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PROFITABILITY AND RISKINESS IN THE STRATEGY OF OPEN "SHORT" CURRENCY POSITION
СOMMERCIAL BANK
У статті проаналізований досвід застосування комерційними банками стратегії відкритої "короткої"
валютної позиції, на основі якої побудовано надзвичайно прибуткова стратегію надання кредитів у на#
ціональній валюті за рахунок залучення довгострокових валютних депозитів та їх конверсії в національ#
ну валюту. Підсумований також і непрогнозований негативний результат застосованої стратегії в умо#
вах надзвичайної ситуації валютно#фінансових криз в Україні 2008—2009 рр. та 2014—2016 рр. з кла#
сичними збитками від ризиків "короткої" валютної позиції в умовах росту курсу іноземної валюти.
The article considers аn experience of using Raiffeisen Bank Aval's open#ended "short" currency position
strategy, based on which an extremely lucrative strategy for providing loans in the national currency has been
developed, is drawn through the attraction of long#term foreign currency deposits and their conversion into
the national currency. Summed up also the еруunpredictable negative result of the applied strategy in the
context of the emergency situation of the currency and financial crises in Ukraine 2008—2009 and 2014—
2016 with the classical losses from the risks of a "short" currency position in the conditions of the growth of
the foreign exchange rate is summarized.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Валютна позиція (foreign exchange position) — це
співвідношення вимог (активів балансу) і зобов'язань
(пасивів балансу) банку в кожній іноземній валюті та в
кожному банківському металі. При їх рівності валютна
позиція вважають закритою, а при нерівності — відкри
тою. Відкрита валютна позиція є короткою, якщо обсяг
зобов'язань за іноземними валютами та банківськими
металами перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг
вимог за іноземними валютами та банківськими мета
лами перевищує обсяг зобов'язань [16].
Відкрита "коротка" валютна позиція виникає в разі
конверсійних операцій банку по продажу іноземної ва
люти за національну валюту (обсяг валютних активів
балансу стає меншим обсягів валютних зобов'язань ба
лансу), а також у разі створення валютних контрактивів
кредитного ризику за рахунок частки прибутку банку

(обсяг "чистих" валютних активів балансу після частко
вого погашення контрактивами резерву стає меншим
обсягів валютних зобов'язань балансу). Наявність
відкритих валютних позицій є одним із елементів як до
даткового прибутку банку, так і одним із елементів мож
ливих збитків банку за рахунок ризику трендових змін
в співвідношенні курсу іноземної валюти до нацоіналь
ної валюти України [5].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням стратегії валютних операцій та валютним
ризикам, які виникають при середньостроковому та дов
гостроковому відкритті "довгих" та "коротких" валют
них позицій банком в результати конверсійних операцій
присвятили свої праці українські та зарубіжні вчені се
ред яких: А.В. Андрушко [1], Н.О. Ботвіна [2], А.А. Во
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Рис. 1. Динаміка офіційних валютообмінних курсів вартості основних іноземних валют
у національній валюті України у 2007—2017 рр.
Джерело: побудовано самостійно за даними НБУ [16].

лицька [3], Ю.Б. Деркач [4], О.В. Дзюблюк [5], К.Л. Ларі
онова [6], О.О. Павлюк [7], Л.О. Примостка [9], Л.А. Пуш
[12], К. Редхер та С. Хьюс [13], К.Т. Свєшнікова [14],
А.В. Фалюта [15], проте залишилось багато суперечно
стей, які потребують детального подальшого уточнен
ня.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є аналіз ефективності та ризи
кованості розроблених банком стратегій відкритих ва
лютних позицій в іноземній валюті як з погляду досяг
нутих додаткових прибутків, так і з погляду реалізації
значних збитків внаслідок негативних наслідків валют
ного ризику, що виник за рахунок непрогнозованої
"стрибкової" девальвації національної валюти України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Відомо, що класична теорія ризику валютних опе
рацій банку передбачає, що відкрита валютна позиція
банку може бути як джерелом валютного ризику втрат
капіталу, так і джерелом валютних прибутків капіталу,
що залежить від середньостровкового та довгостроко
вого тренду напряму зміни курсу валют відносно націо
нальної валюти України відносно курсу на момент ство
рення відкритої валютної позиції [15]. При цьому при
відкритій "довгій" валютній позиції збитки банку вини
кають при зниженні курсу відповідної іноземної валю
ти відносно національної валюти України — відносних
втрат банку при конверсії іноземної валюти в національ
ну валюту, одночасно зростання курсу іноземної валю
ти при відкритій "довгій" валютній позиції банку прино
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сить банку прибутки при конверсії іноземної валюти в
національну валюту за курсом продаж вищим, ніж курс
на момент придбання валютних активів за національну
валюту України.
Якщо у 2005—2008 рр. розміри нормативів допус
тимих відкритих валютних позицій були 20% від регу
лятивного капіталу банку для "довгої" валютної позиції
та 10% від регулятивного капіталу банку для "корот
кої" валютної позиції [10], що давало банкам мож
ливість будувати середньострокові та довгострокові
валютні стратегії щодо відкритих валютних позицій, то
вже в першій валютнофінансовій кризі 2008—2009 рр.
з "стрибковою" девальвацією національної валюти з
4,85 грн/USD до рівня 8,0 грн/USD (рис. 1) НБУ за
боронив банкам скуповувати дефіцитну іноземну валю
ту та створювати відкриту "довгу" валютну позицію
більше 5%. Протягом другої валютнофінансовї кризи
в Україні 2014—2016 рр. з "стрибковою" девальвацією
нацоінальної валюти з 8,0 грн/USD до рівня 26,5 грн/
USD (рис. 1) та катастрофічним дефіцитом іноземної ва
люти НБУ обмежив рівень допустимої відкритої позиції
в іноземних валютах до 1%, а при операціях купівліпро
дажу валюти на міжбанківському валютному ринку до
0,1% від регулятивного капіталу банку [11].
Таким чином, сучасні банки в Україні практично ви
мушені відмовитись від середньострокових та довго
строкових стратегій використання відкритих валютних
позицій в іноземній валюті, або наполягати на дозволі
про застосування в Україні світових інструментів стро
кового валютного хеджування валютних ризиків відкри
тих валютних позицій (валютних форвардів, валютних
ф'ючерсів та валютних опціонів).
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Рис. 2. Динаміка щоденних середньозважених річних ставок на залучені депозити
в іноземній валюті у юридичних та фізичних осіб у 2010—2017 рр.
Джерело: побудовано самолстійно за даними НБУ [16].

На сьогодні проведені дослідження дають змогу
констатувати, що ринок депозитних (ресурсних) опе
рацій банків в Україні характеризується стійким у часі
розподілом вартості залучених коштів в залежності від
статуса вкладника (юридична чи фізична особа) та стро
ку залучення валютних коштів — короткостроковий чи
довгостроковий.
На рисунку 2 та в таблиці 1 наведені результати ста
тистичного аналізу баз даних Національного банку Ук
раїни (НБУ) щодо щоденних середньозважених процен
тних ставок залучення валютних ресурсів банками бан
ківської системи (БС) України від фізичних та юридич

них осіб на короткострокових та довгострокових умо
вах у 2005—2017 рр. [16]. На рисунку 2 виділений часо
вий інтервал 2010—2013 рр., який позначений як
міжкризовий з постійним штучно регулюємим НБУ кур
сом національної валюти України відносно долара США
(рис. 1), який є окремим об'єктом дослідження стратегії
валютних позицій.
Як свідчать дані, наведені в таблиці 1, найбільш при
вабливими для банків з точки зору мінімальної вартості
є короткострокові валютні депозити юридичних осіб,
але з точки зору часової стійкості валютних ресурсів
кращим варіантом є довгострокові валютні депозити
юридичних осіб, але їх ставка вар
Таблиця 1. Середньозважені ставки короткострокових
тості систематично на 2,0—2,5 %
річних вище, ніж у короткострокових
та довгострокових депозитів фізичних та юридичних осіб
депозитів протягом всього аналізує
в доларах США (USD)
мого періоду 2005—2017 рр.
Річні ставки депозитів
Річні ставки депозитів
Найбільш вартісними є довго
фізичних осіб, %
юридичних осіб, %
Рік
Короткострокові
Довгострокові
Короткострокові
Довгострокові
строкові депозити фізичних осіб,
депозити
депозити
депозити
депозити
ставка вартості яких систематично на
2005
6,25
7,25
4,25
5,75
1,0—2,0% річних вище, ніж ставки
2006
6,30
7,01
4,41
5,83
для довгострокових валютних депо
2007
6,41
7,13
4,49
5,93
зитів юридичних осіб. Проведені дос
2008
8,85
9,84
6,19
8,18
2009
10,06
11,19
7,04
9,31
лідження ринка кредитних (активних)
2010
8,08
8,99
5,66
7,48
операцій банків в Україні показали,
2011
6,33
7,83
3,41
6,46
що він (як і ринок депозитів) харак
2012
7,14
8,15
3,92
7,20
теризується стійким в часі розподілом
2013
6,53
7,79
4,25
7,48
ставок вартості надаваємих в кредит
2014
8,06
9,26
4,67
7,47
2015
8,12
9,98
4,89
6,26
коштів в залежності від валюти кре
2016
5,94
7,26
3,60
5,91
диту (іноземна чи національна), стату
2017
3,79
5,20
2,90
4,94
са позичальника (юридична чи фізич
на особа) та строку надання кредит
Джерело: побудовано за даними НБУ [16].
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них коштів — короткостроковий кре Таблиця 2. Середньозважені річні ставки короткострокових та
довгострокових кредитів, наданим фізичним та юридичним
дит чи довгостроковий кредит.
особам у національній валюті та доларах США (USD), %
На рисунку 3 та в таблиці 2 наве
дені результати статистичного аналі
Усереднено юридичні та
Національна валюта
Іноземна валюта
фізичні особи
(гривні)
(долари США)
зу баз даних НБУ щодо щоденних се
Рік
Національна
Іноземна
Фізичні
Юридичні
Фізичні
Юридичні
редньозважених процентних ставок
валюта
валюта
особи
особи
особи
особи
надання кредитів в національній та
2005
15,30
11,50
25,91
14,80
15,36
11,49
іноземній валютах банками БС Украї
2006
15,00
11,40
25,41
14,51
15,22
11,39
2007
13,88
11,27
23,51
13,42
15,05
11,26
ни фізичним та юридичним особам на
2008
17,92
11,71
30,36
17,33
15,64
11,70
короткострокових та довгострокових
2009
21,28
10,51
36,05
20,58
14,04
10,50
умовах у 2005—2017 рр. [16].
2010
13,25
10,06
22,44
12,81
13,44
10,06
Предметом аналізу проведеного
2011
15,05
9,47
24,07
14,42
13,73
9,43
2012
18,32
8,30
27,83
17,45
12,77
8,30
дослідження була різниця ставок кре
2013
15,86
9,35
28,15
14,37
13,20
9,35
дитів, надаваємих в національній та
2014
17,23
8,86
27,19
16,38
0,00
8,86
іноземній валютах. На рисунку 3 вид
2015
21,28
8,25
30,19
20,82
0,00
8,25
ілені часові інтервали 2006—2008 рр.
2016
18,28
8,05
31,73
17,46
0,00
8,05
(перед першою валютнофінансовою
2017
15,02
6,84
29,50
13,89
0,00
6,84
кризою), коли різниця між кредитни
Джерело: побудовано за даними НБУ [16].
ми ставками для кредитів в націо
нальній валюті та в доларах США стабільно становила
1) враховувалось, що у 2005—2008 рр. та у 2010—
2,0—3,0% річних, та 2011—2017 рр., (передкризовий 2013 рр. НБУ штучно тримав стабільний курс національ
інтервал та інтервал часу другої валютнофінансової ної валюти відносно долара США на рівні 5,05 грн/USD
кризи 2014—2016 рр.), коли різниця між кредитними (із періодом зниження у першій половині 2008 року до
ставками для кредитів в національній валюті та в дола 4,85 грн/USD) та 8,0 грн/USD, що створювало умови
рах США зросла до 7,0—9,0% річних.
мінімального ризику конверсійних операцій продажу/
На наведеній стійкій градації рівней динамічних покупки валюти;
рядів ставок депозитів та кредитів в національній та іно
2) ПАТ "Райффайзен банк Аваль" у 2006—2007 рр.
земній валютах у БС України досліджуємий ПАТ "Райф залучив довгостроковий субординований борг у 297 млн
файзен банк Аваль" у 2006—2008 рр. та 201—2013 рр. USD від материнського банку "Райффайзен" (Австрія);
побудував стратегію "короткої" валютної позиції, яка
3) частка субординованого боргу продається бан
полягала в такому [17]:
ком за гривні, розкривається значна відкрита "корот

Рис. 3. Динаміка щоденних ставок на надані кредити в національній та іноземній валютах
юридичним та фізичним особам у БС України у 2006—2017 рр.
Джерело: побудовано за даними НБУ [16].
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Рис. 4. Динаміка середньорічного рівня маржі процентного прибутку наданих кредитів
в національній та іноземній валютах, ресурсною базою яких є депозити в іноземній валюті
в БС України у 2005—2017 рр.
Джерело: побудовано самостійно за даними НБУ [16].

Рис. 5. Динаміка розподілу чистих кредитів у портфелі кредитів, наданих юридичним особам
ПАТ "Райффайзен банк Аваль" у 2008—2017 рр.
Джерело: побудовано самостійно за даними НБУ [82].
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Рис. 6. Динаміка розподілу чистих кредитів в портфелі кредитів, наданих фізичним особам
ПАТ "Райффайзен банк Аваль" в 2008—2017 рр.
Джерело: побудовано самостійно за даними НБУ [16].

ка" валютна позиція, при цьому для неперевищення нор
мативу Н132=10% від регулятивного капіталу в поза
балансовому обліку погоджуються прямі міжбанківські
форвардні + swap контракти на купівлю або зворотню
купівлю валюти (які, на жаль, не спрацювали під час
валютнофінансової кризи 2008—2009 рр. за "форсма
жором" банківпродавців форвардних контрактів на
валюту);
4) отримані кошти в гривнях масово видаються в
гривневі кредити, чим досягається зростання маржі між
річними відсотками від кредитів в національній валюті
та річними відсотків витрат на залучення валютних де
позитів до 8,5—9,0% замість 5,5—5,8% для періоду
2007—2008 рр. (рис. 4).
Як свідчать дані, наведені на рисунках 5—6, згідно
зі стратегією "короткої" валютної позиції ПАТ "Райф
файзен банк Аваль" у 2007 році мав відкриту балансо
ву "коротку" валютну позицію в розмірі (556) млн грн
(продано 118,1 млн USD), а у 2008 році наростив її до (
770) млн грн за рахунок створення валютних резервів
кредитного ризику неповернення кредитів (створено 23
млн USD резервних контрактивів за рахунок зменшен
ня прибутку) [17]. Таким чином, за рахунок додаткової
5% кредитної маржі банк заробив у 2007—2008 рр. до
датковий прибуток від кредитних операцій по схемі "ко
роткої" валютної позиції у розмірі 60,6 млн грн (12 млн
USD при курсі 5,05 грн/USD).
Аналогічно у 2011—2013 рр., як свідчать дані, на
ведені на рисунку 5, банк був вимушений нарощувати
відкриту "коротку" валютну позицію при створенні до
даткових контрактивів кредитног ризику та частково
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компенсувати понесені витрати прибутку за рахунок за
стосування кредитів в національній валюті з валютною
ресурсною базою згідно стратегії регульованої "корот
кої" валютної позиції ПАТ "Райффайзен банк Аваль"
[17]:
а) врахував заборону НБУ (у першій валютнофінан
совій кризі 2008—2009 рр.) на кредитування фізичних
та юридичних осіб в іноземній валюті, якщо вони не ма
ють джерел доходів в іноземній валюті, та знов засто
сував схему "залучення валютних депозитів — конвер
сія їх у гривню — видача кредитів у національній валюті
за значно вищими ставками, ніж для кредитів в іноземній
валюті";
б) після девальваційного "стрибка" девальвації кур
су національної валюти у 2008—2009 рр. (рис. 1) та ста
білізації курсу банк у 2010—2011 рр. (на фоні падіння
обсягів ресурсної бази на (1,4) млрд USD, як наслідок,
кризи 2008—2009 рр. — табл. 3) нарощував балансову
"коротку" валютну позицію на фоні створення макси
мального обсягу контрактив кредитного ризику та рес
труктуризації кредитів в іноземній валюті в кредити в
національній валюті по схемі "короткої" валютної по
зиції, яка управляється (рис. 5, 6);
в) таким чином, банк на початок 2012 року роз
крив максимальну "коротку" валютну позицію у розмірі
822,0 млн USD валютного еквівалента (рис. 6) та почав
протягом 2012 р. її згортання методов списання безна
дійних до повернення валютних кредитів за рахунок ча
сткового списання їх контрактивного покриття резер
вами їх кору 2012 році різко наростив її до рівня (3,78)
млрд грн (продано ще 432 млн USD);
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Таблиця 3. Показники діяльності в сфері валютних операцій у 2009—2017 рр.

Дата
звітності

01/01/2007
01/01/2009
01/01/2010
01/01/2011
01/01/2012
01/01/2013
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016
01/01/2017
01/10/2017

Усього
чистих
активів в
іноземній
валюті,
млн USD

Усього
чистих
зобов'язань в
іноземній
валюті, млн
USD

5 049,2
4 861,0
3 611,1
3 061,4
2 410,1
2 160,7
1 536,8
1 077,4
670,4
454,9
603,9

5 167,3
5 003,2
4 051,2
3 780,4
3 231,6
2 632,3
1 963,1
1 269,2
644,3
452,5
590,3

Валютна
балансова
позиція
(активи пасиви) в
іноземній
валюті, млн
USD
-118,1
-141,4
-440,1
-719,0
-821,5
-471,5
-426,4
-191,8
26,1
2,5
13,6

Результат від
конверсійних
операцій з
іноземною
валютою,
млн USD

24,8
20,2
20,1
17,0
19,2
29,3
19,7
12,6
8,0

Результат
від
переоцінки
валютної
позиції по
іноземній
валюті,
млн USD
3,0
-3,3
-27,6
-5,9
-7,3
-2,0
-2,8
-148,7
-79,7
3,7
1,5

Чистий
прибуток/
(збиток)
банку, млн
USD
116,3
104,4
-252,4
0,1
3,8
4,2
91,3
-86,8
-60,0
140,5
151,0

Джерело: побудовано автором за даними НБУ [16; 17].

г) у 2013—2014 рр. банк утримував "коротку" ва
лютну позицію на рівні (3,47) — (3,02) млрд грн (екві
валент 471,5—426,4 млн USD), екстренно згортаючи її
на фоні другої валютнофінансової кризи в Україні
2014—2016 рр., в якій банк втратив ще (3,1 млрд USD)
валютних ресурсів (табл. 3).
Враховуючи, що додаткова маржа на схемі "валютні
депозити — кредити в національній валюті" зросла у 2011—
2013 рр. з рівня 5 % до 9,5—10% (рис. 4) банк заробив у
2011—2014 рр. додатковий прибуток від кредитних опе
рацій по схемі "короткої" валютної позиції у розмірі 900 млн
грн (еквівалент 112,5 млн USD при курсі 8,0 грн/USD).
На фоні отриманих додаткових прибутків ПАТ "Райф
файзен банк Аваль" при застосуванні стратегії відкри

тої "короткої" валютної позиції наразився на класичні
валютні ризики отримання збитків від утримування "ко
роткої" валютної позиції в валютнофінансових кризах
2008—2009 рр. та 2014—2016 рр. (рис. 7) з "стрибко
вою" девальвацією національної валюти України та
відповідним ростом курсу іноземної валюти.
Банк почав в обох кризах термінове згортання "ко
роткої" валютної позиції та купівлю валюти на міжбан
ківському валютному ринку України для переходу в
відкриту "довгу" валютну позицію, яка є прибутковою
при рості курса іноземних валют. Оскільки всі банки БС
України на фоні тренду девальвації національної валю
ти одночасно почали процес масової конверсії активів
в національній валюті в активи в іноземній валюті,

Рис. 7. Збитки схеми "короткої" валютної позиції ПАТ "Райффайзен банк Аваль" протягом
"стрибкової" девальвації національної валюти в кризах 2008 та 2014 рр.
Джерело: побудовано самостійно за даними НБУ [16].
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міжбанківський валютний ринок України перейшов в
режим жосткого дефіциту іноземної валюти та галопу
ючого роста курсу іноземних валют.
Якщо у першій кризі 2008—2009 рр. НБУ стриму
вав рост курсу іноземних валют за рахунок власних зо
лотовалютних резервів та введення 100% продажу ва
лютної експортної виручки і обмежень на обсяги щоден
ної покупки валюти на МВРУ, то в другій кризі 2014—
2016 рр. після офіційного переходу у лютому 2014 року
на "плаваючий" ринковий курс національної валюти
фінансової та адміністративної потужності НБУ не вис
тачило для стримування девальвації національної валю
ти більш, ніж у 3 рази (рис. 7).
При згортанні відкритої "короткої" валютної позиції
за рахунок покупки банком ПАТ "Райффайзен банк
Аваль" значної суми іноземної валюти за кризовими
курсами, він отримав наступні збитки (табл. 3):
— у 2008—2010 рр. — (293,4) млн грн, що еквіва
лентно (36,7) млн USD при курсі 8,0 грн/USD);
— у 2014—2015 рр. — (4,257) млрд грн, що екві
валентно (227,6) млн USD при курсі 15,8 грн/USD у
2014 р. та курсі 24,0 грн/USD у 2015 р.).
Таким чином, за рахунок застосування ПАТ "Райф
файзен банк Аваль" стратегії управляємої "короткої"
валютної позиції сумарно у 2007—2015 рр. на фоні двох
непрогнозованих валютнофінансових криз в Україні
банк отримав певну компенсацію від втрат ризикового
покриття валютних кредитних ризиків за рахунок втра
ти частки прибутку банку:
— додатковий прибуток у +124,5 млн USD;
— додатковий збиток за рахунок ризику утриман
ня відкритої "короткої" валютної позиції при створенні
валютних контрактивів кредитного ризику неповернен
ня валютних кредитів на фоні значного росту курсу іно
земної валюти в Україні у ( 264,3) млн USD;
— сумарний результат ризикової валютної стратегії
банку — (139,8) млн USD.
Як наслідок, надто ризикованої збиткової валют
ної стратегії операцій ПАТ "Райффайзен банк Аваль" з
наданим валютним субординованим боргом (297 млн
USD у 2007 році), головний акціонер (64,2%) — мате
ринський банкнерезидент "Райффайзенбанк" (Австрія)
у 2015—2016 рр. прийняв рішення про достроковий
відзив втраченої частини коштів субординованого бор
гу. З врахуванням обмежень НБУ на вивід іноземного
капіталу, прийнятий під час второї валютнофінансової
кризи 2014—2016 рр., операція була проведена в два
етапи — у 2015 році субординований борг, який скла
дав відкриту "коротку" валютну позицію був конверто
ваний в гривню та внесений до статутного капіталу бан
ку (+3,15 млрд грн), а у 2017 році, враховуючи лібераль
не рішення НБУ про дозвіл репатріації дивідендів за
2014—2016 рр. акціонери прийняли рішення про нара
хування дивідендів ( 3,69 млрд грн), конвертацію їх в
іноземну валюту (еквівалент 139,8 млн USD при курсі
26,4 грн/USD) та виведення із власного капіталу банка
через коррахунок, якій відкритий в материнському бан
ку "Райффайзенбанк" (Австрія) [17].

лютної позиції в умовах отримання довгострокових ва
лютних ресурсів від інвесторів показав, що при наяв
ності в БС України національних особливостей розриву
ставок кредитів, наданих у національній та іноземній
валютах, від 5,0—5,5% у 2007—2008 рр. до 9,5—
12,0% у 2012—2017 рр., можна будувати надзвичайно
прибуткову стратегію надання кредитів в національній
валюті за рахунок залучення довгострокових валютних
депозитів.
Водночас при застосуванні стратегії відкритої "ко
роткої" валютної позиції, яка не була в достатній мірі
застрахована світовими інструментами строкових ва
лютних контрактів на покупку валюти, які відсутні на ва
лютному ринку України, ПАТ "Райффайзен банк Аваль"
в умовах надзвичайної ситуації валютнофінансових
криз в Україні 2008—2009 рр. та 2014—2016 рр. з не
прогнозованою "стрибковою" девальвацією національ
ної валюти отримав надзвичайно великі класичні збит
ки від ризиків "короткої" валютної позиції в умовах ро
сту курсу іноземної валюти.
Враховуючи наведені результати, на сьогодні БС
України знаходиться перед дилемою: або прийняти ан
тиризикову стратегію НБУ по забороні відкритих валют
них позицій більше 1% від регулятивного капіталу, або
впровадити світові інструменти строкових контрактів на
організованих валютних строкових біржах для своєчас
ного страхування ризиків відкритих валютних позицій
придбанням контрактів на їх термінове закриття на
пільгових умовах кризисних змін курсів іноземних ва
лют.
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