82

ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH,
SERIA G, T. 92, z. 2, 2006
A. DANI£OWSKA

RÓD£A, WARUNKI I ZNACZENIE KREDYTU TOWAROWEGO
DLA GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH
Alina Dani³owska
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Kierownik katedry: prof. dr hab. Jan Hybel
S³owa kluczowe: kredyty towarowe, inwestycje, gospodarstwa
Key words: trade credits, investments, farms
S y n o p s i s: W opracowaniu przedstawiono kredyt towarowy udzielany gospodarstwom
indywidualnym w Polsce, jego ród³a, warunki i znaczenie w finansowaniu nak³adów
produkcyjnych. Podstawowymi ród³ami tego kredytu by³y sklepy i hurtownie oraz
odbiorcy produktów, g³ównie mleczarnie. Pozacenowe warunki udzielania i sp³aty badanych kredytów towarowych by³y korzystniejsze ni¿ bankowych, natomiast cena by³a
bardzo zró¿nicowana, a jej deklarowany poziom by³ wy¿szy, w porównaniu ze stopami
procentowymi p³aconymi przez rolników od kredytów preferencyjnych.

WPROWADZENIE
Kredyt towarowy, mimo ¿e znany i stosowany w rolnictwie polskim nawet w okresie
gospodarki socjalistycznej, jest wyj¹tkowo rzadko przedmiotem zainteresowania badaczy.
Pojedyncze wzmianki o tym zjawisku pojawiaj¹ siê w pracach dotycz¹cych zagadnieñ relacji
rolników z innymi ogniwami ³añcucha ¿ywnociowego. W opracowaniu wskazano istotnoæ tego zagadnienia w gospodarce rynkowej.
Celem opracowania jest zdefiniowanie cech kredytu towarowego zaci¹ganego przez
indywidualne gospodarstwa rolne w Polsce, jego róde³ i warunków oraz okrelenie roli w
realizowaniu nak³adów bie¿¹cych i inwestycyjnych tych gospodarstw.
MATERIA£Y RÓD£OWE I METODA BADAÑ
Przedmiotem opracowania jest kredyt towarowy udzielany rolnikom przez ró¿norodne
podmioty. Ró¿ne aspekty kredytu towarowego s¹ analizowane na tle po¿yczek rzeczowych
i kredytów bankowych.
Materia³y do analizy pochodz¹ z badañ w³asnych autorki dotycz¹cych warunków zawierania i wykonania kontraktów kredytowych miêdzy rolnikami i ró¿nymi podmiotami.
Badaniami objêto grupê gospodarstw indywidualnych wybranych w sposób celowy spo-
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ród gospodarstw indywidualnych prowadz¹cych rachunkowoæ pod nadzorem pracowników Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej (IERiG¯). Wywiady,
wed³ug standaryzowanego kwestionariusza opracowanego przez autorkê, przeprowadzili
wród wybranych gospodarstw inspektorzy Instytutu nadzoruj¹cy prowadzenie ksi¹g rachunkowych. Kryterium wyboru gospodarstw do badañ stanowi³ fakt zad³u¿enia gospodarstwa z tytu³u po¿yczek u osób fizycznych (wed³ug terminologii IERiG¯ po¿yczek prywatnych) lub w ró¿norodnych instytucjach niebankowych na dzieñ 31.12.2001 r. W efekcie
otrzymano informacje dotycz¹ce 612 umów kredytów i po¿yczek, w tym 91 kredytów towarowych i 14 po¿yczek rzeczowych. Kredyty towarowe zosta³y zaci¹gniête przez 80, a po¿yczki rzeczowe przez 11 gospodarstw zlokalizowanych na terenie ca³ego kraju.
Podstawowymi metodami badawczymi zastosowanymi w opracowaniu s¹: metoda opisowa, porównawcza oraz metody statystyczne, g³ównie statystyka opisowa.
POJÊCIE KREDYTU TOWAROWEGO I JEGO TEORIE
Kredyt towarowy ma miejsce wtedy, gdy nastêpuje odroczenie zap³aty za dostarczony
towar. Transakcja kupna-sprzeda¿y przeradza siê w stosunek kredytowy, o ile tylko sprzedawca odracza moment pobrania zap³aty za sprzedany towar i oddziela w czasie moment
przekazania towaru od momentu otrzymania jego równowartoci od nabywcy. W ten sposób sprzedawca staje siê wierzycielem, a nabywca d³u¿nikiem [Ma³a Encyklopedia Ekonomiczna 1974]. Wyró¿nia siê kredyt kupiecki bezp³atny i p³atny. Bezp³atny kredyt kupiecki
jest udostêpniony na okres, w którym mo¿na uzyskaæ rabat, za p³atny kredyt kupiecki jest
t¹ czêci¹ kredytu, która przekracza kredyt bezp³atny. Jego koszt jest ponoszony porednio
przez utracony rabat [Brigham 1996]. Zaletami kredytu towarowego s¹: niski stopieñ formalizacji samej procedury, wygoda, z regu³y brak oceny zdolnoci kredytowej, oraz prosta
forma zabezpieczenia [Kulawik 1998]. W stosunku do rodków uzyskanych od osób fizycznych w formie rzeczowej u¿ywa siê okrelenia po¿yczka rzeczowa [Messner 2005].
We wspó³czesnej gospodarce krajów wysoko rozwiniêtych, w których system finansowy jest bardzo dobrze rozwiniêty, co przejawia siê w funkcjonowaniu du¿ej liczby poredników finansowych i obecnoci wielu instrumentów finansowych, kredyt towarowy nie tylko
nie zosta³ wyparty przez kredyt pieniê¿ny, ale ma du¿e znaczenie [Rajan, Zingales 1993].
Jest kilka teorii wyjaniaj¹cych istnienie i funkcjonowanie we wspó³czesnej gospodarce kredytu towarowego. Petersen i Rajan [1997] wyró¿niaj¹ ich 3 grupy: teorie przewag
finansowych, teorie dyskryminacji cenowej przez kredyt towarowy i teorie kosztów transakcyjnych. W pierwszej grupie znajduj¹ siê teorie podnosz¹ce przewagê przedsiêbiorstw
udzielaj¹cych kredytu towarowego nad porednikami finansowymi w zakresie: posiadania
informacji o kredytobiorcy, kontrolowania kredytobiorcy i zachowania wartoci aktywów.
Druga grupa dotyczy sytuacji, gdy kredytodawca nie ma przewagi nad porednikami finansowymi w ¿adnym z zakresów, ale dziêki kredytowi zwiêksza sprzeda¿, umo¿liwia nabycie
towarów klientom, którzy nie otrzymaliby kredytu bankowego lub otrzymaliby go na warunkach znacznie gorszych ni¿ w przypadku kredytu kupieckiego. Podkrela siê przy tym,
¿e w interesie sprzedawców jest podtrzymanie funkcjonowania nabywców ich towarów
przez ich krótkoterminowe finansowanie. Teoria kosztów transakcyjnych k³adzie nacisk na
redukcjê kosztów transakcyjnych obs³ugi rachunków za dostawy towarów. Zamiast p³aciæ
rachunek ka¿dorazowo po dostawie mo¿na kumulowaæ p³atnoci i regulowaæ je wed³ug
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okrelonego harmonogram, np. raz w miesi¹cu lub kwartalnie. Wed³ug innej wersji teorii
kosztów transakcyjnych, przez kredyt kupiecki przedsiêbiorstwo mo¿e lepiej zarz¹dzaæ zapasami towarów w kierunku redukcji kosztów ich sk³adowania.
Wymienione teorie nie wykluczaj¹ siê wzajemnie. Wrêcz przeciwnie, w praktyce mo¿e
wyst¹piæ równolegle kilka przyczyn udzielania kredytu towarowego przez danych kredytodawców.
RÓD£A KREDYTÓW TOWAROWYCH
Kredyt towarowy w Polsce jest udzielany gospodarstwom indywidualnym przez ró¿nego rodzaju przedsiêbiorstwa. Jest on alternatywnym wobec kredytów i po¿yczek pieniê¿nych
(bankowych i niebankowych) ród³em realizowania wydatków produkcyjnych i konsumpcyjnych tych gospodarstw. Na dzieñ 31.12.2001 r. 295 gospodarstw (23,2% wszystkich gospodarstw badanych przez IERiG¯ w 2001 r.) by³o zad³u¿onych z tytu³u kredytów i po¿yczek w
instytucjach niebankowych i u osób fizycznych, w tym 136 gospodarstw by³o zad³u¿onych u
osób fizycznych, a 195 gospodarstw w instytucjach niebankowych1. W wyniku badañ otrzymano informacje o kredycie u osób fizycznych z 98, a o kredycie w innych instytucjach ze 128
gospodarstw. Z tytu³u kredytów towarowych w instytucjach niebankowych zad³u¿onych na
31.12.2001 r. by³o 80 gospodarstw na 128 gospodarstw korzystaj¹cych z kredytów w tych
instytucjach, tj. 62,5%, natomiast z tytu³u po¿yczek rzeczowych od osób fizycznych 11
gospodarstw na 98 korzystaj¹cych z po¿yczek od osób fizycznych (11,2%). Oko³o 64%
gospodarstw zaci¹gaj¹cych kredyty towarowe w instytucjach niebankowych by³o te¿ zad³u¿onych w bankach, a 27,5% u osób fizycznych. Tylko 17,5% tych gospodarstw nie by³o
zad³u¿onych w innych ród³ach ni¿ instytucje niebankowe.
Dane w tabeli 1 ilustruj¹ strukturê zad³u¿enia wed³ug formy kredytu/po¿yczki w instytucjach niebankowych na tle struktury zad³u¿enia u osób fizycznych wszystkich badanych
gospodarstw. Z analizy struktury liczbowej kredytów/po¿yczek, z tytu³u których badane
gospodarstwa by³y zad³u¿one na 31.12.2001 r. wynika, ¿e w przypadku niebankowych róde³ po¿yczek i kredytów, kredyt towarowy by³ zjawiskiem stosunkowo czêsto spotykanym.
Z ogó³u badanych kredytów niebankowych i po¿yczek od osób fizycznych 42% mia³o
postaæ rzeczow¹. Ta forma kredytu dotyczy³a przede wszystkim kredytów z instytucji niebankowych. Natomiast po¿yczki od osób fizycznych mia³y g³ównie postaæ pieniê¿n¹.
Tabela 1. Liczba i struktura kredytów i po¿yczek niebankowych bêd¹cych ród³em zad³u¿enia badanych
gospodarstw na dzieñ 31.12.2001 r. wed³ug formy w grupach wed³ug róde³ kredytu
Forma kredytu/po¿yczki
K redyty i po¿yczki pieniê¿ne
K redyty i po¿yczki towarowe
O gó³em

Po¿yczki od osób
fizycznych

K redyty w instytucjach
niebankowych

K redyty i po¿yczki
ogó³em

liczba

%

liczba

%

liczba

%

94
14
108

87,0
13,0
100,0

51
91
142

35,9
64,1
100,0

145
105
250

58,0
42,0
100,0

ród³o: badania w³asne.
1
36 gospodarstw by³o zad³u¿onych w obu ród³ach, dlatego suma tych gospodarstw jest wy¿sza o
tê liczbê od iloci gospodarstw zad³u¿onych w tych ród³ach.
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Z uwagi na to, ¿e obie grupy kredytodawców nieformalnych obejmuj¹ wiele ró¿norodnych podmiotów pojawia siê pytanie, które z nich specjalizuj¹ siê w udzielaniu kredytu
towarowego, a które pieniê¿nego. Wród kredytodawców okrelanych jako instytucje niebankowe dla potrzeb analizy wyró¿niono 4 podgrupy: pracodawców (w tym po¿yczki z kas
zapomogowo-po¿yczkowe w miejscu pracy), sklepy i hurtownie, odbiorców produktów
rolnych oraz grupê innych instytucji niebankowych. Grupa po¿yczkodawców  osób fizycznych zosta³a podzielona na 3 podgrupy: rodzinê, s¹siadów i znajomych.
Wród instytucji niebankowych najwiêkszy udzia³ w liczbie udzielonych kredytów
towarowych ogó³em mia³y sklepy i hurtownie  59,3%. Na drugim miejscu uplasowali siê
odbiorcy produktów  25,3%. Charakterystycznym zjawiskiem w tej grupie by³a dominacja
mleczarni, na które przypada³o oko³o 70% kredytów towarowych tej grupy. Najmniejsze
znaczenie wród instytucji niebankowych udzielaj¹cych kredytu towarowego mia³y inne
instytucje niebankowe  15,4%. Pracodawcy nie udzielali kredytów w formie towarowej. W
grupie po¿yczkodawców  osób fizycznych 57,2% po¿yczek rzeczowych udzielili znajomi,
35,7% s¹siedzi i 7,1% rodzina.
Szczegó³owe informacje o formie udzielanych przez poszczególnych kredytodawców/
po¿yczkodawców kredytów/po¿yczek zawiera tabela 2. W ramach po¿yczek od osób fizycznych, po¿yczki w formie rzeczowej przewa¿a³y w grupie s¹siadów i znajomych, natomiast
rodzina udziela³a g³ównie po¿yczek pieniê¿nych. Wród instytucji niebankowych pracodawcy udzielali tylko po¿yczek pieniê¿nych. W dwóch grupach  sklepy i hurtownie oraz inni
kredytodawcy prawie wszystkie kredyty mia³y postaæ towarow¹. Odbiorcy produktów udzielali zarówno po¿yczek towarowych, jak i pieniê¿nych, a ich udzia³y by³y zbli¿one.
Tabela 2. Struktura liczby niebankowych kredytów i po¿yczek bêd¹cych ród³em zad³u¿enia badanych
gospodarstw wed³ug formy w grupach wed³ug róde³ kredytu
Forma kredytu/po¿yczki

K redyty i po¿yczki pieniê¿ne
K redyty i po¿yczki towarowe

Struktura po¿yczek od osób Struktura kredytów w instytucjach niebankowych
fizycznych [%]
[%]
rodzina

s¹siedzi

znajomi pracodawcy

hurtownie
i sklepy

odbiorcy
inne
produktów instytucje
niebankowe

98,8
1,2

50,0
50,0

64,3
35,7

1,8
98,2

52,1
47,9

100,0
0,0

6,7
93,3

ród³o: badania w³asne.

KIERUNKI WYKORZYSTANIA KREDYTÓW TOWAROWYCH
Kredyty towarowe stwarzaj¹ rolnikom dodatkow¹ mo¿liwoæ pozyskania potrzebnych
im dóbr. Kredyty te cechuj¹ siê pewn¹ specyfik¹ wobec kredytów pieniê¿nych. Kredyty/
po¿yczki pieniê¿ne charakteryzuj¹ siê wysok¹ plastycznoci¹ wykorzystania otrzymanych
rodków w tym sensie, ¿e mo¿na je przeznaczyæ na sfinansowanie ka¿dego dowolnego
celu. Rodzi to mo¿liwoæ ich wykorzystania niezgodnego z deklarowanym dla kredytodawcy/po¿yczkodawcy celem, nawet w kierunku sprzecznym z jego interesem. W literaturze
przedmiotu takie zjawisko nosi nazwê asymetrii informacyjnej. Polega ono na dysproporcji
informacji miêdzy stronami umowy. Przyjmuje siê, ¿e stron¹ uprzywilejowan¹ co do informacji w przypadku kredytu jest kredytobiorca, bo tylko on zna swoje prawdziwe zamiary.
Asymetria informacyjna w fazie przygotowania kontraktu przejawia siê w formie negatywnej selekcji, tzn. zagêszczenia podmiotów mniej wiarygodnych, które deklaruj¹ lepsze wa-
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runki (akceptuj¹ mniej korzystne warunki kredytodawcy), za w fazie realizacji ryzyka zmiany zachowañ (ryzyko moralne). Przy kredycie towarowym problem plastycznoci nie
wystêpuje, bo kredyt towarowy determinuje kierunek wykorzystania pozyskanych rodków, aczkolwiek pozostaje problem zwrotu wartoci kredytu.
Z analizy danych zamieszczonych w tabeli 3 wynika, ¿e wród badanych kredytów
towarowych dominowa³y kredyty zwi¹zane z bie¿¹c¹ produkcj¹ rolnicz¹ i inwestycjami
produkcyjnymi. Stanowi³y one prawie 80% liczby zaci¹gniêtych kredytów towarowych. Na
cele konsumpcyjne wykorzystano tylko oko³o 20% kredytów. Najwiêcej kredytów towarowych na bie¿¹ce cele rolnicze by³o zaci¹gniêtych w formie rzeczowych rodków obrotowych do produkcji rolniczej (nawozy i pasze), drug¹ wa¿n¹ grupê stanowi³y us³ugi. Najwiêcej inwestycyjnych kredytów towarowych pobranych by³o przez rolników w formie urz¹dzeñ specjalistycznych do produkcji rolniczej. By³y to g³ównie kredyty udzielone przez
mleczarnie w postaci urz¹dzeñ do sch³adzania mleka, dojarek, zbiorników na mleko. Na
drugim miejscu znalaz³y siê maszyny i rodki transportu, na trzecim materia³y budowlane.
Tabela 3. Struktura przeznaczenia badanych kredytów towarowych udzielonych przez instytucje niebankowe
Cel kredytów

Instytucje niebankowe
liczba

%

K redyty towarowe ogó³em
Ziemia
Maszyny i narzêdzia rolnicze oraz samochody
Urz¹dzenia do produkcji specjalistycznej
Budowa, remont i modernizacja budynków gospodarczych i mieszkalnych
Inwentarz ¿ywy
Materia³ szkó³karski
rodki obrotowe do produkcji rolnej
Us³uga rolnicza
Wyposa¿enie gospodarstwa domowego w trwa³e rodki konsumpcyjne
Inne

91
3
10
16
7
2
0
25
8
19
1

100,0
3,3
11,0
17,6
7,7
2,2
0,0
27,4
8,8
20,9
1, 1

ród³o: badania w³asne.

WARUNKI UDZIELANIA I SP£ATY KREDYTÓW TOWAROWYCH
Z teorii kredytu towarowego wynika odmiennoæ motywów udzielania kredytów towarowych (niebankowych), w porównaniu z bankowymi, które zawsze maj¹ formê pieniê¿n¹.
Kredyty bankowe stanowi¹ najbli¿sz¹ alternatywê dla kredytów towarowych, bli¿sz¹ ni¿
po¿yczki pieniê¿ne udzielane przez instytucje niebankowe. Wynika to z powszechnoci
kredytu bankowego, w przeciwieñstwie do niebankowych po¿yczek pieniê¿nych udzielanych praktycznie tylko przez pracodawców oraz odbiorców produktów. W zwi¹zku z tym
nale¿y odpowiedzieæ na pytanie, czy warunki udzielania i sp³aty kredytów towarowych s¹
podobne, czy odmienne od bankowych i w konsekwencji, jakie s¹ wzajemne relacje kosztów transakcyjnych obu tych rodzajów kredytów p³yn¹ce z tych warunków2. Do porównania z warunkami kredytów towarowych przyjêto warunki kredytów bankowych udzielanych badanym rolnikom.
2
Na koszty transakcyjne sk³adaj¹ siê koszty (zasoby i czas) wielu aktywnoci. Te aktywnoci to:
poszukiwanie informacji, negocjacje, podpisanie kontraktu, monitorowanie partnerów, wyegzekwowanie
warunków, ochrona praw w³asnoci przed naruszeniem przez trzeci¹ stronê [Eggertsson 2003].
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Tabela 4 . Warunki udzielenia i sp³aty kredytów bankowych i kredytów towarowych udzielanych przez instytucje
niebankowe
Warunek kredytowy

K redyty bankowe

K redyty towarowe od
instytucji niebankowych

liczba
struktura
liczba
struktura
odpowiedzi1 procentowa dpowiedzi1 procentowa
odpowiedzi
odpowiedzi
Liczba odpowiedzi ogó³em

362

100

91

100

Zastosowanie oprocentowania
Tak
Nie

362
362
362

100
100
100

89
57
32

100
64,0
36,0

K oniecznoæ zap³aty prowizji
Tak
Nie

362
362
0

100
100
0

91
4
87

100
4,4
95,6

Sprawdzenie wiarygodnoci p³atniczej kredytobiorcy
Tak
Nie

280
267
13

100
95,4
4,6

81
19
62

100
23,5
76,5

Stosowanie zabezpieczenia
Nie
Tak

362
32
330

100
8,8
91,2

91
54
37

100
59,3
40,7

Forma zabezpieczenia2
Porêczenie
Zastaw
Hipoteka
Weksel
Inne

428
165
94
66
85
18

100
38,6
22,0
15,4
19,8
4,2

37
26
3
5
1
2

100
70,3
8,1
13,5
2,7
5,4

Forma sp³aty
Sp³ata pieniê¿na
Sp³ata w towarze

362
362
0

100
100
0

91
68
23

100
74,7
25,3

Czêstotliwoæ sp³at
Jednorazowa
Raty

362
136
226

100
37,6
62,4

91
23
68

100
25,3
74,7

liczba odpowiedzi dotycz¹cych danego zdarzenia
liczba form zabezpieczenia mo¿e byæ wy¿sza od liczby zabezpieczonych kredytów (wiersz powy¿ej) z uwagi na
wystêpowanie kilku zabezpieczeñ dla jednego kredytu
ród³o: badania w³asne.

1

2

Przedmiotem dzia³ania banków jest udzielanie kredytów, tote¿ za tê dzia³alnoæ pobieraj¹ one wynagrodzenie w formie procentu. Przedmiot dzia³ania instytucji niebankowych
udzielaj¹cych rolnikom kredytów towarowych jest bardzo zró¿nicowany, od dzia³alnoci
produkcyjnej po wiadczenie us³ug (w tym handlowych), tote¿ w zale¿noci od konkretnych uwarunkowañ zewnêtrznych i prowadzonej polityki kontaktu z odbiorcami (w przypadku sklepów i hurtowni) czy dostawcami (w przypadku odbiorców produktów) stosowa³y one elastyczne podejcie do ceny kredytu, tzn. stopy procentowej. Z danych zestawionych w tabeli 4 wynika, ¿e ponad jedna trzecia kredytów towarowych nie by³a oprocentowana w formie narzutu wed³ug okrelonej stopy procentowej na wartoæ przedmiotu kredytu. W tych przypadkach nie jest jednak wykluczone wyst¹pienie oprocentowania w formie
ró¿nicy cen przy p³atnoci gotówkowej i odroczonej w czasie3. Tam gdzie stopa procentowa
wyst¹pi³a, by³a ona bardzo zró¿nicowana (od 2 do 25%).
3

Brak jest danych do okrelenia stopy procentowej w tych przypadkach.
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Oprócz procentu banki stosuj¹ prowizje, co równie¿ podra¿a kredyt. Wystêpowanie
prowizji jako dodatkowego kosztu pozyskania kredytu towarowego zasygnalizowano tylko
przy 4 kredytach. Aby zabezpieczyæ sp³atê kredytu banki sprawdzaj¹ sytuacjê finansow¹
(szerzej wiarygodnoæ kredytow¹) potencjalnych kredytobiorców. Instytucje niebankowe
udzielaj¹ce kredytów towarowych czyni¹ to stosunkowo rzadko. Mia³o to miejsce tylko
wobec mniej ni¿ 25% kredytobiorców. Jednak¿e wielu kredytodawców utrzymuje sta³e wieloletnie kontakty z klientami, tak jest w przypadku odbiorców produktów rolniczych, np. mleka,
jak równie¿ sta³ych dostawców rodków produkcji dla rolników. Instytucje te zatem znaj¹
sytuacjê swoich klientów. Dodatkowo stali odbiorcy maj¹ mniej lub bardziej istotny wp³yw na
jej kszta³towanie przez politykê cen i innych warunków dostaw. Równie¿ w dziedzinie zabezpieczenia zwrotu kredytu banki s¹ bardziej restrykcyjne ni¿ instytucje niebankowe. Tylko
oko³o 10% badanych kredytów bankowych zosta³o udzielonych bez zabezpieczenia, podczas gdy odsetek takich kredytów towarowych wynosi³ 60%. Ponadto banki w wielu przypadkach ustanawia³y wiêcej ni¿ jedno zabezpieczenie, co nie mia³o miejsca przy kredytach
towarowych. Najczêstszym zabezpieczeniem pieniê¿nych kredytów bankowych i towarowych by³o porêczenie. Jednak w grupie kredytów towarowych jego przewaga nad innymi
formami zabezpieczenia by³a wielokrotna, natomiast w grupie kredytów bankowych ró¿nice
w udzia³ach poszczególnych form zabezpieczeñ nie by³y tak znaczne.
Zarówno pieniê¿ne kredyty bankowe, jak i towarowe od instytucji niebankowych, by³y
w wiêkszoci sp³acane w ratach, aczkolwiek odsetek kredytów regulowanych ratami by³
wy¿szy w grupie kredytów towarowych.
Kredyty bankowe by³y sp³acane w formie pieniê¿nej. Przy kredytach towarowych oprócz
tej formy istnieje mo¿liwoæ sp³aty w towarze, ale jest ona praktycznie mo¿liwa jedynie w
przypadku kredytów od odbiorców produktów. Jest to korzystny zarówno dla rolnika, jak i
odbiorcy sposób regulowania sp³at, redukuj¹cy koszty transakcyjne, które wystêpuj¹ w
sytuacji rozliczeñ pieniê¿nych. Rolnik nie musi szukaæ nabywców swoich produktów (koszt
szukania informacji o mo¿liwociach zbytu, koszt zawarcia umowy), ponosiæ ryzyka ich
niewyp³acalnoci (koszt zabezpieczenia siê przed ryzykiem i koszt wyegzekwowania nale¿noci) i dopiero wtedy sp³acaæ kredyt, gdy otrzyma zap³atê, tylko sp³ata nastêpuje przez
potr¹cenie odpowiedniej kwoty z nale¿noci rolnika u odbiorcy. Dopóki rolnik jest dostawc¹, odbiorca produktu ma zapewnione regularne sp³aty kredytu (redukcja kosztu monitorowania wykonania umowy i egzekwowania sp³aty).
Omówiona sytuacja sp³aty kredytu w formie dostaw produktu ilustruje znaczenie kosztów transakcyjnych w umowach kredytowych. Wymienione w tabeli 4 warunki zaci¹gniêcia
i sp³aty kredytu wywo³uj¹ koniecznoæ ponoszenia przez rolnika oraz kredytodawcê okrelonych nak³adów zasobów czynników wytwórczych, a tak¿e czasu, zwi¹zanych z zaistnieniem umowy kredytowej. Stopa procentowa jest bardzo wa¿nym, ale tylko jednym z elementów pe³nych kosztów, które ponosi rolnik w zwi¹zku z zaci¹gniêciem kredytu. Nak³ady
zasobów i czasu, które zosta³y spowodowane wszystkimi innymi, oprócz stopy procentowej, zdarzeniami zwi¹zanymi z udzieleniem i sp³at¹ kredytów okrela siê jako koszty transakcyjne. Razem ze stop¹ procentow¹ tworz¹ pe³ny koszt kredytu. Z analizy wynika, ¿e inne ni¿
stopa procentowa warunki zaci¹gania kredytów towarowych, by³y korzystniejsze ni¿ bankowych, tote¿ mo¿na oceniæ, ¿e koszty transakcyjne kredytów towarowych s¹ ni¿sze ni¿
pieniê¿nych bankowych. Jednak porównawcza ocena pe³nych kosztów kredytu nie jest
jednoznaczna z kilku wzglêdów. Po pierwsze deklarowana stopa procentowa mo¿e byæ
ni¿sza od faktycznej, z uwagi na wy¿sz¹ cenê towaru, ni¿ w przypadku zakupu za gotówkê.
Po drugie istotny jest problem okrelenia stopy procentowej od kredytów bankowych,
szczególnie w kontekcie kredytów preferencyjnych, które stanowi³y ich gros i których
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oprocentowanie zmienia siê wielokrotnie, nawet w ci¹gu jednego roku, gdy¿ jest powi¹zane
ze stop¹ redyskontow¹ banku centralnego4. Problem ten wymaga bardziej precyzyjnych
badañ, wykraczaj¹cych poza ramy niniejszego opracowania.
ROLA OBROTOWEGO I INWESTYCYJNEGO KREDYTU TOWAROWEGO W FINANSOWANIU NAK£ADÓW BIE¯¥CYCH I INWESTYCYJNYCH BADANYCH GOSPODARSTW

Znaczenie kredytu towarowego w finansowaniu nak³adów produkcyjnych w gospodarstwach rolniczych oceniono porównuj¹c wartoæ inwestycyjnych i obrotowych kredytów
towarowych do wartoci nak³adów inwestycyjnych i na zakup rodków obrotowych w gospodarstwach, które zaci¹gnê³y kredyty towarowe w 2001 r. i by³y z ich tytu³u zad³u¿one na
koniec tego roku. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e kredyt towarowy nie by³ wliczany do wartoci tych
nak³adów, tak wiêc relacja kredytu w formie okrelonych dóbr inwestycyjnych i obrotowych
do wartoci nak³adów na te dobra w grupie mo¿e byæ wy¿sza od 1. Z tego wynika, ¿e faktyczny poziom dokonanych nak³adów inwestycyjnych i obrotowych w tych gospodarstwach by³
wy¿szy o wartoæ zaci¹gniêtych przez nie i nie sp³aconych kredytów towarowych.
Zestawione w tabeli 5 dane wiadcz¹ o tym, ¿e kredyty towarowe by³y wa¿nym ród³em
finansowania nak³adów inwestycyjnych w gospodarstwach z nich korzystaj¹cych. Szczególne znaczenie mia³y w przypadku finansowania zakupu ziemi. Znaczny by³ te¿ ich udzia³
w realizacji zakupów maszyn, narzêdzi, urz¹dzeñ do produkcji rolniczej oraz rodków transportu. Dziêki nim w badanej grupie gospodarstw zosta³o dokonane o oko³o 40% wiêcej tego
rodzaju inwestycji (w ujêciu wartociowym). Kredyty te przyczyni³y siê te¿ istotnie do
przeprowadzenia inwestycji budowlanych. Badane kredyty towarowe pozwoli³y równie¿
na dokonanie wy¿szych nak³adów rodków obrotowych, chocia¿ relacja wartoci obrotowych kredytów towarowych do wartoci nak³adów z zakupu poniesionych w tych gospodarstwach by³a stosunkowo niewielka  oko³o 6%.
Tabela 5. Relacja wartoci kredytów towarowych do wydatków na dzia³alnoæ bie¿¹c¹ i inwestycyjn¹ badanych
gospodarstw indywidualnych w 2001 r.
Wyszczególnienie
Wartoæ inwestycyjnych kredytów towarowych do nak³adów inwestycyjnych ogó³em
Wartoæ kredytu towarowego na zakup ziemi do nak³adów na zakup ziemi
Wartoæ kredytu towarowego na zakup samochodu osobowego do nak³adów na zakup
samochodów osobowych
Wartoæ kredytu towarowego na zakup maszyn i narzêdzi rolniczych i rodków transportu
w nak³adach na zakup maszyn i narzêdzi rolniczych
Wartoæ kredytu towarowego na budowê, remont i modernizacjê budynków gospodarczych
w nak³adach na budynki gospodarcze
Wartoæ kredytu towarowego na budowê, remont i modernizacjê budynków mieszkalnych w nak
³adach na budynki mieszkalne
K redyty obrotowe ogó³em do nak³adów z zakupu
ród³o: obliczenia w³asne na podstawie danych z IERiG¯ i badañ w³asnych.

4

Np. w 2001 r. stopa redyskontowa banku centralnego by³a zmieniana 6-krotnie.

N ak³ady
=100
16,6
95,9
21,0
17,1
24, 5
4,4
5,7
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WNIOSKI
1. Kredytów towarowych udziela³y g³ównie podmioty zaopatruj¹ce rolników w rodki produkcji i trwa³e dobra konsumpcyjne oraz odbiorcy produktów. Te pierwsze udziela³y tylko kredytów towarowych, podczas gdy odbiorcy produktów udzielali równie¿ kredytów pieniê¿nych.
2. Wiêkszoæ badanych kredytów towarowych by³y przeznaczona na realizacjê inwestycji
w gospodarstwie i prowadzenie bie¿¹cej dzia³alnoci rolniczej. Stosunkowo niewielki odsetek
kredytów wykorzystano na cele konsumpcyjne.
3. Pozacenowe warunki udzielania i sp³aty kredytów towarowych by³y korzystniejsze ni¿
bankowych. Na uwagê zas³uguj¹ tu szczególnie kredyty od odbiorców produktów, które by³y
sp³acane ratami w formie towarowej.
4. Znaczenie kredytu towarowego w finansowaniu wydatków produkcyjnych gospodarstw
by³o doæ istotne, du¿o wy¿sze w przypadku nak³adów inwestycyjnych, ni¿ obrotowych.
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Alina Dani³owska
THE TRADE CREDIT FOR FARMS IN POLAND  THE SOURCES, TERMS AND ROLE
Summary
In the paper, the sources, terms and role of the trade credits for farms were analyzed. The trade
credits were granted mainly by suppliers of different kind of producer inputs as well as consumer goods.
Buyers of agricultural products played an important role in that area too. The non-price terms of the
credits were more favorable for farms comparing with the terms of bank credits. The interest rates on
trade credits were in some cases higher than interest rate on bank credits, especially very popular
agricultural preferential credits. The most important role of trade credit was the in purchase of land.
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