντικό ρόλο στις τεχνικές
διαχείρισης του κινδύνου συναλλάγµατος. Κατά συνέπεια, οι κύριοι στόχοι της
διαχείρισης των κινδύνων συναλλάγµατος σχετικά µε τη στρατηγική που η
επιχείρηση ακολουθεί είναι:

1. να λάβει υπόψη την αστάθεια στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε ένα
πρώτο στάδιο στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.
2. να προσδιορίσει την υπάρχουσα στρατηγική ευελιξία σχετικά µε τις
αλλαγές στις ισοτιµίες.
3. να δηµιουργήσει τα νέα επίπεδα στρατηγικής ευελιξίας σχετικά µε τις
αλλαγές ισοτιµίες.

Η αναζήτηση της βασικής αποστολής της επιχείρησης µπορεί να οδηγήσει σε
ένα πλήθος αποφάσεων που αλλάζουν την έκθεση ή µειώνουν την
ευαισθησία στο συναλλαγµατικό κίνδυνο. Αυτές περιλαµβάνουν:



Επιλογή τοποθεσίας της παραγωγής και των πωλήσεων

Παραδείγµατος χάριν, τοποθέτηση της παραγωγικής διαδικασίας και
της λειτουργίας των πωλήσεων στις ίδιες χώρες όπου βρίσκονται οι
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σηµαντικότεροι ανταγωνιστές της επιχείρησης. Επίσης, µπορεί να εφαρµοστεί
η τοποθέτηση της

παραγωγής και των πωλήσεων σε πολλές ζώνες

νοµισµάτων.



∆ηµιουργία εύκαµπτων συστηµάτων κατασκευής και αλλαγή
γραµµών παραγωγής

Τα παραπάνω επιτρέπουν τη γρήγορη διαφοροποίηση των προϊόντων
της επιχείρησης και ενδεχοµένως τη µείωση της ευαισθησίας των τιµών των
προϊόντων σε αλλαγές των τιµών συναλλάγµατος.



Εισαγωγή σε καινούριες αγορές που έχουν µικρότερη ευαισθησία
τιµών

Στις νέες αυτές αγορές οι τιµές των προϊόντων της επιχείρησης δεν
είναι τόσο ευµετάβλητες µε αποτέλεσµα την σχετική σταθερότητα των
εισοδηµάτων της επιχείρησης.
Παράδειγµα:

Στο παρελθόν η εταιρεία ICI είχε αναδοµήσει τη στρατηγική της για να
µειώσει τον κίνδυνο συναλλάγµατος. Η έκθεση στο συναλλαγµατικό κίνδυνο
για τη συγκεκριµένη εταιρεία προερχόταν από τις συναλλαγές σε περίπου 40
νοµίσµατα, εκ των οποίων µόνο 20 ρυθµίζονταν ενεργά από τη εταιρεία για
την αντιµετώπιση του κινδύνου συναλλάγµατος. Τα αµερικανικά $ και τα DM
ήταν τα βασικότερα νοµίσµατα στις συναλλαγές και όσον αφορά στον κίνδυνο
συναλλάγµατος. Η ICI κατάφερε να µειώσει το συναλλαγµατικό κίνδυνο µε
την εστίαση στην τεχνολογία που ισχύει παγκοσµίως. (ICI, Financial
Weekly,21 ∆εκεµβρίου 1989). Πούλησε την καναδική επιχείρηση διαχείρισης
αποβλήτων της επειδή θεωρούσε ότι η τεχνολογία δεν ήταν µεταβιβάσιµη.
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Τέτοια δυνατότητα µεταβίβασης δηµιουργεί την ευελιξία της επιλογής
που επιδιώκεται στην απόφαση θέσης παραγωγής και επιτρέπει στην
επιχείρηση να κτίσει τις εκτιµήσεις για την πορεία των συναλλαγµατικών
ισοτιµιών σε αυτήν την στρατηγική απόφαση. Η ICI διαφοροποίησε επίσης τη
βάση του νοµίσµατός της δίνοντας έµφαση στην ταχέως αναπτυσσόµενη
αγορά της Ασίας. Αυτές οι στρατηγικές κινήσεις µείωσαν την εξάρτηση της ICI
στο αµερικανικό $, το DM και στην στερλίνα (ετήσια έκθεση της ICI,1988).



Αλλαγή της ευαισθησίας των ταµειακών ροών συναλλάγµατος

στις αλλαγές συναλλαγµατικής ισοτιµίας.

Εάν µια πολυεθνική µπορεί γρήγορα να διαφοροποιήσει τα προϊόντα
της, αυτό µπορεί να οδηγήσει στο µεγαλύτερο έλεγχο των τιµών
συναλλάγµατος και στην ταχύτερη εισαγωγή των νέων προϊόντων στις
διεθνείς

αγορές.

Τέτοια

διαφοροποίηση

έγκειται

στην

καρδιά

της

δραστηριότητας µιας πολυεθνικής εταιρείας. Η επιχείρηση εκµεταλλεύεται τη
µοναδική γνώση και το τεχνολογικό πλεονέκτηµά της για να καινοτοµήσει στα
προϊόντα και για να µειώσει τη "διάρκεια" των κύκλων ζωής προϊόντων. Το
γεγονός αυτό είναι συµφέρον για την επιχείρηση ανεξάρτητα από τις αλλαγές
συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Επιπλέον, αν το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι η
ανταπόκριση των στρατηγικών και λειτουργικών µεταβλητών µάρκετινγκ και
παραγωγής µπορεί να αυξηθεί παρά την αλλαγή νοµίσµατος, η επιχείρηση
έχει δηµιουργήσει ένα περαιτέρω συγκριτικό πλεονέκτηµα.



Μακροπρόθεσµη οικονοµική πολιτική

Η µακροπρόθεσµη οικονοµική πολιτική είναι ένας σηµαντικός τρόπος
µε τον οποίο µια εταιρία µπορεί να αλλάξει την έκθεση στους οικονοµικούς
κινδύνους. Παραδείγµατος χάριν, η µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση ενός
περιουσιακού στοιχείου µε δάνεια που αποτιµώνται στο ίδιο νόµισµα µε το
περιουσιακό στοιχείο µπορεί να µειώσει την έκθεση ειδικά εάν οι ταµειακές
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εισροές από το περιουσιακό στοιχείο και οι πληρωµές του δανείου
συµπίπτουν. Ένας σηµαντικός περιορισµός στη χρήση της µακροπρόθεσµης
χρηµατοδότησης για λόγους αντιστάθµισης του συναλλαγµατικού κινδύνου
είναι η γενική κύρια δοµή µιας πολυεθνικής εταιρείας και η ευελιξία που κάθε
υποκατάστηµα έχει στην επιλογή του τοπικού κεφαλαίου που χρειάζεται.

Λειτουργικές Αποφάσεις σχετικά µε τη διαχείριση του
Συναλλαγµατικού Κινδύνου

4.7.1.4

Οι λειτουργικές αποφάσεις είναι περαιτέρω µέσα µε τα οποία η εταιρία
µπορεί

να

ρυθµίσει

την

εσωτερική

ζήτησή

της

για

τις

υπηρεσίες

συναλλάγµατος, και να αλλάξει την έκθεση στον κίνδυνο.
Μεταξύ των λειτουργικών πολιτικών αντιστάθµισης είναι η αλλαγή
αγοράς όσον αφορά στην πώληση των προϊόντων της εταιρείας, στους
προµηθευτές της, στις γραµµές προϊόντων και στις µονάδες παραγωγής ως
αµυντική αντίδραση στις δυσµενείς αλλαγές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας.
Επίσης, οι αποφάσεις σχετικά µε τα επίπεδα παραγωγής και η τιµολόγηση
των προϊόντων µπορούν να έχουν σηµαντική επίδραση στην έκθεση της
εταιρίας στο συναλλαγµατικό κίνδυνο.
Το µάρκετινγκ, η παραγωγή και άλλες αποφάσεις µπορούν να ληφθούν
τόσο σε στρατηγικό όσο και λειτουργικό επίπεδο. Οι λειτουργικές αποφάσεις
είναι διακριτές από τις στρατηγικές αποφάσεις λόγω του πιο σύντοµου
χρονικού ορίζοντα, του υψηλότερου βαθµού αντιστρεψιµότητας και γενικά του
µικρότερου βαθµού σηµασίας για την εταιρία. Αυτές οι δύο σχετικές
κατηγορίες απόφασης επικαλύπτονται ενδεχοµένως κατά τις διάφορες
χρονικές περιόδους στις οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να
εξετάσουν τον κίνδυνο συναλλάγµατος.
Παράδειγµα:

Πολλές

επιχειρήσεις,

πχ

ιαπωνικές

εταιρείες

αυτοµατισµού

,

επιδιώκουν την ευελιξία στην τοποθεσία παραγωγής, ώστε να είναι σε θέση
να ανταποκριθούν στις µεγάλες και επίµονες αλλαγές της συναλλαγµατικής
53
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ισοτιµίας που καθιστούν την παραγωγή πολύ φτηνότερη σε µια τοποθεσία
από ότι σε µια άλλη.

Τα θέµατα κλειδιά όσον αφορά τον κίνδυνο συναλλάγµατος και τις
λειτουργικές πολιτικές είναι η ευελιξία τιµών, ο βαθµός διαφοροποίησης των
αγορών για την πρόσβαση σε α’ ύλες και την πώληση προϊόντων, και η
ευελιξία µεταβολής του όγκου πωλήσεων σχετικά µε τις αλλαγές στα
περιθώρια κέρδους (Dufey, 1983). Μια

πολυεθνική εταιρεία έχει πολλά

πλεονεκτήµατα έναντι του απλού εισαγωγέα ή του εξαγωγέα όσον αφορά την
εκµετάλλευση της λειτουργικής ευελιξίας. Παραδείγµατος χάριν, µπορεί να
εκµεταλλευτεί τα διαφορετικά νοµίσµατά που εισέρχονται ή εξέρχονται
δηµιουργώντας ένα ισορροπηµένο ή αντισταθµισµένο µίγµα νοµισµάτων που
προέρχονται από τις ταµειακές ροές εισοδήµατος λόγω πωλήσεων και τις
εκροές για αγορά α’ υλών κοκ.

4.7.2 Εσωτερικές και εξωτερικές τεχνικές για τη διαχείριση του
συναλλαγµατικού κινδύνου

Ο ρόλος των εσωτερικών και εξωτερικών τεχνικών είναι η ενασχόληση
µε το τµήµα εκείνο του συναλλαγµατικού κινδύνου το οποίο η διοίκηση της
επιχείρησης κρίνει ότι θα πρέπει να διαχειριστεί.
Το τµήµα αυτό µπορεί να είναι το υπόλοιπο µέρος του κινδύνου
συναλλάγµατος που παραµένει αφότου έχουν ληφθεί οι αποφάσεις σχετικά µε
την αλλαγή της έκθεσης στον κίνδυνο µέσω των προσαρµογών στις
στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις.
Εντούτοις, εάν λίγη ευελιξία υπάρχει στις στρατηγικές και λειτουργικές
αποφάσεις, οι εσωτερικές ή/και οι εξωτερικές τεχνικές µπορούν να είναι η
µόνη πιθανή εταιρική απάντηση στον κίνδυνο συναλλάγµατος . Η προσέγγιση
αυτή είναι η κυρίαρχη προσέγγιση στις περιορισµένες και συντηρητικές
εταιρίες.
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4.7.2.1

Εσωτερικές τεχνικές

Ορισµένες πολυεθνικές εταιρίες έχουν µια ιδιαίτερη εσωτερική
ικανότητα να αντιµετωπίζουν στον κίνδυνο συναλλάγµατος. Αυτό προέρχεται
από το γεγονός ότι αυτές οι εταιρίες έχουν εκτενές διασυνοριακό εµπόριο και
τις σχετικές ταµειακές ροές. Το γεγονός αυτό µπορεί να βοηθήσει στην
ανάπτυξη ενός περίπλοκου µηχανισµού εσωτερικής µεταφοράς κεφαλαίων
και συναλλαγών. Εάν µια εταιρία έχει µια τέτοια εσωτερική ικανότητα, µπορεί
να υιοθετήσει τεχνικές όπως netting, leading, lagging, αλλά και διαχείριση
στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού (οι τεχνικές αυτές αναλύονται στο κεφάλαιο
5-∆ιοίκηση

Κεφαλαίου

Κίνησης

και

∆ιαχείριση

του

Συναλλαγµατικού

Κινδύνου). Η επιχείρηση µπορεί επίσης να πραγµατοποιήσει εσωτερική
χρηµατοοικονοµική

µηχανική

µε

την

εκµετάλλευση

των

εσωτερικών

προµηθευτών και το σχεδιασµό και την παραγωγή των δικών της συµφωνιών
συναλλάγµατος, προθεσµιακών συµβάσεων, δικαιωµάτων προαίρεσης και
συµφωνιών ανταλλαγής για τους εσωτερικούς της χρήστες.

Παραδείγµατος χάριν, η ICI έχει ένα περίπλοκο εσωτερικό σύστηµα
όπου η διαχείριση των στοιχείων του Ενεργητικού/ Παθητικού είναι σηµαντικές
εσωτερικές τεχνικές FERM. Η επιχείρηση συγκεντρώνει τη διαχείριση των
κινδύνων στις σηµαντικές χώρες εξαγωγής. Τιµολογεί επίσης τους πελάτες και
τα υποκαταστήµατά της στο νόµισµά τους. Αυτό διευκολύνει το ταίριασµα των
στοιχείων του Ενεργητικού µε αυτά του Παθητικού σε ολόκληρο τον όµιλο.
Αυτό το σύστηµα επιτρέπει επίσης στην ICI την προµήθεια κεφαλαίων
µερικές υπηρεσιών συναλλάγµατος από το εσωτερικό της καθώς επίσης και
την αγορά τέτοιων οικονοµικών υπηρεσιών σε µεγάλη ποσότητα από το
εξωτερικό περιβάλλον και την ανακατανοµή τους εσωτερικά ICI, Corporate
Finance, September 1987.
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4.7.2.2

Εξωτερικές τεχνικές

Οι εξωτερικές τεχνικές περιλαµβάνουν τη χρήση µιας ευρείας ποικιλίας
τεχνικών διαχείρισης του συναλλαγµατικού κινδύνου. Οι τεχνικές αυτές είναι
ευρέως διαθέσιµες στην αγορά και περιλαµβάνουν προθεσµιακές συµβάσεις,
δικαιώµατα προαίρεσης, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, swaps. Η
αγορά για τις τεχνικές διαχείρισης κινδύνων έχει επεκταθεί στο µέγεθος και
την πολυπλοκότητα καθ' όλη τη διάρκεια των δύο προηγούµενων δεκαετιών.

Η άνθιση των εξωτερικών τεχνικών διαχείρισης του Συναλλαγµατικού
Κινδύνου δικαιολογείται µε το ακόλουθο παράδειγµα:
Έχει γίνει συχνά αντικείµενο αστείου στη Philips ότι προκειµένου να
γίνει καλύτερη εκµετάλλευση των µεταβολών των συναλλαγµατικών ισοτιµιών,
θα ήταν καλή ιδέα να τοποθετηθούν τα εργοστάσια της εταιρείας σε
supertanker, τα οποία θα µπορούν να ρίξουν άγκυρα οπουδήποτε οι
συναλλαγµατικές

ισοτιµίες

επιτρέπουν

στην

επιχείρηση

λειτουργεί

αποτελεσµατικότερα.
Στις παρούσες βέβαια αγορές συναλλάγµατος κάτι τέτοιο δε θα ήταν το
κατάλληλο µέσο συγκοινωνίας για να εκµεταλλευτεί η εταιρεία τις µεταβολές
στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες Ένα αεροπλάνο θα ήταν περισσότερο
σύµφωνο µε τις απαιτήσεις της παρούσας εποχής.
Το πρόβληµα όµως είναι ότι η παραγωγή της Philips δε θα µπορούσε
να πραγµατοποιηθεί σε κανένα από τα προαναφερθέντα οχήµατα. Είναι
προφανές ότι τέτοια µέτρα είναι πολύ δαπανηρά, ειδικά εάν λαµβάνονται για
µεγάλα χρονικά διαστήµατα.
Κατά συνέπεια, οι λειτουργικές και στρατηγικές πολιτικές αντιστάθµισης
δεν µπορούν εύκολα να χρησιµοποιηθούν από τις εταιρείες προκειµένου να
αντιµετωπιστεί ο κίνδυνος. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις καταλήγουν σε
λιγότερο ακριβές επιλογές.
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Στη συνέχεια αναλύονται ορισµένες από τις πλέον διαδεδοµένες
εξωτερικές µεθόδους για τη διοίκηση του συναλλαγµατικού κινδύνου:

4.7.2.2.1 Προθεσµιακά Συµβόλαια Συναλλάγµατος (Forwards)
Οι εµπορικές συναλλαγές που αφορούν δύο διαφορετικά νοµίσµατα
αποτελούνται από δύο µέρη: την τρέχουσα αγορά, όπου η πληρωµή
(παράδοση) γίνεται αµέσως (στην πράξη αυτό σηµαίνει συνήθως τη δεύτερη
εργάσιµη ηµέρα), και την προθεσµιακή αγορά. Η συναλλαγµατική ισοτιµία
στην προθεσµιακή αγορά είναι µια τιµή που τίθεται κατά το χρόνο που η
συναλλαγή συµφωνείται µε αλλά µε την πραγµατική παραλαβή ή παράδοση
να πραγµατοποιείται σε έναν καθορισµένο χρόνο στο µέλλον. Ενώ το ποσό
της συναλλαγής, η ηµεροµηνία συναλλαγής, η διαδικασία πληρωµών και η
συναλλαγµατική ισοτιµία καθορίζονται εκ των προτέρων, καµία ανταλλαγή
χρηµάτων δεν πραγµατοποιείται µέχρι την πραγµατική ηµεροµηνία της
συναλλαγής. Αυτή η δέσµευση για τα νοµίσµατα που ανταλλάσσονται σε µια
προηγουµένως συµφωνηθείσα συναλλαγµατική ισοτιµία αναφέρεται συνήθως
ως προθεσµιακή σύµβαση.

Οι προθεσµιακές συµβάσεις είναι τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα
µέσα για την αντιστάθµιση του Συναλλαγµατικού Κινδύνου. Το πρόβληµα µε
τις προθεσµιακές συµβάσεις, εντούτοις, είναι ότι απαιτούν µελλοντική
ανταπόκριση των συµβαλλόµενων µερών, και µερικές φορές το ένα από τα
συµβαλλόµενα µέρη είναι ανίκανο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
σύµβασης. Όταν αυτό συµβαίνει, η αντιστάθµιση δεν υφίσταται και µερικές
φορές το κόστος είναι πολύ µεγάλο για εκείνον που επιθυµεί να αντισταθµίσει
τον κίνδυνο. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση στην
προθεσµιακή αγορά σε επαρκή ποσότητα για να προστατεύσουν πλήρως την
έκθεσή τους στο Συναλλαγµατικό Κίνδυνο. Για τέτοιες καταστάσεις, τα Futures
µπορεί να είναι καταλληλότερα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

57

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Παράδειγµα:

Η Janet Fredericks, υπεύθυνη διαχείρισης του Συναλλαγµατικού
Κινδύνου στην αµερικανική χηµική εταιρεία Murray, ενηµερώθηκε ότι η Murray
θα πωλούσε 25.000 τόνους του χηµικού προϊόντος Α στον Καναδά σε µια
συνολική τιµή C$11,500,000, που θα καταβάλλονταν κατά την παράδοση του
προϊόντος

µετά δηλαδή από χρονικό διάστηµα δύο µηνών. Για να

προστατεύσει την επιχείρησή της, συµφώνησε να πωλήσει 11.5 εκατοµµύριο
καναδικά δολάρια προθεσµιακά στη Royal Bank του Μόντρεαλ (RMB). Η
προθεσµιακή ισοτιµία ήταν US$0.8785 ανά καναδικό δολάριο. ∆ύο µήνες και
δύο ηµέρες αργότερα, η Fredericks έλαβε US$10,102,750 από την RBM και
πλήρωσε στην RBM C$11,500,000 (δηλαδή το ποσό που παραλήφθηκε από
τον πελάτη της Murray).

4.7.2.2.2 Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures)

Σε γενικές γραµµές, τα Futures είναι παρόµοια µε Προθεσµιακά
Συµβόλαια δεδοµένου ότι είναι συµβάσεις για την παράδοση ενός
συγκεκριµένου ποσού ενός ξένου νοµίσµατος σε κάποια µελλοντική
ηµεροµηνία και σε µια γνωστή τιµή.

Στην πράξη, τα Futures διαφέρουν από τα Forwards ως εξής:

•

Μια διαφορά µεταξύ των Forwards και Futures είναι η τυποποίηση.
Tα Forwards αφορούν οποιοδήποτε ποσό, εφ' όσον είναι αρκετά
µεγάλο ώστε να αξίζει το χρόνο του του διαπραγµατευτή του
συµβολαίου, ενώ τα Futures πραγµατεύονται τυποποιηµένα ποσά,
µε κάθε συµβόλαιο να είναι πολύ µικρότερο σε µέγεθος από µια
µέση

συναλλαγή

σε

Forward.

Τα

Futures

είναι

επίσης

τυποποιηµένα από την άποψη της ηµεροµηνίας παράδοσης. Οι
κανονικές ηµεροµηνίες µελλοντικής παράδοσης νοµίσµατος είναι οι
µήνες Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέµβριος και ∆εκέµβριος, ενώ τα
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Forwards είναι ιδιωτικές συµφωνίες που µπορούν να καθορίσουν
οποιαδήποτε ηµεροµηνία παράδοσης την οποία τα συµβαλλόµενα
µέρη θα επιλέξουν. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά γνωρίσµατα
επιτρέπουν στα Futures να έχουν µεγάλη εµπορικότητα.

•

Μια άλλη διαφορά µεταξύ των δύο εργαλείων είναι ότι τα Forwards
διαπραγµατεύονται τηλεφωνικά και είναι απολύτως ανεξάρτητα από
την τοποθεσία ή το χρόνο, ενώ τα Futures διαπραγµατεύονται σε
οργανωµένες αγορές όπως το LIFFE στο Λονδίνο, το SIMEX στη
Σιγκαπούρη και το IMM στο Σικάγο.

•

Το σηµαντικότερο όµως χαρακτηριστικό γνώρισµα των Futures δεν
είναι η τυποποίηση ή ο χώρος διαπραγµάτευσής τους αλλά οι
χρόνοι στους οποίους πραγµατοποιούνται οι ταµειακές ροές µεταξύ
των συµβαλλόµενων µερών στη συναλλαγή. Σε ένα Forward \η
µεταφορά των κεφαλαίων πραγµατοποιείται µια φορά: στη λήξη του
συµβολαίου. Με τα Futures, τα χρήµατα αλλάζουν τα χέρια
καθηµερινά κατά τη διάρκεια της ζωής της σύµβασης, ή
τουλάχιστον κάθε µέρα όπου υπάρχει κάποια αλλαγή στην τιµή της
σύµβασης.

Αυτό

το

καθηµερινό

χαρακτηριστικό

γνώρισµα

εκκαθάρισης µετρητών µειώνει κατά ένα µεγάλο µέρος τον κίνδυνο.

Κατά συνέπεια, τα Forwards και Futures εξυπηρετούν παρόµοιους
σκοπούς, και τείνουν να έχουν τις ίδιες ισοτιµίες νοµισµάτων, αλλά διαφέρουν
στη δυνατότητα εφαρµογής τους. Οι περισσότερες µεγάλες επιχειρήσεις
χρησιµοποιούν Forwards. Τα Futures τείνουν να χρησιµοποιoύνται όταν οι
επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν Πιστωτικούς Κινδύνους.
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4.7.2.2.3 ∆ανεισµός

Ο δανεισµός της επιχείρησης στο νόµισµα στο οποίο εκτίθεται ή η
επένδυση σε τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία για την αντιστάθµιση µιας
πληρωµής ξένου νοµίσµατος είναι µια ευρέως χρησιµοποιηµένη τεχνική
αντιστάθµισης του Συναλλαγµατικού Κινδύνου που εξυπηρετεί τον ίδιο σχεδόν
σκοπό µε τις προθεσµιακές συµβάσεις.

Παράδειγµα.

Στο προηγούµενο παράδειγµα η Fredericks πούλησε καναδικά δολάρια
προς προθεσµιακά. Εναλλακτικά, θα µπορούσε να έχει χρησιµοποιήσει την
αγορά ευρωνοµισµάτων για να επιτύχει τον ίδιο στόχο. Θα δανειζόταν τα
καναδικά δολάρια, που θα µετέτρεπε στη συνέχεια σε ευρώ στην τρέχουσα
αγορά, και θα τα κρατούσε σε µια κατάθεση αµερικανικών δολαρίων για δύο
µήνες. Όταν η πληρωµή σε καναδικά δολάρια παραλαµβανόταν από τον
πελάτη, θα χρησιµοποιούσε τις εισπράξεις για να αποπληρώσει το χρέος
καναδικών δολαρίων.

Το κόστος αυτής της αντιστάθµισης είναι η διαφορά µεταξύ του
επιτοκίου

καναδικών

δολαρίων

που

πληρώνεται

και

του

επιτοκίου

αµερικανικών δολαρίων που εισπράττεται. Σύµφωνα µε την Ισοδυναµία των
Επιτοκίων, το διαφορικό επιτόκιο είναι ίσο µε το forward premium, δηλαδή το
ποσοστό από το οποίο το προθεσµιακό επιτόκιο διαφέρει από την τρέχουσα
συναλλαγµατική ισοτιµία.

Ο τρόπος αυτός αντιστάθµισης του κινδύνου ταιριάζει σε πολλές
επιχειρήσεις επειδή πρέπει ούτως ή άλλως να δανειστούν. Κατά συνέπεια,
πρόκειται απλά για ένα θέµα που αφορά στο νόµισµα στο οποίο η επιχείρηση
εκτίθεται. Αν όµως η αντιστάθµιση πρόκειται να γίνει για το καλό της
επιχείρησης, όπως στο παράδειγµα που δόθηκε προηγουµένως, η εταιρία
καταλήγει να δανείζεται από µια τράπεζα και να δανείζει µια άλλη τράπεζα,
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χάνοντας κατά συνέπεια µέρος του περιθωρίου κέρδους. Αυτό είναι
δαπανηρό και συνεπώς

µια τέτοια αντιστάθµιση είναι πιθανώς πιο

συµφέρουσα όταν η επιχείρηση δε δανείζεται για επιπλέον λόγους.

4.7.2.2.4 ∆ικαιώµατα Προαίρεσης σε Συνάλλαγµα (Currency Options)

Πολλές επιχειρήσεις, τράπεζες και κυβερνήσεις έχουν εκτενή εµπειρία
στη χρήση των προθεσµιακών συµβάσεων. Με µια προθεσµιακή σύµβαση
µπορεί κανείς να κλειδώσει ένα ποσό σε µια συγκεκριµένη συναλλαγµατική
ισοτιµία σε µια µελλοντική στιγµή. Υπάρχουν διάφορες περιστάσεις, εντούτοις,
όπου µπορεί να είναι επιθυµητό να υπάρξει περισσότερη ευελιξία από εκείνη
που µια προθεσµιακή σύµβαση παρέχει.
Παραδείγµατος

χάριν,

ένας

κατασκευαστής

υπολογιστών

στην

Καλιφόρνια µπορεί να έχει πωλήσεις σε αµερικανικά δολάρια στις Ηνωµένες
Πολιτείες καθώς επίσης και σε ευρώ στην Ευρώπη. Ανάλογα µε τη σχετική
δύναµη των δύο νοµισµάτων, τα εισοδήµατα µπορούν να πραγµατοποιηθούν
είτε σε ευρώ είτε σε δολάρια. Σε µια τέτοια κατάσταση η χρήση Forwards ή
Futures θα ήταν ακατάλληλη: δεν υπάρχει νόηµα στο να αντισταθµίσει κανείς
ένα πράγµα που δεν έχει στην κατοχή του. Αυτό που απαιτείται στη
συγκεκριµένη περίπτωση είναι ένα option συναλλάγµατος: δηλαδή το
δικαίωµα (option), αλλά όχι η υποχρέωση, ανταλλαγής ενός νοµίσµατος σε
µια καθορισµένη συναλλαγµατική ισοτιµία.
Ένα option είναι µια σύµβαση για τη µελλοντική παράδοση ενός
νοµίσµατος σε αντάλλαγµα άλλου, όπου ο κάτοχος του option έχει το
δικαίωµα να αγοράσει (ή να πωλήσει) το νόµισµα σε µια συµφωνηθείσα τιµή,
την τιµή άσκησης (strike ή exercise price), αλλά δεν υπάρχει απαίτηση να
προχωρήσει στην αγορά ή πώληση του νοµίσµατος . Το δικαίωµα αγοράς
ονοµάζεται call και το δικαίωµα πώλησης ονοµάζεται put. Το κόστος του
δικαιώµατος ονοµάζεται option premium. Ο πωλητής του δικαιώµατος
λαµβάνει το option premium και είναι υποχρεωµένος να κάνει την παράδοση ή
την παραλαβή στη συµφωνηµένη τιµή εάν ο αγοραστής ασκήσει το δικαίωµά
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του. Σε µερικές περιπτώσεις, το προϊόν της παράδοσης που παραδίδεται
είναι το ίδιο το νόµισµα ενώ σε άλλες περιπτώσεις παραδίδονται Futures στο
συγκεκριµένο νόµισµα. Τα αµερικανικά option επιτρέπουν στον κάτοχο να τα
ασκήσει οποιαδήποτε στιγµή πριν από την ηµεροµηνία λήξης ενώ τα
ευρωπαϊκά option ασκούνται µόνο κατά την ηµεροµηνία λήξης.

Παράδειγµα:

Ο Steve Yamamoto της εταιρείας Frito-Lay έχει µόλις συµφωνήσει να
αγοράσει πατάτες αξία 15 εκατοµµυρίων € από τον προµηθευτή του στην
Ιρλανδία. Η πληρωµή των 5 εκατοµµυρίων € πρόκειται να γίνει σε 245 ηµέρες.
Το δολάριο είχε πέσει κατακόρυφα πρόσφατα έναντι του ευρώ και ο
Yamamoto θέλει να αποφύγει την περαιτέρω άνοδο στο κόστος των
εισαγωγών του. Εκτιµά ότι το δολάριο είναι εξαιρετικά ασταθές στο τρέχον
περιβάλλον των οικονοµικών εντάσεων. Αποφασίζοντας να προστατεύσει την
πληρωµή του, λαµβάνει τρέχουσα τιµή $0,71 και προθεσµιακή τιµή $0,68 για
χρονικό ορίζοντα 245 ηµέρες. Η άποψή του, εντούτοις, είναι ότι το δολάριο θα
έχει άνοδο κατά τους επόµενους µήνες και για το λόγο αυτό σκέφτεται να
αγοράσει ένα δικαίωµα αγοράς ευρώ αντί να αγοράσει προθεσµιακά ευρώ.
Στην τιµή άσκησης $0,69 ο Yamamoto χρεώνεται κόστος δικαιώµατος 0,85%
επί του συνολικού ποσού.
Ο Yamamoto αποφάσισε να αγοράσει ένα δικαίωµα αγοράς. Στην
πραγµατικότητα σκέφτηκε ότι πληρώνει για την προστασία από µία πτώση
του δολαρίου χωρίς να περιορίζει την πιθανή αποταµίευση που θα µπορούσε
να συγκεντρώσει εάν το δολάριο επανέλθει σε ένα ρεαλιστικότερο επίπεδο. Σε
µια ιδιαίτερα ευµετάβλητη αγορά όπου απροσδόκητες τιµές νοµισµάτων
µπορούν να επιτευχθούν, τα options έχουν περισσότερο νόηµα από το να
δοκιµάζει κανείς την τύχη του στην αγορά ή να κλειδώνει συγκεκριµένα ποσά
µε προθεσµιακές συµβάσεις.

Τα Futures και τα Forwards είναι συµβάσεις στις οποίες δύο
συµβαλλόµενα µέρη υποχρεώνονται να ανταλλάξουν κάτι σε µια µελλοντική
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στιγµή. Είναι έτσι χρήσιµα στο να προστατεύουν ή να µετατρέπουν τις
γνωστές εκθέσεις στο Συναλλαγµατικό Κίνδυνο ή στον Κίνδυνο Επιτοκίου.
Ένα option, αντίθετα, δίνει στο ένα συµβαλλόµενο µέρος το δικαίωµα αλλά όχι
την υποχρέωση να αγοράσει ή να πωλήσει την υποκείµενη αξία υπό
συγκεκριµένους όρους ενώ το άλλο συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει µια
υποχρέωση να πωλήσει ή να αγοράσει εκείνη την αξία εφόσον το δικαίωµα
ασκείται.
Πότε θα πρέπει µια επιχείρηση όπως η Frito να προτιµήσει τα options
έναντι των Futures και Forwards;

Στο παράδειγµα, ο Yamamoto είχε µια άποψη σχετικά την κατεύθυνση
του δολαρίου που διέφερε από την προθεσµιακή ισοτιµία. Αν λάβουµε υπόψη
µόνο αυτό το γεγονός, έχουµε την πρόταση µόνο της θέσης που θα πρέπει να
πάρει ο Yamamoto. O Yamamoto όµως είχε και άποψη σχετικά µε τη
µεταβλητότητα του δολαρίου. Τα options παρέχουν τα µόνα κατάλληλα µέσα
για την αντιστάθµιση ενός τέτοιου είδους κινδύνου (volatility risk). Πράγµατι η
τιµή ενός option επηρεάζεται άµεσα από την προοπτική για αστάθεια ενός
νοµίσµατος. Όσο µεγαλύτερη είναι η αστάθεια, όσο υψηλότερη είναι η τιµή του
δικαιώµατος. Για το Yamamoto, η τιµή του δικαιώµατος ήταν αποδεκτή. Με
άλλα λόγια ο Yamamoto σκέφτηκε ότι η αληθινή µεταβλητότητα του
νοµίσµατος

είναι µεγαλύτερη από αυτή που απεικονίζεται στην τιµή του

option.
Αυτό το παράδειγµα δίνει έµφαση σε ένα σύνολο περιστάσεων κάτω
από το οποίο µια επιχείρηση πρέπει να εξετάσει τη χρήση των δικαιωµάτων.
Η αξία ενός δικαιώµατος επηρεάζεται τόσο από την κατεύθυνση του
νοµίσµατος όσο και από την αστάθεια του νοµίσµατος, και η τιµή ενός τέτοιου
δικαιώµατος θα είναι υψηλότερη όσο περισσότερο οι προσδοκίες της αγοράς
(όπως απεικονίζεται στην προθεσµιακή ισοτιµία) ευνοούν την άσκηση του
δικαιώµατος και όσο µεγαλύτερη είναι η προσδοκώµενη αστάθεια του
νοµίσµατος.
Παραδείγµατος χάριν, κατά τη διάρκεια της κρίσης στο ευρωπαϊκό
νοµισµατικό σύστηµα στα µέσα του 1993, τα δικαιώµατα πώλησης στο
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γαλλικό φράγκο έγιναν πολύ ακριβά για δύο λόγους. Κατ' αρχάς, τα υψηλά
γαλλικά επιτόκια µε σκοπό να υποστηρίξουν το φράγκο οδήγησαν την
προθεσµιακή ισοτιµία του φράγκου έναντι του γερµανικού µάρκου πτωτικά .
∆εύτερον, η προσδοκώµενη αστάθεια της συναλλαγµατικής ισοτιµίας DM/FF
επιδεινώθηκε ραγδαία

όταν πιθανολογήθηκε η αποσύνθεση του EMS

(Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα). Με µετακινήσεις των νοµισµάτων πολύ
µεγαλύτερες από τις πιθανές επίσηµες ζώνες EMS, το αναµενόµενο κέρδος
από την άσκηση έγινε πολύ µεγαλύτερο. Ήταν η κατάλληλη περίοδος για τις
επιχειρήσεις µε έκθεση στις µεταβολές του φράγκου να αγοράσουν
δικαιώµατα πώλησης, αλλά το κόστος θα υπερέβαινε το αναµενόµενο κέρδος
εκτός αν η επιχείρηση προσδοκούσε µια µεγαλύτερη αλλαγή, ή µια ακόµα
υψηλότερη αστάθεια, από εκείνη που απεικονιζόταν στη τιµή αγοράς των
δικαιωµάτων.
Τέλος, κάποιος µπορεί να δικαιολογήσει τη χρήση (έστω και
περιορισµένη) των δικαιωµάτων αναφορικά µε την επιβλαβή επίδραση της
χρηµατοοικονοµικής δυσπραγίας. Ο κίνδυνος συναλλαγµατικής ισοτιµίας που
δεν αντισταθµίζεται µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές διακυµάνσεις στα
κέρδη και την αγοραία αξία µιας πολυεθνικής εταιρίας. Μια πολύ µεγάλη
µετακίνηση συναλλαγµατικής ισοτιµίας µπορεί να προκαλέσει πρόσθετα
προβλήµατα για µια επιχείρηση, ίσως επειδή φέρνει µια ανταγωνιστική απειλή
από µια διαφορετική χώρα. Σε κάποιο επίπεδο, η αλλαγή νοµίσµατος µπορεί
να απειλήσει τη βιωσιµότητα της επιχείρησης, φέρνοντας δαπάνες πτώχευσης
στις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να ανταποκριθεί. Για να αποτρέψει τη
δηµιουργία της παραπάνω κατάστασης, ίσως θα ήταν καλό η επιχείρηση να
αγοράσει µερικά χαµηλού κόστους δικαιώµατα που ασκούνταν µόνο κάτω
από τις ασυνήθιστες περιστάσεις, τέτοιες που θα έβλαπταν ιδιαίτερα την
εταιρία.(Ian H,Giddy, Gunter Dufey)
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4.7.2.2.5 Συµφωνίες Ανταλλαγής Συναλλάγµατος (Cross-currency
Swaps)

Μια Συµφωνία Ανταλλαγής Συναλλάγµατος αποτελεί µια συµφωνία
ανάµεσα σε δύο µέλη κατά την οποία το κάθε µέλος πραγµατοποιεί
περιοδικές

πληρωµές

στο

άλλο,

βάσει

κάποιου

επιτοκίου,

σε

προκαθορισµένες χρονικές στιγµές, οι οποίες πληρωµές όµως γίνονται σε
διαφορετικά νοµίσµατα και όπου, τουλάχιστον στην λήξη, υπάρχει πάντα
ανταλλαγή κεφαλαίου αν όχι και κατά την ηµέρα ενεργοποίησης. Επιπλέον, τα
κεφάλαια που ανταλλάσσονται αρχικά είναι περίπου ίσα, βάση της ισοτιµίας
κατά τη έναρξη της συµφωνίας. Τα κεφάλαια όµως που ανταλλάσσονται κατά
τη λήξη της συµφωνίας δεν είναι απαραίτητο να έχουν την ίδια αξία. Σε µια
τέτοια συµφωνία οι πληρωµές και από τα δύο µέλη µπορεί να είναι βάσει
σταθερού

επιτοκίου

(fixed-to-fixed

ή

straight

currency

swap),

βάσει

κυµαινόµενου επιτοκίου (floating-to-floating ή currency basis swap) ή µπορεί
το ένα µέλος να πραγµατοποιεί πληρωµές βάσει σταθερού επιτοκίου και το
άλλο µέλος βάσει κυµαινόµενου επιτοκίου (fixed-to-floating ή currency interest
rate swap).

Παρακάτω,

έχουµε

µια

σχηµατική

απεικόνιση

µιας συµφωνίας

ανταλλαγής συναλλάγµατος, όπου η εταιρία Α αρχικά πληρώνει στην εταιρία
Β το ποσό των 150 χιλιάδων δολαρίων ενώ η εταιρία Β στην Α το ποσό των
100 χιλιάδων ευρώ (υποθέτοντας ότι η τρέχουσα ισοτιµία στην αρχή της
συµφωνίας είναι 1,5$/€). Έστω ακόµη ότι οι πληρωµές είναι ετήσιες και η
συµφωνία λήγει σε πέντε έτη. Κάθε χρόνο η εταιρία Α θα πληρώνει στην Β το
ποσό των 7.500,00€(100χιλ€*7,5%) ενώ η Β στην Α το ποσό των
12.600,00$(150χιλ$*8,4%). Στο τέλος του πέµπτου έτους η εταιρία Α θα
δώσει στην Β 107.500,00€(100.000,00+7.500,00) ενώ η Β στην Α ποσό ίσο
µε 162.600,00$.
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Έτσι, µια συµφωνία ανταλλαγής συναλλάγµατος αποτελεί µια σύνθετη
διαδικασία όπου στην πράξη είναι δυσκολότερο να βρεθεί κάποιος
αντισυµβαλλόµενος ο οποίος να επιθυµεί ακριβώς το αντίστροφο. Βέβαια οι
επιχειρήσεις χρησιµοποιούν κάποιον ενδιάµεσο για να βρει τον αντίστοιχο
αντισυµβαλλόµενο (όπως µπορούµε να δούµε στο παρακάτω σχήµα). Από
την άλλη όµως, µέσω µιας τέτοιας συµφωνίας µια επιχείρηση έχει την
δυνατότητα να βρει κεφάλαια σε ξένες αγορές, τα οποία θα έχουν χαµηλότερο
κόστος και επιπλέον να αντισταθµίσει τον κίνδυνο συναλλαγµατικών ισοτιµιών
στον οποίο υπόκειται.

Ο χρηµατοοικονοµικός ενδιάµεσος

φυσικά

πραγµατοποιεί

κάποιο

κέρδος από την συναλλαγή, όπως διακρίνουµε και παρακάτω:

Μέσω µιας συµφωνίας ανταλλαγής συναλλάγµατος, µια επιχείρηση
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µπορεί να βρει κεφάλαια χαµηλότερου κόστους χωρίς να υφίσταται κάποιον
κίνδυνο από µια ενδεχόµενη διακύµανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας τη
στιγµή που θα πρέπει να πραγµατοποιήσει κάποια πληρωµή.
Αναλυτικότερα, έστω ότι µια επιχείρηση στις Ηνωµένες Πολιτείες
µπορεί να δανειστεί από την αγορά της Γερµανίας φθηνότερα (έστω ότι το
επιτόκιο δανεισµού στην αγορά των Ηνωµένων Πολιτειών είναι ίσο µε 7,80%
ενώ στην Γερµανία είναι ίσο µε 6,70%).
Αν προχωρήσει σε άµεσο δανεισµό, κάθε φορά που θα πραγµατοποιεί
κάποια πληρωµή σε ευρώ θα υπόκειται στον κίνδυνο να υποτιµηθεί το
δολάριο έναντι του ευρώ και να πρέπει να πληρώσει περισσότερα δολάρια.
Αν όµως προχωρήσει στην πραγµατοποίηση µιας συµφωνίας ανταλλαγής
συναλλάγµατος τότε µπορεί να εκµεταλλευτεί τα χαµηλότερα επιτόκια της
ευρωπαϊκής αγοράς αντισταθµίζοντας
ταυτόχρονα τον κίνδυνο των συναλλαγµατικών ισοτιµιών.

Μέσω της συµφωνίας αυτής η εταιρία ουσιαστικά δανείζεται µε επιτόκιο
χαµηλότερο από το τρέχον της αγοράς των Ηνωµένων Πολιτειών και οι
καθαρές τελικές πληρωµές που πραγµατοποιεί είναι σε δολάρια. Βέβαια θα
πρέπει το ποσό που αντλήθηκε από την Γερµανική αγορά να είναι ίσο µε αυτό
της συµφωνίας ανταλλαγής, αν φυσικά επιθυµούµε πλήρη αντιστάθµιση.

Άλλος ένας λόγος που κάποιος θα µπορούσε να προχωρήσει σε µια
συµφωνία είναι για να εκµεταλλευτεί την υψηλότερη απόδοση κάποιων
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επενδύσεων στην ξένη αγορά χωρίς πάλι να αντιµετωπίζει τον κίνδυνο
διακύµανσης της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Έτσι, µια επιχείρηση θα
µπορούσε να επενδύσει σε µια ξένη αγορά και επιπλέον να πραγµατοποιήσει
µια συµφωνία ανταλλαγής συναλλάγµατος έτσι ώστε να αντισταθµίσει τον
κίνδυνο που προέρχεται από τη µεταβολή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας.

Υποθέτουµε πάλι ότι έχουµε µια επιχείρηση στις Ηνωµένες Πολιτείες η
οποία αν επενδύσει σε οµόλογα της χώρας της θα έχει απόδοση 6,50%($). Αν
πάλι επενδύσει σε οµόλογα της ευρωπαϊκής αγοράς θα επιτύχει απόδοση ίση
µε 6,70%(€) αντιµετωπίζοντας όµως τον κίνδυνο το ευρώ να υποτιµηθεί
έναντι του δολαρίου και έτσι να µην επιτύχει υψηλότερη απόδοση.
Πραγµατοποιώντας όµως µια συµφωνία ανταλλαγής συναλλάγµατος η
επιχείρηση µπορεί να επιτύχει και υψηλότερες αποδόσεις και να µην
αντιµετωπίσει τον κίνδυνο υποτίµησης του ευρώ. Ουσιαστικά, η επιχείρηση
θα είναι σαν να έχει πραγµατοποιήσει µια επένδυση η οποία θα της αποφέρει
απόδοση ίση µε 6,90% σε δολάρια.
Πέραν

της

αντιστάθµισης,

κάποια

εταιρία

θα

µπορούσε

να

πραγµατοποιήσει µια συµφωνία ανταλλαγής συναλλάγµατος για να αντλήσει
κεφάλαια σε ξένο νόµισµα τα οποία και θα επενδύσει στην ξένη αυτή χώρα. Η
εταιρία θα µπορούσε να δανειστεί από τη χώρα της και έπειτα να
πραγµατοποιήσει µια συµφωνία όπου θα πραγµατοποιεί πληρωµές στο δικό
της νόµισµα ενώ θα λαµβάνει στο ξένο.
Παραδείγµατος χάριν, αν µια ευρωπαϊκή επιχείρηση θέλει να
πραγµατοποιήσει µια επένδυση στην Ιαπωνία και ο δανεισµός από τη χώρα
αυτή είναι αρκετά υψηλού κόστους τότε µπορεί να δανειστεί σε ευρώ από µια
ευρωπαϊκή τράπεζα και συγχρόνως να πραγµατοποιήσει µια συµφωνία
ανταλλαγής συναλλάγµατος όπου θα πραγµατοποιεί πληρωµές σε ευρώ και
θα λαµβάνει σε γεν Ιαπωνίας. Βέβαια, θα πρέπει να βρει κάποιον
αντισυµβαλλόµενο ο οποίος θέλει το ακριβώς αντίθετο.
Έτσι, ουσιαστικά για την ευρωπαϊκή επιχείρηση θα είναι σαν να έχει
δανειστεί σε ιαπωνικό γεν ενώ αντίστοιχα για την ιαπωνική σαν να έχει
δανειστεί σε ευρώ.
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4.8 Τελικά ποιοι αποφασίζουν για τη διαχείριση του συναλλαγµατικού
κινδύνου;

Σύµφωνα µε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία
σχετικά µε τη διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου (David Edelshain,
British Times 1991), βρέθηκε ότι η

συµµετοχή στη διαχείριση του

συναλλαγµατικού κινδύνου σε πολλές εταιρείες είναι κατά ένα µεγάλο µέρος
περιορισµένη στη χρηµατοοικονοµική λειτουργία και στη γενική διεύθυνση.

Με εξαίρεση το τµήµα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης, του γενικού
διευθυντή και των επιµέρους διευθυντών , η συµµετοχή άλλου εργαζοµένου ή
υποκαταστήµατος στη µητρική εταιρεία συναντήθηκε σε µια σε κάθε επτά
εταιρίες. Επίσηµες επιτροπές διευθυντών που εξετάζουν τα ζητήµατα
συναλλάγµατος

αναφέρθηκαν να υπάρχουν µόνο σε µια στις δέκα

επιχειρήσεις και άτυπες επιτροπές µόνο σε µια στις επτά επιχειρήσεις.

Όσον αφορά στα υποκαταστήµατα, οι ερωτώµενοι ανέφεραν ότι η
πλειοψηφία των ανώτατων στελεχών, των διευθυντών

και ακόµη και των

χρηµατοοικονοµικών τµηµάτων δεν είχε καµία συµµετοχή όσον αφορά στα
ζητήµατα

συναλλάγµατος.

υποκαταστήµατα

Κανένα

δεν ειπώθηκε

να

άλλο

λειτουργικό

σχετίζεται

µε

τη

τµήµα
διαχείριση

στα
του

συναλλαγµατικού κινδύνου σε περισσότερες από µια εταιρία στις πέντε. Αυτό
µπορεί να οφείλεται εν µέρει στο γεγονός ότι η τοπική διοίκηση έχει λίγα
κίνητρα για να εξετάσει το ζήτηµα. Οι εναγόµενοι παρατήρησαν ότι η
πλειοψηφία των εταιριών τους έθεσε τους στόχους απόδοσης των ξένων
υποκαταστηµάτων εκφρασµένους στο τοπικό νόµισµα µόνο, και όχι αυτό της
µητρικής εταιρείας, και ότι η αµοιβή της διοίκησης συνδέθηκε µε τα µέτρα
απόδοσης στο τοπικό νόµισµα µόνο. Λίγη προσοχή εµφανίζεται να δίνεται
στην ευθυγράµµιση των ενδιαφερόντων της µητρικής εταιρίας µε εκείνα της
τοπικής διοίκησης (υποκαταστήµατα).
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Η θεωρία της αντιπροσώπευσης δίνει έµφαση στις διαφορές µεταξύ
των ενδιαφερόντων

των µετόχων και των διευθυντών. Εάν οι διευθυντές

αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες κυρώσεις όταν αποτυγχάνουν να διαχειριστούν
την έκθεση του νοµίσµατός τους στον κίνδυνο, από τις ανταµοιβές όταν τη
διαχειρίζονται καλά, υποθέτοντας ότι είναι σε θέση να επηρεάσουν εκείνη την
απόδοση, ο κίνδυνος οι διευθυντές να ενεργούν περισσότερο προς το άµεσο
όφελός τους και λιγότερο προς τα µακροπρόθεσµα οφέλη της εταιρίας θα
αυξηθεί.

Ο βαθµός στον οποίο τα οικονοµικά εργαλεία αναφέρονται να
υιοθετούνται στη διαχείριση της έκθεσης στο συναλλαγµατικό κίνδυνο, όταν οι
εταιρικές στρατηγικές αντιστάθµισης του κινδύνου έχουν λίγη χρησιµότητα για
τους µετόχους , στρέφει την προσοχή στο ερώτηµα ποιου τα ενδιαφέροντα
εξυπηρετούνται. Εάν το µόνο κίνητρο για τη διαχείριση της έκθεσης στο
συναλλαγµατικό κίνδυνο νοµίσµατος είναι η βραχυπρόθεσµη αποδοτικότητα,
οι manager θα δώσουν λιγότερη προσοχή στη χρησιµοποίηση των µεθόδων
διαχείρισης των

κινδύνων συναλλάγµατος που εξασφαλίζουν µόνο το

µακροπρόθεσµο όφελος. Για να ενθαρρυνθούν οι manager να λειτουργήσουν
προς όφελος της εταιρίας, τα µέτρα απόδοσης πρέπει να έχουν ως σκοπό να
τους ανταµείψουν για τις εκβάσεις που λειτουργούν περισσότερο προς το
όφελος της εταιρίας.

Η Griffiths (1990) θεώρησε ότι πρέπει να γίνεται µια συνεταιριστική
προσπάθεια µεταξύ των διαφόρων εµπορικών περιοχών, της κεντρικής
διοίκησης της εταιρείας και της τοπικής οικονοµικής διαχείρισης των εκάστοτε
υποκαταστηµάτων. ∆ιαπίστωσε ότι υπήρξαν διάφοροι κεντρικοί διοικητικοί
φορείς

στις

µεγαλύτερες

χρησιµοποιηθούν

για

να

επιχειρήσεις
συγκεντρώσουν

που
την

θα

µπορούσαν

έκθεση

στον

να

κίνδυνο

συναλλάγµατος, να συγκεντρώσουν τις στρατηγικές αντιστάθµισης του
κινδύνου και να µειώσουν τις ροές και τις δαπάνες συναλλαγής που
συνδέονται µε τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών.
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Οι Lessard και Lightstone (1986) έχουν τονίσει ότι η ανοικτή και
συνεχής επικοινωνία µεταξύ των ανώτατων στελεχών και των manager 1ης
γραµµής είναι απαραίτητη για την αποτελεσµατική διαχείριση της έκθεσης
στον κίνδυνο.
Ο Morsicato (1980) παρατήρησε ότι το πού βρίσκεται η ευθύνη για τη
διαχείριση του κινδύνου µέσα στην επιχείρηση θα µπορούσε να καθορίσει τη
µέθοδο αντιµετώπισης του κινδύνου. Επίσης ο βαθµός συγκέντρωσης ή
διοικητικής αποκέντρωσης της διαχείρισης κινδύνων συναλλάγµατος αποτελεί
σηµαντική επιρροή για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τον κίνδυνο.

Το αποτέλεσµα από την έκθεση στο συναλλαγµατικό κίνδυνο είναι µια
από πολλές επιρροές του περιβάλλοντος που αντιµετωπίζουν οι manager σε
µια επιχείρηση. Το κατά πόσο όµως όντως επιδρά στην επιχείρηση είναι
γεγονός αµφισβητήσιµο. Σαφώς πολλοί διευθυντές δεν έχουν ποτέ επίγνωση
των ζητηµάτων συναλλάγµατος και δεν καλούνται να εξετάσουν τέτοιου είδους
κινδύνους. Πολλοί από αυτούς που ασχολούνται µε την έκθεση στο
συναλλαγµατικό κίνδυνο, σπάνια ασχολούνται σε κανονική βάση µε τα
παραπάνω ζητήµατα. Πολύ λίγοι αντιµετωπίζουν τον αντίκτυπο της έκθεσης
στο συναλλαγµατικό κίνδυνο σε συνεχή βάση και διευθυντές µε συγκεκριµένες
αρµοδιότητες µπορούν να αναγνωρίσουν ή να ασχοληθούν µε ορισµένες
πτυχές της έκθεσης. Παραδείγµατος χάριν, οι λογιστές µπορούν να
ασχοληθούν µόνο µε την έκθεση µετάφρασης (Kemp 1984).

Ο Soenen (1986) διαµόρφωσε την άποψη ότι η διαχείριση των
κινδύνων συναλλάγµατος έχει βασιστεί συχνά στις ad hoc απόψεις και όχι
αποτέλεσµα

συστηµατικού

συλλογισµού.

Το

Soenen

(1983)

επίσης

παρατήρησε ότι ο µικρός αριθµός προσωπικού και οι µικροί προϋπολογισµοί
µπορούν να απαγορεύσουν στις µικρές εταιρίες την ανάπτυξη µιας συνεπούς
προσέγγισης στη διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου.

Επίσης, στις

µεγάλες επιχειρήσεις ένα ειδικευµένο τµήµα αρµόδιο για τα ζητήµατα
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νοµίσµατος µπορεί να αποµονώσει τη διοίκηση από τη διαχείριση του
προβλήµατος.

Συµπερασµατικά, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο µε
τον οποίο οι επιχειρήσεις καθορίζουν τη δοµή τους προκειµένου να
διαχειριστούν την έκθεση στον κίνδυνο συναλλάγµατος. Η µεταβίβαση της
ευθύνης µόνο στο τµήµα χρηµατοοικονοµικών ή η συµµετοχή ενός
περιορισµένου αριθµού διευθυντών δεν είναι πιθανό να παράγει µια
ικανοποιητική έκβαση.
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5. ∆ιοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης και ∆ιαχείριση του
Συναλλαγµατικού Κινδύνου
Όπως ισχύει για όλους τους τοµείς της οικονοµικής διαχείρισης, η
διοίκηση του Κεφαλαίου είναι πιο σύνθετη για µια πολυεθνική εταιρία από ότι
για τις εταιρίες που δεσµεύονται µόνο σε εσωτερικές διαδικασίες. Αυτή η
πολυπλοκότητα οφείλεται σε διάφορους λόγους σχετικούς µε τη λειτουργία σε
διαφορετικά οικονοµικοπολιτικά και φορολογικά περιβάλλοντα.
Η σύνδεση της ∆ιοίκησης Κεφαλαίου Κίνησης µε τη ∆ιαχείριση του
Συναλλαγµατικού Κινδύνου περιλαµβάνει δύο βασικά στοιχεία.


Η πρώτη πτυχή είναι ότι µέρος της επίδρασης µιας αλλαγής
συναλλαγµατικής ισοτιµίας σε µια πολυεθνική εταιρία επηρεάζεται από
το µέγεθος και τη σύνθεση του Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης.



Κατά δεύτερο λόγο η ∆ιοίκηση του Κεφαλαίου Κίνησης µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για να προστατεύσει την εταιρία από τα πιθανά
δυσµενή αποτελέσµατα της έκθεσης στο Συναλλαγµατικό Κίνδυνο
(Λειτουργικές Στρατηγικές Αντιστάθµισης του Κινδύνου).
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5.1 Λειτουργικές Τεχνικές διαχείρισης του Συναλλαγµατικού Κινδύνου
που σχετίζονται µε τη ∆ιοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης

Παρακάτω παρατίθενται επτά λειτουργικές τεχνικές που αφορούν το
Κεφάλαιο Κίνησης όπως θα υιοθετούνταν αν αναµενόταν υποτίµηση του
τοπικού νοµίσµατος (K.Cooper).
1) Μείωση των ταµειακών διαθεσίµων στο τοπικό νόµισµα και αντικατάσταση
αυτών µε ταµειακά διαθέσιµα σε ισχυρά νοµίσµατα.

2) Μείωση των εισπρακτέων λογαριασµών στο τοπικό νόµισµα µέσω
" carrot actions", δηλαδή ενεργειών όπως εισαγωγή εκπτώσεων για πρόωρες
πληρωµές ή αύξηση των τρεχουσών εκπτώσεων για πρόωρες πληρωµές,
" stick actions", δηλαδή ενέργειες που αφορούν τη σκλήρυνση της πιστωτικής
πολιτικής, ή κάποιο συνδυασµό των παραπάνω.

3) Καθυστέρηση είσπραξης ποσών που εκφράζονται σε δυνατά νοµίσµατα.

4) Αύξηση του βραχυπρόθεσµου χρέους στο τοπικό νόµισµα LC και άλλων
πληρωτέων ποσών σε LC.
5) Επιτάχυνση της καταβολής µερισµάτων και αµοιβών στη µητρική εταιρεία,
Επίσης, επιτάχυνση της πληρωµή των υποχρεώσεων στη µητρική εταιρεία και
στα υπόλοιπα υποκαταστήµατα.

6) Καθυστέρηση της συλλογής των εισπρακτέων λογαριασµών από τα
υποκαταστήµατα και τη µητρική εταιρεία.

7) Αύξηση των αποθεµάτων των εισαγόµενων α’ υλών και ετοίµων προϊόντων
και µείωση των αποθεµάτων σε εγχώρια υλικά.

Όλες οι παραπάνω τεχνικές έχουν κόστη για την επιχείρηση. Για να
αξιολογήσουµε τα κόστη αλλά και τα οφέλη, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι
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το Κεφάλαιο Κίνησης αποτελείται από εύκολα ρευστοποιήσιµα στοιχεία
(Απαιτήσεις, Χρεόγραφα, ∆ιαθέσιµα), Αποθέµατα που λόγω της φύσης τους
δε µετατρέπονται εύκολα σε µετρητά και Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις.
Κάθε ένα από τα παραπάνω στοιχεία έχει ως επίπτωση στην εταιρεία την
έκθεση στο Συναλλαγµατικό κίνδυνο.

Χρηµατικά

5.1.1

∆ιαθέσιµα,

Εισπρακτέοι

Λογαριασµοί

και

Χρεόγραφα

Η

υποτίµηση

(ανατίµηση)

ενός

ξένου

νοµίσµατος

στο

οποίο

εκφράζονται τα χρηµατικά διαθέσιµα, οι εισπρακτέοι λογαριασµοί και τα
χρεόγραφα οδηγεί σε µια µείωση (αύξηση) της ισοδύναµης αξίας των
παραπάνω περιουσιακών στοιχείων στο νόµισµα της µητρικής εταιρείας. Το
αντίστροφο ισχύει για τα εύκολα µετατρέψιµα σε µετρητά στοιχεία του
παθητικού.
Οι συµβατικές υποχρεώσεις για αγορές σε ξένο νόµισµα οδηγούν
οµοίως σε κέρδη από την υποτίµηση του ξένου νοµίσµατος ενώ οι
υποχρεώσεις για πώληση προϊόντων οδηγούν σε ζηµίες.

Οι λειτουργικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση του
κινδύνου στις παραπάνω περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Εξίσωση των ισοδύναµων µετρητών και των απαιτήσεων που απορρέουν
από συµβάσεις µε τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις
πληρωµής που απορρέουν από συµβάσεις στο ξένο νόµισµα.

2. Αυξήσεις στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και µειώσεις στα ισοδύναµα
µετρητών µειώνουν την καθαρή έκθεση λόγω της υποτίµησης του τοπικού
νοµίσµατος LC και κατά συνέπεια µειώνουν τις απώλειες της έκθεσης
µετάφρασης όταν µια δυσµενής αλλαγή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας
εµφανίζεται. Το αντίστροφο ισχύει σε µια ανατίµηση του τοπικού νοµίσµατος.
Οι επιπτώσεις επί των καθαρών ταµειακών ροών τόσο για την τρέχουσα
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περίοδο όσο και για την επόµενη είναι λιγότερο προβλέψιµες καθώς
εξαρτώνται κατά ένα µεγάλο µέρος από το βαθµό στον οποίο τα
αποτελέσµατα της υποτίµησης του τοπικού νοµίσµατος απεικονίζονται, εκ των
προτέρων, στα επιτόκια και στις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς.
Οι παραπάνω δύο λειτουργικές τεχνικές αντανακλούν τις έξι από τις
επτά

λειτουργικές τεχνικές αντιστάθµισης που αναφέρθηκαν αρχικά. Η

αποτελεσµατικότητα αυτών των ενεργειών στη ενίσχυση ή διατήρηση της
αξίας της επιχείρησης όταν αυτή επηρεάζεται από τις αλλαγές της
συναλλαγµατικής ισοτιµίας αµφισβητείται.
Αρχικά, ως µέρος της

γενικής πολιτικής κεφαλαίου κίνησης, τα

χρηµατικά διαθέσιµα της επιχείρησης θα πρέπει να είναι ελάχιστα. Εάν κάτι
τέτοιο συµβαίνει, υπάρχει µικρή δυνατότητα για µείωση της έκθεσης στο
Συναλλαγµατικό

Κίνδυνο

όταν

αναµένεται

υποτίµηση

του

εγχώριου

νοµίσµατος. Περαιτέρω, οι τοπικές βραχυπρόθεσµες επενδύσεις προσφέρουν
συχνά απολαβές που ισούνται τουλάχιστον µε την αναµενόµενη υποτίµηση
του εγχωρίου νοµίσµατος (International Fisher Effect). Στην αντίθετη
περίπτωση, όπου έχουµε µια αναµενόµενη ανατίµηση του εγχώριου
νοµίσµατος µε τάση για αύξηση της αξίας των χρηµατικών διαθεσίµων,
παρόµοιες σκέψεις αµφισβητούν την αξία της αντιστάθµισης του κινδύνου
µέσω του Κεφαλαίου Κίνησης.

Οι τεχνικές " leading" και " lagging" (επιτάχυνση και καθυστέρηση)
στους εισπρακτέους και πληρωτέους λογαριασµούς, στις διάφορες αµοιβές
και στα µερίσµατα είναι ουσιαστικά τεχνικές διαχείρισης µετρητών που
στοχεύουν στη µείωση της έκθεσης σε ένα αδύνατο νόµισµα ή στην ενίσχυση
της έκθεσης σε ένα ισχυρό νόµισµα. Οι τεχνικές αυτές υπόκεινται και αυτές
στους περιορισµούς των τεχνικών που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Η
τεχνική “netting” µεταξύ των θυγατρικών (δηµιουργία δικτύου πληρωµών)
είναι µια αποδοτικότερη τεχνική για τη διαχείριση των υποχρεώσεων µιας
πολυεθνικής εταιρείας.
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Οι τεχνικές " leading" και " lagging" όσον αφορά στις πληρωµές των
θυγατρικών εταιρειών δεν έχουν κάποια ωφέλεια όσον αφορά στη διαχείριση
της έκθεσης µετάφρασης καθώς οι υποχρεώσεις των θυγατρικών µέσα στην
πολυεθνική εταιρεία εξαλείφονται κατά την ενοποίησή τους. Επίσης, οι
παραπάνω τεχνικές δεν προσφέρουν κάποιο µέσο που δε θα ήταν
διαφορετικά διαθέσιµο στην επιχείρηση για την αποτροπή των αρνητικών
αποτελεσµάτων ή την αύξηση των θετικών αποτελεσµάτων στις ταµειακές
ροές της τρέχουσας περιόδου λόγω µιας αλλαγής της συναλλαγµατικής
ισοτιµίας. Μακροπρόθεσµα, τα συστήµατα δικτύωσης των θυγατρικών
εταιρειών µιας πολυεθνικής και η δηµιουργία ενός δικτύου πληρωµών µεταξύ
τους (netting systems) µπορούν να λειτουργήσουν για να κάνουν τις τεχνικές
" leading" και " lagging" µεταξύ των θυγατρικών κατά ένα µεγάλο µέρος
περιττές και ειδάλλως κατώτερες από τα εναλλακτικά µέσα για τη διαχείριση
της έκθεσης στο Συναλλαγµατικό Κίνδυνο.
Οι τεχνικές

" leading" και " lagging" µεταξύ ανεξάρτητων εταιριών

γενικά υπονοούν ζηµία για την επιχείρηση στην οποία θα εφαρµοστούν. Αυτό
το γεγονός σηµαίνει ότι η επιτυχία τέτοιων ενεργειών θα περιοριστεί κατά ένα
µεγάλο µέρος στις συναλλαγές µε εταιρίες που είναι είτε ανενηµέρωτες είτε
λειτουργούν µε

διαφορετικές προβλέψεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών.

Επιπλέον, η επιβολή µιας τέτοιας ζηµίας στους πελάτες ή στους προµηθευτές
θα ανταποδοθεί από τους παραπάνω στην επιχείρηση µελλοντικά.
Ακόµη, µια καθυστέρηση είσπραξης λογαριασµών εισπρακτέων έχει
ως αποτέλεσµα συµπληρωµατικές δαπάνες χρηµατοδότησης στην εταιρία ή
εναλλακτικά

προκαλεί

τη

δηµιουργία

ενός

κόστους

ευκαιρίας

για

καθυστερηµένη παραλαβή των κεφαλαίων. Η προσπάθεια να µειωθούν τα
εισπρακτέα ποσά στο εγχώριο νόµισµα όταν αναµένεται υποτίµηση αυτού
προκαλεί επίσης κόστος. Πρόκειται για µειωµένα καθαρά έσοδα που
προέρχονται από αυξανόµενες εκπτώσεις για την πρόωρη πληρωµή,
µειωµένες πωλήσεις λόγω αυστηρότερης πιστωτικής πολιτικής, ή ένα
συνδυασµό των δύο παραπάνω. Κατά συνέπεια, τα ισοδύναµα µετρητών δεν
προσφέρουν ιδιαίτερα γερές βάσεις για τη διαχείριση της

έκθεσης στον

Κίνδυνο Συναλλάγµατος.
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Η συνετή χρήση του βραχυπρόθεσµου χρέους σε εγχώριο νόµισµα
είναι µια ενδεχοµένως πιο χρήσιµη λειτουργική τεχνική προστασίας της
επιχείρησης από την έκθεση στο Συναλλαγµατικό Κίνδυνο. Βεβαίως η
εµπορική πίστωση από εγχώρια ιδρύµατα στο τοπικό νόµισµα (εάν βέβαια οι
όροι είναι ελκυστικοί) πρέπει να χρησιµοποιηθεί αξιοποιώντας όλα της τα
πλεονεκτήµατα. Επιπλέον, ο δανεισµός από τοπικές τράπεζες µπορεί να είναι
επιθυµητό µέσο για τη χρηµατοδότηση των εισπρακτέων λογαριασµών και
των αποθεµάτων. Ενώ τα δάνεια σε αδύναµα νοµίσµατα µπορούν να φέρουν
πολύ υψηλά ονοµαστικά επιτόκια, το πραγµατικό επιτόκιο (εξετάζοντας την
υποτίµηση νοµίσµατος και τα αποτελέσµατα του πληθωρισµού) µπορεί να
είναι αρκετά ελκυστικό. Επιπλέον, από καιρό σε καιρό, παρουσιάζονται
ευκαιρίες (λόγω των ατελειών αγοράς µε συνέπεια τις αποκλίσεις από το IRP
και το IFE) για δανεισµό σε σχετικά χαµηλά επιτόκια στο εγχώριο νόµισµα.
Γενικά, η χρήση του δανεισµού σε εγχώριο νόµισµα προκειµένου να
γίνει αντιστάθµιση του Συναλλαγµατικού Κινδύνου θα πρέπει να βοηθά στην
επιδίωξη του στόχου της επιχείρησης για τη µείωση του κόστους κεφαλαίου
της.
Επιπλέον, οι εταιρίες επιδιώκουν γενικά να µειώσουν τη µεταβλητότητα
στις δαπάνες χρηµατοδότησης και ο δανεισµός σε εγχώριο νόµισµα µπορεί
να λειτουργήσει αντίθετα σε αυτόν τον στόχο. Τα δάνεια σε αδύναµα
νοµίσµατα είναι πιθανό να έχουν κυµαινόµενα επιτόκια εκτός εάν είναι πολύ
βραχυπρόθεσµα, και τα µελλοντικά επιτόκια σε τέτοια δάνεια δεν µπορούν
εύκολο να προβλεφτούν µε κάποιο βαθµό αξιοπιστίας.
Τέλος, οποιαδήποτε αύξηση στο χρέος σε εγχώριο νόµισµα η οποία
στοχεύει στην αντιστάθµιση του κινδύνου µπορεί να χρησιµεύσει µόνο να
καταστήσει χρήσιµα αποτελέσµατα στις πρώτες δύο περιπτώσεις. Η
µακροπρόθεσµη οικονοµική έκθεση δεν επηρεάζεται από τέτοιες τεχνικές.
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Αποθέµατα

5.1.2

Τα αποθέµατα είναι τα λιγότερα ρευστοποιήσιµα στοιχεία του
Κεφαλαίου Κίνησης και δηµιουργούν έκθεση µετάφρασης. Η υποτίµηση του
ξένου νοµίσµατος στο οποίο τα αποθέµατα εκφράζονται οδηγεί σε έκθεση
µεταφράσεων ενώ η ανατίµηση οδηγεί σε κέρδος. Ενώ τα λογιστικά
αποτελέσµατα µιας αλλαγής µιας συναλλαγµατικής ισοτιµίας είναι δεδοµένα
για την επιχείρηση, τα αποτελέσµατα επί των καθαρών ταµειακών ροών λόγω
της υποτίµησης ή ανατίµησης

ενός ξένου νοµίσµατος δεν είναι εκ των

προτέρων γνωστά. Μια αλλαγή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας είτε ανοδικά
είτε καθοδικά µπορεί να οδηγήσει σε µειωµένες ή αυξηµένες

καθαρές

ταµειακές ροές ή ακόµη να µην έχει καµία επίδραση και αυτό εξαρτάται από
τις εκάστοτε περιστάσεις.
Έτσι,

στην

ηµικατεργασµένων,

περίπτωση
τα

των

ετοίµων

βραχυπρόθεσµα

και

προϊόντων
τα

και

των

µακροπρόθεσµα

αποτελέσµατα επί των ταµειακών ροών µπορούν να διαφέρουν.

Οι κρίσιµοι παράγοντες όσον αφορά τις επιπτώσεις της έκθεσης στον κίνδυνο
είναι:
1) Σε ποιο νόµισµα εκφράζονται τα αποθέµατα και από ποια
αγορά προέρχονται;

Οι πρώτες ύλες µπορούν α) να αγοράζονται στις τοπικές αγορές και να
πληρώνονται στο τοπικό νόµισµα, β) να εισάγονται από τη µητρική χώρα και
να πληρώνονται στο νόµισµα της χώρας αυτής, γ) να εισάγονται από µια τρίτη
(ή περισσότερες) χώρα και να πληρώνονται στο νόµισµα της χώρας
προέλευσης(ή των χωρών), ή δ) να υπάρχει κάποιος συνδυασµός των τριών
παραπάνω µεθόδων.

Στην πρώτη περίπτωση, η υποτίµηση του τοπικού νοµίσµατος θα
οδηγήσει σε φτηνότερες (στους νοµίσµατος της µητρικής εταιρείας) α’ ύλες.
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Στη δεύτερη περίπτωση οι αλλαγές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας δεν
έχουν επιπτώσεις στο κόστος όσον αφορά στις α’ ύλες (στο νόµισµα της
µητρικής εταιρείας).
Στην τρίτη περίπτωση οι αλλαγές στην αξία του τοπικού νοµίσµατος
δεν επηρεάζουν τα κόστη στο νόµισµα της µητρικής εταιρείας καθώς η
οικονοµική έκθεση επηρεάζει το νόµισµα της τρίτης χώρας.
2) Σε ποιο νόµισµα τιµολογούνται οι πωλήσεις των ετοίµων
προϊόντων

και

ποια

είναι

τα

αγοραία

χαρακτηριστικά

(ελαστικότητα τιµής ως προς τη ζήτηση) του προϊόντος;

Εάν τα έτοιµα προϊόντα πωλούνται στην εγχώρια αγορά και οι τιµές
είναι αµετάβλητες, το εισόδηµα από τις πωλήσεις µειώνεται σε όρους
νοµίσµατος της µητρικής εταιρείας.
Εάν οι αυξήσεις τιµών είναι ή δεν είναι επιθυµητές, εξαρτάται από τις
συνθήκες στην εκάστοτε αγορά (και από την απουσία ελέγχων τιµών).
Εάν τα αγαθά εξάγονται στη µητρική χώρα ή σε άλλες χώρες, τα
εισοδήµατα στο νόµισµα της µητρικής χώρας είναι απρόσβλητα από την
υποτίµηση ή ανατίµηση του τοπικού νοµίσµατος του υποκαταστήµατος που
παράγει τα υλικά.

Ο συνδυασµός των διαφόρων παραγόντων της αγοράς είναι
απαραίτητος προκειµένου να αξιολογηθούν τα πιθανά αποτελέσµατα της
υποτίµησης ή ανατίµησης του τοπικού νοµίσµατος στις καθαρές ταµειακές
ροές.

Παράδειγµα:

Ας εξετάσουµε ένα προϊόν που παράγεται και πωλείται τοπικά στο
εγχώριο νόµισµα του υποκαταστήµατος στην περίπτωση υποτίµησης του
εγχώριου νοµίσµατος, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχουν άλλες πιθανές αλλαγές
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εκτός από την αλλαγή στη συναλλαγµατική ισοτιµία µεταξύ του εγχώριου
νοµίσµατος και του νοµίσµατος της µητρικής εταιρείας.
Σε αυτήν την περίπτωση, οι αντίστοιχες δαπάνες παραγωγής (κόστος
των αγαθών που πωλούνται) και τα εισοδήµατα στο νόµισµα της µητρικής
εταιρείας µειώνονται σε ένα ποσοστό ίσο µε την υποτίµηση και το ίδιο
συµβαίνει και στο µικτό περιθώριο κέρδους. Όπως οποιοδήποτε περιουσιακό
στοιχείο που εκφράζεται σε ένα ξένο νόµισµα, µια θετική καθαρή ταµειακή ροή
σε ένα ξένο νόµισµα µειώνεται σε όρους νοµίσµατος της µητρικής χώρας όταν
το τοπικό νόµισµα υποτιµάται σε σχέση µε το νόµισµα της µητρικής εταιρείας.
Επιπλέον, ακολουθούν οι µειώσεις του µικτού περιθωρίου κέρδους όταν
µερικά ή όλα τα κόστη των προϊόντων αναλαµβάνονται στο νόµισµα µιας
τρίτης χώρας (το οποίο δεν υποτιµάται) ή στο νόµισµα της µητρικής χώρας.
Στην περίπτωση της υποτίµησης του τοπικού νοµίσµατος, είναι προτιµητέο να
παράγονται τα αγαθά τοπικά και να πωλούνται στη µητρική χώρα ή σε χώρες
µε ισχυρά νοµίσµατα. Στην περίπτωση αυτή το µικτό περιθώριο κέρδους
αυξάνεται στη µητρική χώρα καθώς τα εισοδήµατα σε όρους νοµίσµατος της
µητρικής εταιρείας παραµένουν σταθερά και τα κόστη πωλήσεων των αγαθών
µειώνονται.
Επιπλέον, αναλύοντας λίγο παραπάνω, θα πρέπει να σκεφτούµε τόσο
τα κόστη διατήρησης των αποθεµάτων όσο και τα κόστη αντικατάστασής
τους. Στην περίπτωση υποτίµησης του τοπικού νοµίσµατος όταν τα
αποθέµατα παράγονται στο χώρο του υποκαταστήµατος της µητρικής
εταιρείας, τα αποθέµατα αξίζουν λιγότερο σε όρους νοµίσµατος της µητρικής
εταιρείας ( τα κόστη αντικατάστασης και αναπαραγωγής των αποθεµάτων θα
είναι µικρότερα από τα ιστορικά κόστη που ενσωµατώνονται στα αποθέµατα) .
Έτσι, δεν υπάρχει κανένα κέρδος από να πωλήσει η θυγατρική εταιρεία τα
υπάρχοντα αποθέµατα στο εξωτερικό στην περίπτωση υποτίµησης του
τοπικού νοµίσµατος ενώ στην περίπτωση πωλήσεων των αγαθών στην
τοπική αγορά, η εταιρεία επιβαρύνεται µε κόστη διατήρησης των αποθεµάτων
και συνακόλουθη µείωση στο µικτό περιθώριο κέρδους (όλα τα παραπάνω
εκφρασµένα στους όρους νοµίσµατος της µητρικής εταιρείας).
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 Εφαρµογές

Λειτουργικών

Μεθόδων

Αντιστάθµισης

που

περιλαµβάνουν Αποθέµατα

Μια µέθοδος αντιστάθµισης που περιλαµβάνει τα διοίκηση αποθεµάτων
αναφέρεται στην περίπτωση όπου τα αποθέµατα εισάγονται. Όταν αναµένεται
υποτίµηση του τοπικού νοµίσµατος, η στρατηγική αντιστάθµισης είναι η
αύξηση των αποθεµάτων που εισάγονται από τη µητρική χώρα και τις χώρες
µε ισχυρά νοµίσµατα. (Το κόστος της αντιστάθµισης του κινδύνου είναι οι
επαυξητικές δαπάνες χρηµατοδότησης και µεταφοράς των αποθεµάτων.) Η
αντίστροφη στρατηγική ισχύει για την περίπτωση ανατίµησης του τοπικού
νοµίσµατος.
Αξιολογώντας αυτές τις τεχνικές αντιστάθµισης, πρέπει αρχικά να
αναγνωριστεί ότι η επίδρασή τους περιορίζεται στα βραχυπρόθεσµα
αποτελέσµατα της υποτίµησης ή ανατίµησης επί των αποθεµάτων. Επιπλέον,
οι αυξήσεις στα αποθέµατα που µετρώνται στο τοπικό νόµισµα, αυξάνουν τα
κέρδη (απώλειες) από την έκθεση µετάφρασης όταν εµφανίζεται ανατίµηση
(υποτίµηση). Οι µειώσεις στα αποθέµατα έχουν την αντίθετη επίδραση. Κατά
συνέπεια, οι τεχνικές αντιστάθµισης λειτουργούν αντίθετα προς το θεωρητική
τους χρήση για λογιστικούς σκοπούς και κατά συνέπεια οι απώλειες από της
έκθεση συναλλαγής αυξάνονται και τα κέρδη από την έκθεση µετάφρασης
µειώνονται.
Η αντιστάθµιση χρησιµεύει µόνο στο να αποφεύγονται υψηλότερα µετά
την

υποτίµηση κόστη αντικατάστασης ή αναπαραγωγής των αποθεµάτων

που παράχθηκαν πριν την υποτίµηση. Έπειτα, η αντιστάθµιση ισχύει µόνο
µέχρι το σηµείο που η προσδοκώµενη υποτίµηση δεν εσωκλείεται στις τιµές
(στο τοπικό νόµισµα) των εισαγόµενων στοιχείων. Η τελευταία εκτίµηση είναι
σηµαντική. Ο πωλητής των εισαγόµενων αποθεµάτων είναι πιθανό να είναι
ενήµερος και προετοιµασµένος για την υποτίµηση του τοπικού του
νοµίσµατος και έτσι να αποκτήσει την προστασία που χρειάζεται έναντι της
αλλαγής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας µέσω της αύξησης τιµών ή της
επιβολής αυστηρών όρων πιστώσεων κοκ. Καθώς αυτό συµβαίνει συνήθως,
αυτού του είδους η αντιστάθµιση παρέχει γενικά προστασία µόνο ενάντια σε
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µια απροσδόκητη αλλαγή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας και κατά συνέπεια,
µόνο για την τρέχουσα περίοδο.
Στην περίπτωση των αποθεµάτων που προέρχονται από την τοπική
αγορά, η αντιστάθµιση του κινδύνου ολοκληρώνεται µε τη µείωση των
αποθεµάτων εάν αναµένεται υποτίµηση του τοπικού νοµίσµατος και µε την
αύξησή τους εάν αναµένεται ανατίµηση του τοπικού νοµίσµατος. Στην
προηγούµενη περίπτωση, οι απώλειες µεταφράσεων από την υποτίµηση θα
µειωθούν. Το κατά πόσο τα κόστη παραγωγής της τρέχουσας περιόδου θα
εξοικονοµηθούν εξαρτάται από το πόσο γρήγορα τα κόστη των εισροών
αυξάνονται για να αντισταθµίσουν τη µείωση των τοπικών αµοιβών και του
κόστους των τοπικών υλικών (στο νόµισµα της µητρικής εταιρείας). Εάν τα
προηγούµενα επίπεδα αποθεµάτων ήταν τα βέλτιστα, η µείωση θα οδηγήσει
σε µια καθαρή αύξηση στις δαπάνες που σχετίζονται µε τα αποθέµατα, και
αυτό είναι το κόστος της αντιστάθµισης. Το τελευταίο συµπέρασµα ισχύει και
για την περίπτωση ανατίµησης, στην οποία η συγκέντρωση αποθεµάτων θα
αύξανε τα κέρδη µεταφράσεων και θα οδηγούσε ενδεχοµένως σε µια
εξοικονόµηση του κόστους παραγωγής της τρέχουσας περιόδου.
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6. Παρατηρήσεις-Προβληµατισµοί

Η µέτρηση της έκθεσης στο συναλλαγµατικό κίνδυνο και η διαχείριση
της έκθεσης αυτής πρέπει να είναι συντονισµένη και ενσωµατωµένη µέσα σε
ένα εσωτερικά συνεπές σύνολο κατευθυντήριων γραµµών που να είναι
αποδεκτό τόσο από τη µητρική εταιρεία όσο και από τις θυγατρικές της.
Πρωτίστης σηµασίας είναι το θέµα της διαχείρισης του κινδύνου αναλογικά
από τα διάφορα τµήµατα της πολυεθνικής επιχείρησης χωρίς διαστρέβλωση
της διαδικασίας ελέγχου/ αξιολόγησης των ξένων διαδικασιών(Korth).
Οι Lessard και Lorange εξετάζουν το δίληµµα που αντιµετωπίζεται από
τις πολυεθνικές στην προσπάθειά τους

να συνδυάσουν την οργανωτική

διοικητική αποκέντρωση (που είναι απαραίτητη για έναν αποτελεσµατικό
προγραµµατισµό/

σύστηµα

ελέγχου

σε

µια

µεγάλη

πολυεθνική

και

πολυτµηµατική εταιρία) και την ανάγκη για συγκέντρωση που βρίσκεται στον
πυρήνα της ∆ιαχείρισης του Συναλλαγµατικού κινδύνου. Συγκεκριµένα, οι
συγγραφείς εξετάζουν τον πιθανό συνδυασµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών ο
οποίος

χρησιµοποιείται

στον

(1)

καθορισµό

του

λειτουργικού

προϋπολογισµού για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και (2) στον έλεγχο
της πραγµατοποιούµενης απόδοσης σε σχέση µε τον προϋπολογισµό. Οι
συγγραφείς προτείνουν τη χρήση " εσωτερικών µελλοντικών ισοτιµιών"
δηλαδή καθορισµένων ισοτιµιών

ανεξάρτητων από τις

πραγµατικές

συναλλαγµατικές ισοτιµίες.
Οι

οργανωτικοί

και

ελεγκτικοί

µηχανισµοί

της

επιχείρησης

διαδραµατίζουν αναµφισβήτητα έναν κρίσιµο ρόλο στην καθιέρωση του
προγράµµατος διαχείρισης κινδύνων συναλλάγµατος που θα κατορθώσει να
εκµεταλλευτεί τα οφέλη της πολυεθνικής ταυτότητας της επιχείρησης (Ankrom,
Jilling).
Μια εκκρεµής ερώτηση παραµένει: Πώς να ασφαλίσει η επιχείρηση µια
συνεπή στάση απέναντι στον κίνδυνο (ανεξάρτητα από την πάροδο του
χρόνου και τις µεταβολές στις ισοτιµίες) που να µην απεικονίζει αποκλειστικά
τις προτιµήσεις της οικονοµικής διαχείρισης της επιχείρησης του αλλά θα
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στηρίζεται στην προοπτική της ανώτερης διοίκησης (senior management) για
τον κίνδυνο. (Laurent L Jacque, 1981)
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