
Opcje i firmy 
w 
Przez cały kraj 
przetacza się dyskusja 
na temat kontraktów 
opcyjnych, jakie 
zawierały w ostatnim 
roku polskie firmy 
Powstało w związku 
z tym wiele mitów 
i nieporozumień. 
Największym 
absurdem 

jest to, że w sytuacji 
silnego osłabienia 
złotego eksporterzy 
zaczęli ponosić 
wysokie straty. 

N ie jest to bowiem bynajmniej wina 
niedoskonałości instrumentów po
chodnych, lecz - jak zwykle bywa 

w finansach - ludzi, a precyzyjnie mó
wiąc, ich chciwości. 

Im słabszy złoty, tym lepsza sytuacja 
dla eksporterów, im silniejszy-tym lepiej 
dla importerów. W ostatnich miesiącach 
w cyniczny sposób udowodniono, że słab
nący złoty może być powodem strat, a na
wet bankructw firm eksportujących swoje 
towary. Lecz to nie instrumenty pochod
ne winne są takiej sytuacji, tylko ludzie, 
którzy nie potrafili z nich właściwie sko
rzystać i brakło im odpowiedniej wiedzy 
i wyobraźni. Zawiedli również bankow
cy, którzy nie przewidzieli takiego obrotu 
sprawy i, oprócz przedsiębiorstw, sami 
siebie wprowadzili w kłopoty. O skali 
problemu dowiedzieliśmy się z raportów 
finansowych na koniec 2008 r., a także za 
I kwartał tego roku. 

STRATNE BANKI 

Fortis Bank Polska musiał dokonać ko
rekty 119,5 mln zł do wartości godziwej 
zapadłych instrumentów pochodnych. 
Ostatecznie, po uwzględnieniu dodat
nich wycen innych, niezapadłych jeszcze 
instrumentów, strata na instrumentach 
pochodnych poniesiona przez ten bank 
wyniosła 95,5 mln zł. W wielkie tarapaty 
wprowadzili swoją firmę aktywni sprze
dawcy banku Millennium. Tu rezerwy 
na należności zagrożone z tytułu waluto

wych instrumentów pochodnych wyniosły 
181 mln zł. Zysk netto Grupy Millennium 
za pierwszy kwartał 2009 r. stanowił zale
dwie 1/10 zysku sprzed roku, na co w zna
czącym stopniu wpłynęły opcje. W BRE 
Banku aż 30 proc z 210 mln zł rezerw 
kredytowych wynikało z transakcji na in
strumentach pochodnych. 

Niewłaściwe wykorzystanie instru
mentów pochodnych, jakimi są opcje, 
naraziło na poważne problemy dobrze 
prosperujące przedsiębiorstwa, przez co 
wiele ludzi straciło lub straci pracę, a pro
dukcja ulegnie uszczupleniu. To dodat
kowy problem w czasie, kiedy gospodar
ka poważnie zwalnia. Niestety, znaczące 
umocnienie złotego nie przychodzi na żą
danie - rodzi się więc pytanie, co dalej? 
Banki nie mogą w tej chwili rozwiązać 
zawartych umów, gdyż zawarły jedno
cześnie przeciwstawne transakcje na in
nych rynkach, więc poniosłyby tam straty. 
Obie strony - eksporterzy i banki - mo
głyby wyjść z tej zawieruchy bez szwan
ku, gdyby nastąpiło znaczące umocnienie 
się złotego, co najmniej 15 proc wobec 
walut, na jakie opiewały opcje Na razie 
pozostaje to sferze marzeń. 

AKTYWNI POLITYCY 

Jak mówi Piotr Kuczyński, główny ana
lityk Xelion. Doradcy Finansowi, sprawa 
opcji walutowych była w centrum uwagi 
od czasu, kiedy złoty zaczął tracić Włą
czył się w jej rozwikłanie rząd, a szcze-

STRATEG1A KORYTARZA 
> wynik na walucie 
> kupno opcji sprzedaży 

> wystawienie 4 opcji kupna 
> wynik na strategii korytarza 

KURS WALUTY 

Koszt strategii wynosi 
zero. Jednak wystawienie 
opcji kupna (short call) daje 
ekspozycję na ryzyko przy 
osłabieniu złotego. Ze 
względu na większą ilość 
opcji kupna niż opcji 
sprzedaży, strata wzrasta 
bardzo szybko po 
przekroczeniu ceny 
wykonania opcji kupna 
szybciej niż zysk ze 
sprzedaży waluty. W efekcie 
taka pozycja jest wysoce 
spekulacyjna. Ryzyko 
teroretycznie nieograniczone. 

STRATEGIA PROSTA 
LONG PUT 
• wynik na walucie 

> kupno opcji sprzedaży 

KURS WALUTY 

Koszt kupna 
opcji 
sprzedaży 
(long put) to 
maksymalna 
możliwa do 
poniesienia 
strata przez 
eksportera. 
Ryzyko 
ograniczone 
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golnie aktywny był wicepremier Walde
mar Pawlak. Całe to zamieszanie było 
kompletnie bezsensowne. - Miałem do 
czynienia kilka lat temu z firmami, które 
chciały się zabezpieczyć przed ryzykiem 
kursowym. Co druga z nich chciała przy 
okazji zarobić, czyli spekulować - pod
kreśla P. Kuczyński. 

Aby zarządzać pozycją walutową, na
leży znać jej wielkość, na którą mają wpływ 
różne przepływy pieniężne W pierwszym 
etapie procesu zarządzania ryzykiem wa
lutowym należy zidentyfikować wszystkie 
pozycje bilansu, które zależą bezpośrednio 
lub pośrednio od kursów walut obcych. Po 
ich zbilansowaniu otrzymujemy globalną 
pozycję walutową netto. Pokazuje ona eks
pozycję na ryzyko walutowe. 

Ryzyko wynikające z wahań kursów 
walut dotyczy składników przychodów 
i kosztów produkcji zarówno na osi war
tości, jak i czasu. Zarządzanie nim jest 
zadaniem bardzo skomplikowanym. Nie
wiele przedsiębiorstw, nawet tych dużych, 
decyduje się na powierzenie zarządzania 
ryzykiem walutowym specjalistom. Stąd 
w takie nisze weszli specjaliści, lecz nie 
od zarządzania finansami, lecz sprzedaży 
skomplikowanych produktów finanso
wych, które mogli „wciskać" przedsię
biorcom, gdyż nie istnieją w tym zakre
sie w naszym kraju ograniczenia prawne. 
Nabierały się na nie małe rodzinne firmy, 
które nie zatrudniały sztabów specjali
stów, lecz przed sprzedawcami toksycz
nych strategii stały również otwarte drzwi 
takich potentatów przemysłowych, jak 
np. Zakładów Azotowych Puławy, PKM 
Duda czy Ropczyc Ujemna wycena in
strumentów pochodnych na koniec ubie
głego roku sięgnęła 124 mln zł. 

ROZWIĄZAĆ PROBLEM 
Dziś pomysłów na rozwiązanie proble
mu opcji jest wiele. Najbardziej radykal
ne sugerują rozwiązanie przynoszących 
straty firmom umów opcyjnych. Można 
w tej sytuacji postawić drugi, równie ab
surdalny wniosek o rozwiązanie umów, 
które przyniosły zyski eksporterom. Ani 
jeden, ani drugi pomysł nie może zyskać 
aprobaty w państwie prawa. 

Jak mówi Robert Nogacki, radca 
prawny, założyciel Kancelarii Prawnej 
SkarbiecBiz, doświadczenia sporów są
dowych w innych państwach wskazują, że 
nawet na najbardziej rozwiniętych rynkach 
problemu umów opcji walutowych nie da 
się zamknąć w prostej formule typu Pacta 
sunt servanda. W każdym wypadku nale-

ZM1ANY POZYCJI WALUTOWEJ 

Globalna pozycja walutowa podlega ciągłym zmianom, które zależą od: 
•••+ wielkości poszczególnych składników bilansu, 
•~> kursów walut obcych, w których są wyrażone składniki bilansu, 
•-> relacji pomiędzy kursami tych walut, 
—> terminów zapadalności pozycji bilansowych. 

FORMY POZYCJI WALUTOWEJ 

Globalna pozycja walutowa netto przedsiębiorstwa może przybierać jedną z na
stępujących form: 

••••> Pozycja długa - suma przeliczonych na złote pozycji walutowych aktywów jest 
wyższa niż suma przeliczonych na złote pozycji walutowych pasywów, 

--» pozycja krótka - suma przeliczonych na złote pozycji walutowych pasywów jest 
wyższa niż suma przeliczonych na złote pozycji walutowych aktywów, 

-» pozycja zamknięta - suma przeliczonych na złote wartości pozycji walutowych 
aktywów i pasywów jest równa. 

NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE 
INSTRUMENTÓW P O C H O D N Y C H , JAKIMI 

SAOPCIE. NARAZIŁO NA POWAŻNE 
PROBLEMY DOBRZE PROSPERUJĄCE 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

ży zbadać indywidualnie, czy w związku 
z zawarciem umowy bank nie udzielił wy
jaśnień albo zapewnień wprowadzających 
w błąd, czy rzetelnie wykonywał umowę 
w zakresie obowiązków informacyjnych 
względem klienta. Szczególnych wyjaśnień 
wymagać może istnienie po stronie ban
ków mechanizmów sprzyjających nad
użyciom, takich jak wypłacanie wysokich 
premii pracownikom, którzy skutecznie 
„wciskają" klientom ryzykowne instru
menty pochodne, oraz istnienie konfliktu 
interesów między bankiem a klientem. 

Warto również rozważyć rozwiąza
nie problemu poza salą sądową. Tu mogą 
przyjść specjaliści od rynku kapitałowe
go. Jakub Bartkiewicz, prezes zarządu 
Investors Dom Maklerski, podejmuje wy
zwanie. - Poprzez zarządzany przez nas 
fundusz inwestycyjny możemy zrealizo
wać transakcję zakupu od banku wierzy
telności wynikającej z ujemnej wyceny 
opcji, a następnie dokonać jej konwersji 
na kapitał udziałowy w spółce. Ta po

zbędzie się w ten sposób zobowiązania, 
poprawiając jednocześnie strukturę bi
lansu, może więc kontynuować działal
ność, rozwijać się, zaciągać kredyty. Po
nadto, w takim przypadku rozważamy 
również doinwestowanie takiej spółki 
nowym kapitałem z naszego funduszu. 
Bank z kolei pozbywa się wierzytelno
ści, która jest obarczona bardzo wyso
kim ryzykiem: niezabezpieczona, nieob-
sługiwana, prawdopodobnie do spisania 
na straty w części lub całości. Dla wielu 
przedsiębiorstw może być to jedyna droga 
ratunku, a dla banków - sposób na pozby
cie się zagrożonych należności, niejedno
krotnie nieściągalnych - mówi. 

Rozwiązanie godne zainteresowania, 
gdyż obie strony nie ucierpią - przedsię
biorstwo będzie mogło dalej funkcjono
wać, a bank poprawi wynik na działalno
ści operacyjnej. i«-

C, Jan Mazurek 
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