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INSTYTUCJE I INSTRUMENTY POLITYKI KREDYTOWEJ

1. Pojęcie polityki kredytowej i podmioty ją prowadzące

Politykę kredytową państwa zdefiniuję jako całokształt środków 
i działań państwa mogących powodować modyfikacje zachowań 
podmiotów gospodarczych w ich roli kredytobiorców i kredytodaw
ców. Podstawowym kryterium wyodrębnienia tych działań jest poten
cjalne oddziaływanie na całokształt lub podzbiór podmiotów gospo
darczych. Pierwszy problem wiąże się z określeniem zakresu podmio
tów prowadzących politykę kredytową w wyżej podanym sensie. Jed
ną grupą tych podmiotów są organa władzy i administracji państwo
wej na szczeblu centralnym i terytorialnym. Podmiotem prowadzącym 
politykę kredytową obejmującą całokształt gospodarki jest też bank 
centralny. Środki polityki kredytowej będące w dyspozycji tego pod
miotu są specyficzne, a również reprezentowane przez niego cele 
mogą różnić się od celów administracji państwowej. Z  dwóch gene
ralnych i często sprzecznych grup celów gospodarczych, stymulowa
nia rozwoju oraz utrzymywania równowagi, bank centralny jest ze 
swej natury zainteresowany równowagą gospodarczą i stąd może mu 
zależeć na hamowaniu ekspansji kredytowej, gdy ta jego zdaniem 
wywołuje nadmierną podaż pieniądza Q'ak to miało miejsce w Polsce 
w 1997 roku),

Interesować mnie będą tutaj nie cele polityki kredytowej (które 
mogą się istotnie zmieniać z okresu na okres), lecz środki jej oddzia
ływania na podmioty gospodarcze. W dalszym ciągu będę zajmować 
się podmiotami, normami (w sensie kategorii i reguł prawnych i poza
prawnych tworzących otoczenie działania zarówno podmiotów steru
jących jak i sterowanych) oraz instrumentami (szczegółowymi kate-
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goriami, których poziom może być ustalany przez podmioty sterują
ce).

Ponieważ powyżej podana definicja polityki kredytowej jest bar
dzo szeroka (oparta na rzeczywistym występowaniu konsekwencji w 
zakresie kredytowania, a nie na deklaracji celu danego elementu poli
tyki), wystąpi trudność odcięcia elementów działających na kredyto
wanie, ale zbyt słabo. Polityka kredytowa ma charakter wieloszcze- 
blowy. Podmioty prowadzące państwową politykę kredytową 
(administracja państwowa i bank centralny) mają na ogół tylko po
średni wpływ na zawierane umowy kredytowe. Podmioty zawierające 
te umowy (banki i podmioty gospodarujące) podejmują własne dzia
łania mające cechy polityki kredytowej zwłaszcza w przypadku ban
ków, biorąc oczywiście pod uwagę normy i instrumenty stosowane 
aktualnie przez organa państwowe.

2. Normy i instrumenty o zastosowaniu ogólnym mające wpływ 
na zawieranie i wykonywanie umów kredytowych

A. Normy prawne

Umowa kredytowa jest typową umową cywilno-prawną. Stąd 
zasadniczy wpływ na postępowanie partnerów mają normy kodeksu 
cywilnego regulujące kształt i status tych umów, prawa i obowiązki 
stron oraz sposób dochodzenia należności, gdy któraś ze stron (jest 
to z reguły kredytobiorca z uwagi na czasową niesymetryczność 
umowy) nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych. W związku z tą 
ostatnią okolicznością, w przypadku przedsiębiorstwa mają zastoso
wanie ustalenia znajdujące się już w ramach Kodeksu Handlowego, a 
mianowicie przepisy postępowania upadłościowego, określenie hie
rarchii wierzycieli i sposób układania się dłużnika z wierzycielami.

Stan instytucji prawnych należy jednak widzieć w kontekście ich 
skuteczności, a w szczególności:

- sposobu stosowania przepisów prawnych przez sądy (tj. które 
przepisy są stosowane i w stosunku do kogo),
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- rzeczywistej możliwości skorzystania z arbitrażu sądowego w krót
kim czasie.

Słabość stosowania norm prawnych skutkuje w dewiacjach za
chowania partnerów gospodarczych, które mogą przybrać formę two
rzenia równoległych „prywatnych" form nacisku na parterów i stoso
wania arbitrażu pozasądowego (odwoływania się do osób trzecich) 
oraz unikania w miarę możliwości zawierania umów w ogóle lub obu
dowywania ich nadmiernymi zabezpieczeniami.

B. Instrumenty prawno-informacyjne

Kredytowanie jest (a przynajmniej może być) działalnością dłu
gookresową, w której występują niesymetryczne role partnerów: kre
dytodawca musi wcześnie zaangażować środki pieniężne, natomiast 
na kredytobiorcy ciąży obowiązek spłaty dopiero po dłuższym okresie 
czasu. Stąd też ryzyko obciąża kredytodawcę. Aby je zmniejszyć, 
stosuje on różne metody analityczne, by wyeliminować kredytobior
ców potencjalnie niewypłacalnych. Do ich właściwego stosowania 
potrzebne jest z kolei pewne minimum przejrzystości informacyjnej w 
gospodarce, obejmujące w szczególności:

- wiarygodne informacje na temat legalnego statusu kredytobiorcy (w 
postaci np. rejestru handlowego),

- informacje na temat stanu posiadania kredytobiorcy (istnienie ksiąg 
hipotecznych dla posiadanych gruntów i nieruchomości i gwarancja 
pełności zapisów w nich, możliwość poinformowania się co do sta
nu własnościowego majątku ruchomego pod względem jego ewen
tualnego zastawienia),

- dostępność informacji o obecnym i przeszłym standingu finanso
wym firmy, o stanie posiadania i przeszłości właścicieli i osób za
rządzających, o powiązaniach z innymi przedsiębiorstwami.

Łatwo zauważyć, że aż do chwili obecnej w młodej polskiej go
spodarce rynkowej warunki te nie są w pełni spełnione gdyż:
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- wiele podmiotów (zwłaszcza prywatnych) w ogóle nie posiada 
gruntów i nieruchomości, a więc i hipoteki,

- księgi hipoteczne są niekompletne (nie dla wszystkich nieruchomo
ści) i ich treść też nie jest niepełna,

- dopiero obecnie tworzony jest ogólny rejestr przedmiotów zasta
wionych,

- przy dużym tempie powstawania, łączenia się i zanikania podmio
tów gospodarczych trudno jest ustalić ich rzeczywisty stan posia
dania i długookresową efektywność.

C. Obyczajowe i kulturowe

Do dobrej realizacji umów z możliwie najrzadszym odwoływa
niem się do kosztownego arbitrażu zewnętrznego potrzebny jest pe
wien poziom kultury gospodarczej:

- zinterioryzowany imperatyw zwrotności pożyczki (co wcale nie jest 
oczywiste po długim okresie paternalizmu państwowego, kiedy 
kredyt mógł być spłacony przez budżet),

- dbałość o dobre imię firmy, unikanie nielojalnego postępowania,

- zwyczaj współpracy z głównym bankiem obsługującym (której ele
mentem jest obopólnie korzystne pobieranie kredytów), a nie walki 
z nim,

- znajomość nowoczesnych technik zarządzania i finansowania, 
zmniejszająca ryzyko dużych fluktuacji w przychodach (np. umie
jętność dostosowywania finansowania poprzez zobowiązania han
dlowe do należności - stosowanie do norm współczesnej gospo
darki, stosowanie norm płynności).

Oprócz otoczenia norm ogólnych, w rękach podmiotów prowa
dzących politykę kredytową znajdują się też instrumenty doraźne. 
Moim zdaniem do takich trzeba zaliczyć Ustawę o restrukturyzacji 
finansowej przedsiębiorstw i banków z 3.02.1993 .Została ona wpro-
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wadzona w życie w sytuacji nagłego wzrostu niespłaconych kredytów 
na początku lat dziewięćdziesiątych (w końcu 1993 roku stanowiły 
one 30% ogółu udzielonych kredytów). Szereg czynników zarówno 
makroekonomicznych (silne i nieprzewidywalne zmiany w przycho
dach podmiotów w następstwie wprowadzenia programu stabilizacyj
nego i szerokiego napływu dóbr importowych), jak i wewnątrzbanko- 
wych (małe doświadczenie nowo utworzonych banków komercyjnych, 
brak obowiązujących norm ostrożnościowych) leżało u podstaw tego 
zjawiska. Było rzeczą oczywistą, że nie poradzą sobie z tym banki, 
ani tym bardziej kredytobiorcy. Stąd niezbędne było zastosowanie 
instrumentów polityki państwowej. Drogą ustawy o restrukturyzacji 
finansowej umożliwiono dziesięciu największym bankom państwo
wym skorzystanie z pomocy państwa (poprzez przekazanie obligacji 
restrukturyzacyjnych mających zasilić fundusze własne). Warunkiem 
niezbędnym było dokonanie przeglądu portfela kredytów i określenie 
sposobu odzyskania złych długów. Jednym z możliwych sposobów 
działania było wspomożenie przedsiębiorstw rokujących nadzieje 
spłaty w drodze „układu bankowego” (w którym bank zobowiązywał 
się do złagodzenia warunków spłaty długu lub udzielenia nowych 
kredytów, a przedsiębiorstwo - do wdrożenia uzgodnionego programu 
naprawczego). Bank mógł również zamienić zadłużenie na akcje 
dłużnika (po jego prywatyzacji), sprzedać swą należność (jeśli nie 
było widoków na jej rychłe odzyskanie lub było to zbyt kosztowne 
organizacyjnie) albo wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości 
dłużnika. W wyniku zastosowania ustawy doraźnie zredukowano 
wielkość „złych długów" do około 10% całości zadłużenia, ale w rze
czywistości odzyskano niewielką część należności (około 40% w 
przypadku układów bankowych, 20% przy sprzedaży należności, 10% 
w przypadku wdrożenia postępowania upadłościowego).1 Ustawa 
miała ograniczony horyzont czasowy i funkcję doraźnego uporządko
wania stanu zadłużenia. Spowodowała ona jednak duże zmiany w 
organizacji i postępowaniu banków (utworzenie Departamentów Kre
dytów Trudnych, stworzenie procedur postępowania przy udzielaniu 
kredytów, pogłębienie wiedzy prawnej, opanowanie technik analizy

1 „Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków. II raport z badań" 
(red. L.Pawłowicz) Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 
1995.
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finansowej) oraz utworzyła ramy lepszej ich współpracy z kredyto
dawcami.

Oprócz norm w sferze ogólnych warunków polityki kredytowej 
znajdują się liczne instrumenty mniej lub bardziej bezpośrednio wpły
wające na kredytowanie. Należą do nich w szczególności:

- system środków polityki koniunkturalnej i antyinflacyjnej (kształ
tujący sytuację kredytobiorców i kredytodawców oraz ich przewidy
wania na przyszłość, a także niezbędną dla odzyskania kapitału 
wielkość nominalnej stopy oprocentowania),

- system podatkowy, który od działy wuj e na sytuację finansową kredy
todawców (np. przez opodatkowanie nie pobranych odsetek) i kredy
tobiorców i może modyfikować zwłaszcza decyzje kredytobiorców 
poprzez ulgi związane z potencjalnym przedmiotem kredytowania,

- system stóp banku centralnego (redyskonta weksli, kredytu refinan
sowego), które co prawda nie mają nakazowego charakteru w sto
sunku do kredytodawców, ale mają większą szansę być stosowane 
w umowach w których stroną są podmioty administracji państwowej 
(np. w przypadku dofinansowywania odsetek od niektórych kredy
tów mieszkaniowych, na cele rolnicze czy związanych z rehabilita
cją inwalidów).

Oprócz instrumentów pośrednich podmioty prowadzące politykę 
kredytową mogą oddziaływać bardziej bezpośrednio. Jedną z form 
ingerencji bezpośredniej jest tworzenie w porozumieniu z bankami 
form kredytów preferencyjnych, w których np. budżet państwa finan
suje część należnego bankom oprocentowania i w związku z tym niż
sze jest obciążenie kredytobiorców. W polskim systemie kredytowym 
takie preferencje dotyczą części kredytów mieszkaniowych 
(udzielonych przed 30.03.1993), niektórych kredytów na cele rolnicze 
(np. na zakup ziemi i jej początkowe zagospodarowanie) oraz kredy
tów dla zakładów pracy chronionej.
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3. Normy i instrumenty wpływające na zachowanie kredytodaw
ców

Na kredytodawców wpływają głównie instytucje i instrumenty 
nadzoru bankowego, wykonywanego wobec banków komercyjnych 
przez NBP jako bank centralny i będący do tej pory jego częścią Ge
neralny Inspektorat Nadzoru Bankowego. O młodości polskiego sys
temu bankowego i polityki kredytowej świadczy fakt, że instytucje 
nadzoru bankowego są stosunkowo młode - wprowadzono je w roku 
1992 w odpowiedzi na falę „złych długów". Właśnie 18 listopada 1992 
roku Zarządzeniem nr 19/92 Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
wprowadzono zasady równoważenia ryzyka poprzez tworzenie re
zerw celowych. Wcześniej nie tylko nie było obowiązku tworzenia 
rezerw celowych na ewentualne pokrycie strat z tytułu niezwróconych 
kredytów, aie wręcz nie była ustalona definicja „złego długu".

Obecnie narzędziem polityki kredytowej jest obowiązująca kla
syfikacja kredytów w podziale na:

- regularne,

- nieregularne, w tym:

- poniżej standardu (opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek
powyżej 1 i poniżej 3 miesięcy)

- wątpliwe (opóźnienie powyżej 3 a poniżej 6 miesięcy),

- stracone (opóźnienie powyżej 6 miesięcy).

Ponadto przy klasyfikacji kredytów bierze się pod uwagę ogólną sytu
ację finansową kredytobiorcy.

Z zaistnieniem w danym banku kredytów nieregularnych zwią
zany jest obowiązek tworzenia rezerw celowych na ewentualne po
krycie przyszłych strat. Instrument ten jest stosunkowo uciążliwy dla 
banku (oznacza zmniejszenie zysku, na ogół bez prawa zmniejszenia 
podatku dochodowego), co prowadzi do ostrożnego udzielania kredy
tów ale też i ukrywania kredytów nieregularnych (co nie jest skompli-
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kowane przy niewielkiej niereg ułam ości, bo jej kryteria są rozmyte - 
np. kredytobiorca na ogół płaci odsetki, ale nie spłaca rat lub spłaca 
je częściowo).

Kolejnym instrumentem jest ograniczenie koncentracji kredytów 
przez ograniczenie maksymalnego zaangażowania banku w stosunku 
do poszczególnych podmiotów (do 10% funduszy własnych w jednej 
umowie kredytowej i do 15% wobec jednego kredytobiorcy). Instru
ment ten jest szczególnie ostro działający wobec banków młodych, o 
niewysokich funduszach własnych. Normy koncentracji są bezpo
średnią przyczyną tworzenia konsorcjów międzybankowych dla fi
nansowania dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Innym narzędziem, pośrednim lecz silnie działającym jest 
wprowadzony w 1993 roku tzw. współczynnik wypłacalności 
(Cooke'a) nakazujący bankom utrzymywać fundusze własne netto 
(czyli z potrąceniem brakującej kwoty rezerw celowych, strat i udzia
łów kapitałowych w podmiotach finansowych) co najmniej w wartości 
8% sumy aktywów ważonych ryzykiem. Ponieważ kredyty są obcią
żone stosunkowo wysoką wagą ryzyka (dla kredytów bez gwarancji 
rządowych jest to 100%) w szczególności wyższą niż dla rządowych 
papierów wartościowych (10%), jego stosowanie implicite powoduje 
ograniczenie akcji kredytowej. Ponadto sporządzanie wymaganej 
przez GINB sprawozdawczości dyscyplinuje banki i skłania je do 
monitorowania ryzyka,

Poza wykonywaniem funkcji nadzoru bank centralny inicjuje 
również działania organizacyjno-informacyjne dotyczące działalności 
całego systemu bankowego. Należy do nich tworzona obecnie, na 
podstawie informacji pochodzącej z poszczególnych banków, lista 
kredytobiorców i poręczycieli, która ma prowadzić do unikania dal
szego kredytowania podmiotów już wysoce zadłużonych w innych 
bankach.

Jednak każdy bank indywidualnie, choć pod wpływem powyż
szych instrumentów, kształtuje swą politykę kredytową. Wola rozwi
jania akcji kredytowej i cena kredytu (stopa procentowa) wynikają z 
warunków gospodarowania danego banku. Musi on zagospodarować 
powierzone mu depozyty w sposób możliwie rentowny (by pokryć
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wypłacane deponentom odsetki oraz dodatkowy koszt w postaci re
zerwy obowiązkowej, a także zarobić na utrzymanie całej struktury 
banku). Kryteria te są na ogół sprzeczne. Jednak zwłaszcza obecnie, 
gdy nie występują już tak wysokie jak w poprzednich latach przyrosty 
podaży papierów wartościowych Skarbu Państwa i NBP, rozwijanie 
akcji kredytowej jest koniecznością finansową. Tym niemniej w wielu 
bankach występuje faktyczna niechęć do kredytowania, spowodowa
na

- nieoperatywnością i przekonaniem o trudnej egzekucji należności 
w przypadku kredytów nie spłacanych (pasywność kredytodawcy),

- słabością służb kredytowych i stosowanych metod analitycznych,

- słabą wiedzą o zabezpieczeniach umownych i ich małą efektywno
ścią, co wywołuje obawę przed ryzykiem.

4. Instrumenty specyficzne wpływające na postępowanie kredy
tobiorcy

Czynniki skłaniające lub zniechęcające kredytobiorców do 
ubiegania się o kredyt są tak różne, jak zróżnicowane są sytuacje 
kredytobiorców i oferta kredytowa. Czym innym będzie się kierować 
osoba fizyczna zaciągająca krótkoterminowy kredyt na nieprzewi
dziany zakup przekraczający bieżące zasoby gotówkowe, czym in
nym przedsiębiorstwo rozważające kredyt inwestycyjny, czym innym 
młode małżeństwo chcące kupić mieszkanie.

Najogólniej chęć wzięcia kredytu pojawia się, gdy:

- kredytobiorca ma pozytywne przewidywania co do wpływu przed
miotu kredytowania na jego przyszłą sytuację (czyli przypuszcza, 
że zamierzenie „opłaci się” mu w sensie ekonomicznym lub jakim
kolwiek innym),

- jego własna sytuacja finansowa nie pozwala mu sfinansować 
przedmiotu kredytowania (lub jego środki mogą być lepiej uloko
wane), a w przyszłości będzie wystarczająco dobra, by znieść cię
żar odsetek i rat spłaty;
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- kredytobiorca posiada wystarczającą „kulturę finansową” by rozwa
żać ewentualność kredytu - jest poinformowany o ofercie, jest w 
stanie dokonać analizy finansowej i załatwić sprawy proceduralne.

Na motywy z dwóch pierwszych grup duży wpływ mają instru
menty polityki państwowej, a w szczególności:

- polityka rozwojowa i antyinflacyjna,

- polityka fiskalna (np. bardzo duże znaczenie dla inwestowania w 
Polsce w ostatnim okresie miały podatkowe ulgi inwestycyjne i 
mieszkaniowe),

- organizowanie przedsięwzięć (np. centrów rozwoju dla małych 
przedsiębiorstw, kas mieszkaniowych) i ich dofinansowanie 
(dotyczy to obecnie kredytów na cele rolnicze i związanych z re
habilitacją inwalidów).

Natomiast na motywy z trzeciej grupy, zwłaszcza odnoszące się 
do osób fizycznych i małych przedsiębiorstw, ma wpływ polityka pro
mocji kredytów prowadzona przez same banki. Jednak poza chęcią 
wzięcia kredytu do podpisania umowy potrzebne jest spełnienie przez 
kredytobiorcę wymagań banku kredytującego. W obecnej sytuacji, po 
fali „złych długów" początku lat dziewięćdziesiątych, banki polskie 
wymagają bardzo wysokich zabezpieczeń, zwłaszcza jeśli chodzi o 
kredyty długoterminowe (inwestycyjne i mieszkaniowe).

Istnieje szereg instrumentów, które mogą być i są stosowane 
dla zabezpieczenia kredytu bankowego2. Należą do nich:

- poręczenie osoby fizycznej lub prawnej

- weksel

- gwarancja instytucji finansowej (budżetu lub innego banku)

- przystąpienie do długu

2 M.Bączyk „Problem regulacji prawnej zabezpieczeń w prawie polskim" 
Bank i Kredyt, Nr 11, 1991.
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- złożenie kaucji

- zablokowanie depozytów bankowych

- przewłaszczenie na zabezpieczenie

- zastaw (na zasobach rzeczowych lub na prawach - np. do akcji)

- hipoteka

- ubezpieczenie kredytu.

Jeśli chodzi o osoby fizyczne, to na ogół wymagane jest za
bezpieczenie hipoteczne (którym duża część potencjalnych kredyto
biorców nie dysponuje) lub poręcznie osób o wysokich dochodach (co 
również może nie być osiągalne).

Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, to bank na ogół wymaga po
krycia zabezpieczeniami całości kredytu i odsetek, co przy obecnej 
stopie procentowej powyżej 20% i długim okresie kredytowania daje 
bardzo wysokie kwoty. Jako formę zabezpieczenia banki preferują 
blokadę depozytów lub zabezpieczenie materialne (hipoteką lub za
stawem). Często jest to wymaganie nie do spełnienia poprzez przed
siębiorstwo nie mające własnych nieruchomości (a więc i hipoteki) i 
nie mogące sobie pozwolić na długookresową blokadę środków pie
niężnych (zresztą na ogół ich nie ma - dlatego bierze kredyt). Wów
czas wyjściem jest ubieganie się o gwarancje osoby trzeciej. Jednak 
jeśli chodzi o gwarancje bankowe, to ich uzyskanie jest równie trud
ne, jak i uzyskanie samego kredytu. Z kolei gwarancje Skarbu Pań
stwa, dostępne tylko dla dużych przedsiębiorstw realizujących pań
stwowe opcje strategiczne, mogą pokrywać tylko 60% wymaganego 
zabezpieczenia i same muszą być czymś zabezpieczone (np. przez 
weksel, zastaw, poręcznie lub akt notarialny umożliwiający egzekucję 
należności). Aby umożliwić dostęp do gwarancji mniejszym przedsię
biorstwom, w 1994 roku został utworzony specjalny fundusz gwaran
cyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (do 250 zatrudnionych i 
do 20 min ECU obrotu rocznego). Jest on w gestii Banku Gospodar
stwa Krajowego i jest uruchamiany na wniosek banku-kredytodawcy.
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W polskim systemie kredytowym wyraźnie brakuje instytucji 
ubezpieczenia kredytu, która byłaby dostępna dla biorców kredytów 
długoterminowych pod warunkiem wykupienia polisy i pokrywałaby 
ryzyka śmierci, długotrwałej choroby i utraty pracy dla osób fizycz
nych oraz ryzyka klęsk żywiołowych i niezależnych gwałtownych wy
darzeń politycznych i gospodarczych w przypadku przedsiębiorstw. 
Ubezpieczenie kredytów, powszechnie stosowane w systemie fran
cuskim, zmniejszyłoby ryzyko zarówno kredytodawców, jak i kredy
tobiorców.

Pewne światło na motywy pobierania kredytów lub powstrzy
mywanie się przed tym rzucają badania ankietowe wykonane dla 
Departamentu Statystyki NBP.3 Okazało się, że tylko niewielka część 
przedsiębiorstw może zaspokoić swe potrzeby w zakresie finanso
wania bieżącego przy pomocy środków własnych (11,5%), a jeszcze 
mniejszy odsetek może zaspokoić swe potrzeby inwestycyjne. Wy
soki z kolei jest odsetek przedsiębiorstw (40-50%) w ogóle niezdol
nych do realizacji swych potrzeb bez pomocy kredytu bankowego. 
Natomiast przedsiębiorstwa o najlepszej kondycji finansowej preferu
ją finansowanie z zysku przy ograniczeniu do minimum kredytu (w 
razie potrzeby emitują papiery komercyjne). Stąd z klienteli banków 
znikają najlepsi kredytobiorcy, a pozostają klienci słabi.

Większość przedsiębiorstw posiada obecnie zdolność kredyto
wą, choć zwłaszcza ich wskaźniki płynności są często zbyt niskie. Nie 
występuje więc na dużą skalę zjawisko odmowy udzielenia kredytu z 
powodu złej kondycji finansowej. Cena kredytu (stopa procentowa) 
wynosząca w 1996 roku efektywnie 23,7% dla kredytów krótkotermi
nowych i 21,7% dla długoterminowych nie była oceniana przez 
przedsiębiorstwa jako zaporowa, ale była na tyle wysoka, że jej zróż
nicowanie między bankami determinowało wybór kredytodawcy. 
Drugim co do ważności motywem wyboru banku była wysokość żą
danych zabezpieczeń. Kredytodawcy często (w 60% przypadków) 
korzystali z usług kilku banków, głównie z tego powodu, że możliwy 
do uzyskania kredyt nie zaspokajał w pełni ich potrzeb. Przedsiębior

3 P.Boguszewski, A.Bolek, K,Puchalska, D.Kołodziejczyk „Sytuacja pienięż
no-kredytowa przedsiębiorstw w 1996 roku w świetle badań ankietowych i 
badań GUS”, Bank i Kredyt nr 9, 1997, s.7-76.
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stwa w dobrej kondycji finansowej pragnące dokonać inwestycji stara
ją  się zaspokoić swoje potrzeby finansowe przy pomocy środków 
własnych lub środków obcych pozyskiwanych bez pośrednictwa ban
ków, wykorzystując fakt, że cena pieniądza na rynku międzybanko
wym jest niższa niż oprocentowanie kredytów. Służą temu emisje 
obligacji przedsiębiorstw, obsługiwane zresztą przez banki. Emitowa
ne papiery wartościowe noszą różne nazwy (obligacje, bony komer
cyjne, weksle komercyjne, K.W.I.T.), a co więcej, wykorzystują różne 
podstawy prawne (weksel, zobowiązanie na zasadzie Kodeksu Cy
wilnego, obligacja). Forma ta jest wygodna dla przedsiębiorstwa, któ
re jest w mniejszym stopniu uzależnione od banku, a także dla banku, 
który zarabia jako agent emisji i ponosi mniejsza odpowiedzialność 
niż kredytodawca. W jej rozwoju przeszkadza jednak różnorodność 
utrudniająca powstanie rynku wtórnego tych papierów oraz nadal 
niestabilna sytuacja gospodarcza, mogąca powodować niemożność 
wykupu obligacji przez emitenta.

Polityka kredytowa musi liczyć się z realiami zaszłościowymi w
zakresie kredytowania. W ciągu ostatnich 2 lat są one następujące:

1. Wysoka dynamika kredytu krótkoterminowego przy dużo niższej - 
długoterminowego;

2. Najwyższa dynamika popytu na kredyt ze strony jednoosobowych 
spółek Skarbu Państwa i krajowych przedsiębiorstw prywatnych 
(tych zwłaszcza w zakresie kredytu krótkoterminowego). 2 kolei 
przedsiębiorstwa zagraniczne cechują się wysoką dynamiką kredy
tu inwestycyjnego; 3

3. Wysoki poziom koncentracji zadłużenia w 10 na 60 sekcji EKD 
(koncentrują one łącznie 90% kredytów), niekoniecznie najbardziej 
rentownych, Należą do nich:

- zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- obsługa nieruchomości

- produkcja artykułów spożywczych
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- handel hurtowy i komisowy

- poczta i telekomunikacja

- produkcja metali

- górnictwo węgla kamiennego i brunatnego

- produkcja chemikaliów

- produkcja pojazdów mechanicznych

- produkcja pozostałego sprzętu transportowego.

Z punktu widzenia banków znajdujących się w sytuacji stałej 
nadpłynności, popyt na kredyt jest niewystarczający, co powoduje 
rosnącą konkurencję między bankami. Z punktu widzenia makroeko
nomicznego celu rozwojowego, proporcje kredytu nie są odpowied
nie, a udział kredytu długoterminowego w dziedzinach rokujących 
rozwój jest niewystarczający. Natomiast w połowie roku 1997 skala 
działalności kredytowej została oceniona jako nadmierna z punktu 
widzenia podaży pieniądza przez NBP, który zastosował odpowiednie 
środki przeciwdziałające (na początku roku - podniesienie stóp re
zerw obowiązkowych, w sierpniu - podniesienie stopy lombardowej i 
redyskontowej banku centralnego, w październiku - wprowadzenie 
wysoko oprocentowanych lokat terminowych banku centralnego dla 
klientów indywidualnych, co spowodowało zmniejszenie dopływu de
pozytów do banków komercyjnych). Biorąc pod uwagę proporcje ty
pów kredytów, mogą one odbić się głównie na kredytach długotermi
nowych (bo krótkoterminowe są i tak niezbędne), hamując rozwój 
gospodarczy.
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STRESZCZENIE

Przedmiotem opracowania są instrumenty polityki kredytowej 
rozumianej jako polityka państwa i banku centralnego. Podkreślono 
pośredni charakter oddziaływania tych podmiotów na zawieranie 
umów między bankami a kredytobiorcami. Przedstawiono normy 
prawne i obyczajowe, mające wpływ na zawieranie i wykonywanie 
umów kredytowych, a także wysiłki administracji banku centralnego 
dla polepszenia informacji o kredytobiorcach. Omówiono działanie 
ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków jako 
doraźnego instrumentu polityki kredytowej oraz różnorodnych instru
mentów mniej lub bardziej bezpośrednio wpływających na umowy 
kredytowe (stóp banku centralnego, polityki koniunkturalnej i antyin
flacyjnej, systemu podatkowego). Przedstawiono też elementy nadzo
ru bankowego wpływające na działalność kredytową banków. Próbu
jąc wyjaśnić tendencje przedsiębiorstw w zakresie skłonności do ko
rzystania z kredytu wskazano na znaczenie wymaganych przez banki 
zabezpieczeń, ogólnie wysokich stóp kredytowych i konkurencji ze 
strony emisji papierów komercyjnych.



KONKLUZJE

W świetle przedstawionych opracowań można, jak się wydaje, 
stwierdzić, że instytucjonalno-instrumentalny kontekst polityki rozwoju 
stanowi zarówno znaczący, jak też niedoceniany aspekt współcze
snych przemian rozwojowych.

Transformacja systemowa w Polsce polega bowiem nie tylko 
na przekształcaniu gospodarki scentralizowanej w gospodarkę zde
centralizowaną, Chodzi tu także o opracowanie i wdrożenie takich 
modyfikacji podstawowego ładu gospodarki rynkowej, które zapew
niając szybki rozwój gospodarczy, mógłby także odpowiadać oczeki
waniom społeczeństwa. Taką zmodyfikowaną formą ładu gospodarki 
rynkowej może być społeczna gospodarka rynkowa oparta na pry
watnej własności, w której państwo bierze na siebie określone zobo
wiązania i realizuje je z pełnym poszanowaniem mechanizmów go
spodarki rynkowej.

Oznacza to konieczność podejmowania zróżnicowanych, a za
razem współzależnych decyzji rozwojowych, co stwarza skompliko
waną z metodologicznego punktu widzenia sytuację. Decyzje te po
winny prowadzić do wyboru strategii rozwoju, czyli rodzaju ugody 
społecznej w odniesieniu do podstawowych dylematów rozwojowych. 
Jej wybór przesądza o zakresie niezbędnych działań, składających 
się na szeroko rozumianą politykę rozwojową która nie może być 
utożsamiana z polityką makroekonomiczną. Metodyka opracowywa
nia koncepcji rozwoju powinna zatem uwzględniać zarówno odręb
ność, jak i współzależność strategii rozwoju, polityki rozwoju i polityki 
makroekonomicznej, co umożliwiałoby ich spójne opracowywanie.

Coraz bardziej istotnym elementem polityki rozwoju, zwłaszcza 
w kontekście procesów integracyjnych z Unią Europejską, staje się 
obecnie polityka regionalna. Aktualnie stosowaną instrumentacja 
rozwoju regionalnego w Polsce wiąże się jednak z licznymi niedostat
kami. Konieczne jest zwłaszcza równorzędne traktowanie podstawo
wych grup instrumentów, czyli strategicznego programowania rozwo
ju regionalnego, jego finansowego wspierania oraz wspierania rozwo-



ju infrastruktury technicznej i niematerialnych instrumentów wspiera
nia rozwoju regionalnego. Poza tym, integracja europejska oznacza, 
że wszystkie instrumenty polityki regionalnej powinny być rozpatry
wane z punktu widzenia przyszłego członkostwa Polski w Unii Euro
pejskiej.

W krajach Unii Europejskiej i w większości krajów aspirujących 
do członkostwa w Unii istnieje organ odpowiedzialny za realizację 
polityki regionalnej państwa. Funkcjonujące w Polsce instytucje poli
tyki regionalnej mają charakter interregionalny oraz intraregionalny, a 
rozwój regionalny jest wypadkową procesów zachodzących w cen
trum, układach regionalnych i w coraz bardziej aktywnych jednost
kach gospodarczych. W związku z brakiem upodmiotowienia szcze
bla wojewódzkiego konieczne jest poszukiwanie zespołu instytucji, 
które współdziałając ze sobą tworzyłyby formę zbiorowego podmiotu 
polityki regionalnej.

Istotnym czynnikiem rozwoju zarówno w skali regionalnej, jak 
też w skali całego kraju jest napływ zagranicznych inwestycji bezpo
średnich. Jest on niedostateczny, a główną tego przyczyną jest słaba 
konkurencyjność polskiej gospodarki, zarówno na poziomie makro- 
otoczenia, jak i samych przedsiębiorstw. Stąd też działania państwa 
powinny koncentrować się na poprawie szeroko rozumianego klimatu 
inwestycyjnego oraz na wzroście międzynarodowej konkurencyjności 
polskich przedsiębiorstw. Sprzyjać temu może rozwój nowoczesnej 
infrastruktury gospodarczej, zwłaszcza w regionach słabo rozwinię
tych; odpowiednia polityka naukowo-techniczna oraz rozwój instytucji 
działających na rzecz wdrażania nowoczesnych technologii.

Wymaga to ukształtowania się nowoczesnego systemu banko
wo - kredytowego. Polityka kredytowa ma jednak charakter wie- 
loszczeblowy, a podmioty prowadzące politykę kredytową mają na 
ogół tylko pośredni wpływ na zawierane umowy kredytowe. Ponadto 
cele banku centralnego mogą się różnić od celów administracji pań
stwowej. Z dwóch podstawowych i często sprzecznych celów gospo
darczych, czyli stymulowania rozwoju oraz utrzymania równowagi, 
bank centralny jest ze swej natury bardziej zainteresowany równowa
gą gospodarczą i może mu zależeć na hamowaniu ekspansji kredy
towej, gdy ta wywołuje nadmierną podaż pieniądza.
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Generalnie należy więc stwierdzić, że problematyka instytucjo- 
nalno-instrumentalnych aspektów polityki rozwoju będzie nabierała 
coraz większego znaczenia w warunkach transformacji, integracji 
oraz globalizacji. W związku z tym problematyka ta wymaga większej 
niż dotychczas uwagi, a badania zainicjowane w tym tomie zasługują 
na kontynuację.
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