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S y n o p s i s. Celem opracowania jest okrelenie, w jaki sposób banki spó³dzielcze oraz
rolnicy staraj¹ siê przezwyciê¿yæ problemy wywo³ane asymetri¹ informacyjn¹ na rynku
kredytów rolniczych. Materia³y empiryczne do badañ pochodz¹ z przeprowadzonych
wród prezesów banków spó³dzielczych badañ ankietowych. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e
rolnicy stanowili najwy¿ej ocenian¹ pod wzglêdem solidnoci grupê klientów banków
spó³dzielczych. Za banki w ocenie wiarygodnoci kredytowej rolników wykorzystywa³y
miêdzy innymi historiê kredytow¹ rolnika aczkolwiek nie znalaz³a siê ona wród trzech
najwa¿niejszych czynników decyduj¹cych o przyznaniu kredytu. Ze strony rolników
jako narzêdzie sygnalizowania swojej postawy wobec ró¿nego rodzaju zobowi¹zañ, w
tym kredytowych mo¿e byæ stosowana reputacja. W zdecydowanej wiêkszoci badanych
banków brano j¹ pod uwagê przy rozpatrywaniu wniosków kredytowych.

WPROWADZENIE
Asymetria informacyjna jest jedn¹ z kilku niedoskona³oci rynku. Na rynku finansowym, którego wa¿nym segmentem jest rynek kredytowy wystêpuj¹ trzy z nich, mianowicie:
wymieniona ju¿ asymetria informacyjna, koszty transakcyjne i efekty zewnêtrzne. Ich obecnoæ wywo³uje okrelone skutki dla uczestników rynku i kszta³towania siê równowagi na
tym rynku, a przez mechanizm transmisji równie¿ dla ca³ej gospodarki.
Celem opracowania jest ustalenie, w jaki sposób banki spó³dzielcze oraz rolnicy staraj¹
siê przezwyciê¿yæ problemy wywo³ane asymetri¹ informacyjn¹ na rynku kredytów rolniczych. Przeprowadzona w pracy analiza ma za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytanie:
czy powszechnie wymieniane w literaturze metody rozwi¹zywania problemów wywo³anych
asymetri¹ informacyjn¹ s¹ stosowane przez banki spó³dzielcze w Polsce i w jakim zakresie.

*

Opracowanie jest wynikiem badañ przeprowadzonych w ramach grantu uczelnianego SGGW nt.
Determinanty decyzji kredytowych banków spó³dzielczych nr 504-10-08820015.
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MATERIA£Y RÓD£OWE I METODA BADAÑ
Materia³y wykorzystane w opracowaniu obejmuj¹ zarówno literaturê przedmiotu dotycz¹c¹ teoretycznych aspektów asymetrii informacyjnej  jej przejawów, skutków oraz metod przezwyciê¿ania ze szczególnym uwzglêdnieniem rynku kredytów, jak równie¿ wyniki
badañ ankietowych. Zosta³y one przeprowadzone przez autorkê opracowania w lutym i
marcu 2008 r. wród prezesów banków spó³dzielczych zrzeszonych w Mazowieckim Banku
Regionalnym. Kwestionariusz ankiety zosta³ opracowany przez autorkê. Dotyczy³ finansowych i niefinansowych informacji ¿¹danych od rolników w czasie procesu przyznawania im
kredytu oraz czynników maj¹cych wp³yw na poziom stopy procentowej od kredytów rolniczych. Kwestionariusz ankiety wys³ano do wszystkich banków spó³dzielczych nale¿¹cych
do wymienionego zrzeszenia. Otrzymano informacje z 30 banków, co stanowi³o 39% objêtych badaniem. Nale¿y podkreliæ, ¿e dla 66,7% banków, z których otrzymano odpowied
rolnicy byli najwa¿niejsz¹ grup¹ klientów, a dla 16,7% drug¹ co do wa¿noci. Jeden bank nie
prowadzi³ obs³ugi kredytowej rolników, chocia¿ nie wyklucza³ kredytowania rolników jako
osób prywatnych. Z tego wzglêdu bank ten zosta³ wy³¹czony z analizy i za podstawê
odniesienia (100%) przyjêto 29 banków.
W opracowaniu zastosowano kilka metod badawczych. W czêci teoretycznej opracowania dominuje metoda opisowa, natomiast w czêci empirycznej wykorzystano metodê
statystki opisowej, a wyniki badañ przedstawiono w formie tabel i wykresów. W czêci
empirycznej opracowania rozpatrywano problem asymetrii informacyjnej na rynku kredytów rolniczych. Kredyt rolniczy (rolny) jest kategori¹ ekonomiczn¹ nieró¿ni¹c¹ siê od ogólnego pojêcia kredytu. Okrelenie rolniczy (rolny) stosuje siê powszechnie dla zaznaczenia,
¿e zosta³ zaci¹gniêty (udzielony) przez (dla) rolników na cele zwi¹zane z bie¿¹c¹ produkcj¹
rolnicz¹ i inwestycjami prowadzonymi w gospodarstwie oraz konsumpcj¹.
W pracy stosowano wymiennie terminy transakcja, kontrakt i umowa rozumiane jako
faktyczna umowa z legalnymi konsekwencjami. Zamiennie te¿ stosowano terminy po¿yczka
i kredyt, chocia¿ jest to niew¹tpliwie pewne uproszczenie1.
Opracowanie rozpoczyna omówienie teoretycznych aspektów asymetrii informacyjnej
z uwzglêdnieniem problemu asymetrii na rynku kredytów i jej konsekwencji. Nastêpnie
przedstawiono sposoby przezwyciê¿ania problemu asymetrii zarówno w fazie przed zawarciem umowy kredytowej (ex ante), jak i w trakcie jej wykonania przez obie strony kontraktu
(faza ex post). W czêci empirycznej zaprezentowano i omówiono wyniki badañ ankietowych dotycz¹cych stosowanych przez banki spó³dzielcze sposobów przezwyciê¿ania asymetrii informacyjnej na rynku kredytów rolniczych.
ASYMETRIA INFORMACYJNA  JEJ PRZEJAWY I KONSEKWENCJE
Asymetria informacyjna jest definiowana jako sytuacja, gdy jedna ze stron transakcji
posiada wiêcej informacji o warunkach i okolicznociach tej transakcji ni¿ strona druga.
Zjawisko to polega na niejednakowym rozk³adzie informacji istotnych dla stron zawieraj¹cych umowê. Strona posiadaj¹ca przewagê informacyjn¹ mo¿e j¹ wykorzystaæ dla podniesienia swoich korzyci kosztem strony gorzej poinformowanej. W takiej sytuacji alokacja
zasobów bêdzie nieefektywna.
1

Ró¿nice miêdzy tymi kategoriami omawia miêdzy innymi Heropolitañska i Borowska [1996].
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Problem asymetrii informacyjnej wi¹¿e siê z problemem tzw. niedoskona³ej informacji,
która polega na tym, ¿e podmiot ekonomiczny nie ma pe³nej wiedzy o jakim zjawisku.
Niedoskona³a informacja mo¿e wyst¹piæ ju¿ w przypadku jednego podmiotu, podczas gdy
asymetria informacyjna wymaga wyst¹pienia co najmniej dwóch podmiotów, miêdzy którymi wystêpuj¹ pewne relacje. Strona umowy, która posiada mniej istotnych informacji zwi¹zanych z transakcj¹, automatycznie dysponuje te¿ niedoskona³¹ informacjê. Rozró¿nienie
asymetrii informacyjnej i niedoskona³ej informacji jest istotne, gdy¿ w przypadku asymetrii
informacyjnej rynek nie mo¿e dzia³aæ efektywnie, podczas gdy w przypadku niedoskona³ej,
ale symetrycznej informacji efektywnoæ alokacyjna mo¿e byæ osi¹gniêta.
Asymetria informacyjna wystêpuje zarówno w trakcie procesu dochodzenia do zawarcia umowy (tzw. faza ex ante), jak i po zawarciu umowy (faza ex post). W fazie ex ante z
asymetri¹ informacyjn¹ wi¹¿e siê problem negatywnej selekcji (adverse selection)2 , natomiast w fazie ex post tzw. ryzyko moralne (moral hazard). Do negatywnej selekcji dochodzi
wówczas, gdy podmioty przy podejmowaniu decyzji o zawarciu lub nie kontraktu pos³uguj¹
siê dostêpn¹ tylko im informacj¹, co sprawia, ¿e ci, którzy decyduj¹ siê na zawarcie kontraktu,
nie stanowi¹ reprezentatywnej próby ca³ej populacji [Begg i in. 2007]. Ryzyko moralne, zwane
te¿ pokus¹ nadu¿ycia polega na wykorzystywaniu niedostêpnej dla innych informacji w celu
uzyskania korzyci kosztem drugiej strony umowy. Mo¿na o nim mówiæ, gdy zawarcie umowy
zwiêksza prawdopodobieñstwo wyst¹pienia negatywnych zdarzeñ. Williamson [1996] podkrela jednak, ¿e je¿eli nie ma oportunizmu3 , nie ma te¿ problemu negatywnej selekcji, ponadto, je¿eli by³by spe³niony postulat nieograniczonej racjonalnoci nie by³oby te¿ problemu
ryzyka moralnego. Jak zauwa¿aj¹ Furubotn i Richter [2003] Lepiej poinformowana strona
umowy staje przed pokus¹ zachowañ oportunistycznych zarówno w jednej, jak i drugiej
fazie kontraktu. W³anie z uwagi na to, ¿e czêæ podmiotów chce dla swoich celów wykorzystaæ przewagê informacyjn¹, druga strona musi przedsiêwzi¹æ wiele dzia³añ, bodców,
aby uchroniæ siê przed negatywnymi skutkami zawarcia umowy.
Rynek finansowy, którego istotnym segmentem jest rynek kredytowy, jest szczególnie
podatny na problem asymetrii informacyjnej. Uwa¿a siê, ¿e jej rola w transakcjach kredytowych jest wiêksza ni¿ w przypadku wiêkszoci innych rodzajów transakcji. Jej istnieniem
t³umaczy siê wysoki stopieñ regulacji rynków finansowych, w tym i kredytowych. W przypadku rynku kredytów przyjmuje siê, ¿e kredytobiorca jest stron¹ maj¹c¹ przewagê informacyjn¹, gdy¿ tylko on zna swoj¹ rzeczywist¹ sytuacjê finansow¹, planowany sposób
wykorzystania kredytu, realn¹ rentownoci przedsiêwziêcia finansowanego po¿yczanymi
rodkami, wie czy bêdzie chcia³ je zwróciæ.
Negatywna selekcja na rynku kredytowym polega na tym, ¿e bez informacji o zdolnoci
po¿yczkobiorcy, co do inwestowania po¿yczonych rodków lub o jego wiarygodnoci
kredytowej kredytodawca mo¿e wybraæ gorszego klienta. Wynika to z tego, ¿e bardziej
sk³onne do ryzyka podmioty z wiêkszym prawdopodobieñstwem bêd¹ ryzykowaæ swoimi i
po¿yczonymi rodkami, natomiast bardziej konserwatywne s¹ mniej sk³onne ponosiæ ryzyko i ewentualne straty i w zwi¹zku z tym mniej sk³onne do zaci¹gania po¿yczek. Ponadto,
je¿eli uzna siê mo¿liwoæ wyst¹pienia zachowañ oportunistycznych jako celowego wpro2

3

Problem negatywnej selekcji zosta³ poruszony po raz pierwszy przez Akerlofa [1970], który omówi³ go na przyk³adzie rynku u¿ywanych samochodów i kredytów. Do wyjanienia racjonowania
kredytów zastosowali jej koncepcjê w latach 80. Stiglitz i Weiss [1981].
Oportunizm jest definiowany przez Williamsona jako zachowanie maj¹ce celowo wprowadziæ w
b³¹d, zaciemniæ, zniekszta³ciæ, oszukaæ.
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wadzania w b³¹d (oszustwa) sytuacja kredytodawcy staje siê trudna. Zaostrzanie wymagañ, czy warunków umowy kredytowej nie rozwi¹zuje problemu, bo w tej sytuacji ma miejsce wrêcz sytuacja zagêszczenia podmiotów nastawionych oportunistycznie lub hazardzistów. Podmioty te, skoro i tak nie zamierzaj¹ dotrzymaæ warunków umowy lub nie przyk³adaj¹ do tego wagi, godz¹ siê na takie warunki, które s¹ nie do przyjêcia dla wielu podmiotów
bardziej uczciwych, czy ostro¿nych.
Ryzyko moralne pojawia siê w fazie wykonania kontraktu. Polega na tym, ¿e zad³u¿one
podmioty mog¹ zmieniæ swoje zamiary, co do wysi³ku w³o¿onego w realizowane i finansowane kredytem przedsiêwziêcia lub co do koniecznoci zwrotu po¿yczonej wartoci. Problemem
przy kredytach jest plastycznoæ po¿yczonych rodków pieniê¿nych polegaj¹ca na mo¿liwoci ich ró¿norodnego wykorzystania. Plastycznoæ kredytów mo¿e prowadziæ do zjawiska
okrelanego jako zamiennoæ kredytu (fungibility), ale zakres znaczeniowy plastycznoci
odpowiada tylko jednemu (pierwszemu) rodzajowi zamiennoci. Zamiennoæ pierwszego rodzaju polega na przeznaczeniu kredytu na inne cele ni¿ by³o to okrelone w umowie [Kulawik
1999]. Jest to najprostsza forma zamiennoci i broni¹c siê przed ni¹ wierzyciele najczêciej
¿¹daj¹ od d³u¿ników dowodów formalnych, np. faktur zakupu, dokonuj¹ wizji lokalnych.
Jednak monitorowanie d³u¿ników jest procesem wymagaj¹cym zasobów i czasu.
Asymetria informacyjna na rynku kredytów poci¹ga za sob¹ powa¿ne konsekwencje w
formie efektów zewnêtrznych i kosztów transakcyjnych. Efekty zewnêtrzne obci¹¿aj¹ podmioty uczciwe i ostro¿ne. Maj¹ postaæ selekcji klientów w formie badania wiarygodnoci
kredytowej oraz ograniczenia poda¿y kredytów niezale¿nie od poziomu stopy procentowej.
Przezwyciê¿anie problemu asymetrii informacyjnej powoduje powstanie wielu kosztów, które
stanowi¹ znaczn¹ czêæ ca³oci kosztów transakcyjnych zwi¹zanych z zawarciem i wykonaniem umowy, zarówno dla kredytobiorców jak i kredytodawców. Maj¹ one postaæ czasu i
nak³adów zwi¹zanych z badaniem wiarygodnoci kredytowej, monitorowaniem wype³nienia umowy i jej wyegzekwowaniem. Sk³adaj¹ siê na nie po stronie kredytobiorcy (rolnika) takie
elementy, jak: koszty sprawdzania sytuacji finansowej rolnika przed i po udzieleniu kredytu,
koszty zawiadczeñ, koszty zwi¹zane z ustanowieniem zabezpieczenia, koszty udowodnienia
wydania rodków zgodnie z deklarowanym celem, koszty dotarcia do banku w zwi¹zku z
procedur¹ badania wiarygodnoci kredytowej [Dani³owska 2007]. Po stronie kredytodawców
(banków) wystêpuj¹ g³ównie koszty badania wiarygodnoci kredytowej rolnika oraz monitorowania jego sytuacji finansowej, a w przypadku niewywi¹zywania siê kredytobiorcy z
umowy kosztów wyegzekwowania d³ugu. Jednak¿e nale¿y nadmieniæ, ¿e banki w ostatecznym rachunku w przeciwieñstwie do rolnika przerzucaj¹ te koszty na klienta.
METODY PRZEZWYCIÊ¯ANIA PROBLEMU ASYMETRII INFORMACYJNEJ
Metody przezwyciê¿ania asymetrii informacyjnej mo¿na podzieliæ na bezporednie i
porednie. Do metod bezporednich zalicza siê szacowanie (ocenê), natomiast metody
porednie obejmuj¹ selekcjonowanie (grupowanie), sygnalizowanie i prowizje (przypisywanie p³atnoci). Metody porednie polegaj¹ g³ównie na nak³onieniu podmiotów o ró¿nej
charakterystyce do samoselekcji [Png, Lehman 2007].
Szacowanie (ocena) polega na pozyskiwaniu bezporednich informacji o przedmiocie
umowy lub stronach umowy, które maj¹ przewagê informacyjn¹. Przyk³adem takiego dzia³ania jest zamawianie ekspertyzy dotycz¹cej stanu technicznego kupowanego samochodu.
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Jednak, aby by³ to sposób skuteczny po pierwsze informacja dotycz¹ca przedmiotu nierównowagi informacyjnej musi by obiektywnie weryfikowalna. W powy¿szym przyk³adzie np.
mo¿na za pomoc¹ okrelonych urz¹dzeñ technicznych oceniæ stopieñ zu¿ycia samochodu.
Po drugie, korzyci z ekspertyzy musz¹ przewy¿szaæ jej koszty, co mo¿e stawiaæ ju¿ pod
znakiem zapytania sensownoæ zlecania ekspertyzy np. 10-letniego samochodu. W przypadku kredytów obiektem oceny jest kredytobiorca jako strona uprzywilejowana co do informacji. W zwi¹zku z tym bank stara siê zdobyæ o kliencie jak najwiêcej informacji obiektywnych,
np. o jego dochodach z tytu³u zatrudnienia, rodzaju umowy o pracê, terminowoci wywi¹zywania siê ze wczeniejszych zobowi¹zañ wobec ró¿nych podmiotów, historii kredytowej.
Informacje te s³u¿¹ bankowi do oceny wiarygodnoci kredytowej klienta.
Drugim sposobem radzenia sobie z asymetri¹ informacyjn¹ jest selekcjonowanie (grupowanie, separowanie). Polega ono na tym, ¿e gorzej poinformowana strona umowy musi
tak zaprojektowaæ warunki wyboru dokonywanego przez stronê maj¹c¹ przewagê informacyjn¹, aby dokona³a ona samoselekcji. Na rynku kredytów ma to wyraz w oferowaniu
produktów o zró¿nicowanych warunkach, tak aby kredytobiorcy (strona lepiej poinformowana) sami okrelili, jaki produkt pasuje do ich charakterystyki. Selekcjonowanie jest skuteczne tylko tam, gdzie gorzej poinformowana strona kontroluje zmienne (mo¿e je ró¿nicowaæ), na które jest wra¿liwa strona lepiej poinformowana. Jako przyk³ad stosowania selekcjonowania na rynku kredytów Png i Lehman [2007] podaj¹ system tzw. punktów stosowany w USA przy udzielaniu przez banki kredytów hipotecznych, które podobnie jak stopa
procentowa obci¹¿aj¹ obs³ugê kredytu. Wybór odpowiedniej kombinacji stopy procentowej i punktów pozwala okreliæ, jakie s¹ preferencje klienta, co do terminu sp³aty i jednoczenie skierowaæ klienta do odpowiedniej dla niego grupy kredytów.
Kolejnym sposobem jest sygnalizowanie4 . Jednak, w przeciwieñstwie do omówionych
wy¿ej sposobów, jest on stosowany przez potencjalnie lepiej poinformowan¹ stronê. Pragnie ona uwiarygodniæ siê w oczach gorzej poinformowanej strony w celu doprowadzenia
do zawarcia transakcji. Aby by³ to skuteczny mechanizm, koszty zwi¹zane z danym rodzajem sygna³ów musz¹ byæ ni¿sze dla podmiotów o najwiêkszej wiarygodnoci. Wskazany
jest te¿ wysoki udzia³ kosztów utopionych w kosztach sygnalizowania, a czas wyjcia na
jaw oszustwa musi byæ krótki, tak aby koszty utopione siê nie zwróci³y. Ponadto, informacja
o oszustwie musi rozprzestrzeniæ siê tak szeroko, aby w przysz³oci inne podmioty nie
chcia³y zawieraæ transakcji z oszustem.
Prowizje s¹ p³atnociami czynionymi, je¿eli zajdzie okrelone zdarzenie wymienione w umowie. Maj¹ one motywowaæ drug¹ stronê umowy do jak najwiêkszego wysi³ku wk³adanego w
realizacjê umowy i zniechêcaæ do ewentualnych zachowañ oportunistycznych. Przyk³adem
mo¿e byæ wynagrodzenie adwokata w formie procentu od kwoty zas¹dzonego odszkodowania.
BANKI SPÓ£DZIELCZE W POLSCE WOBEC PROBLEMU ASYMETRII
INFORMACYJNEJ
Nieprzezwyciê¿enie problemu asymetrii informacyjnej na rynku kredytów przejawia siê
w formie tzw. nale¿noci zagro¿onych tzn. kredytów, co do których wystêpuj¹ problemy ze
sp³at¹. Nie nale¿y jednak przypisywaæ w ca³oci tych trudnoci tylko asymetrii informacyj4

Zajmowa³ siê tym zjawiskiem Michael Spence laureat nagrody Nobla w 2001 r., który otrzyma³ j¹
wraz z Georgem Akerlofem i Josephem Stiglitzem za stworzenie podstaw analizy zjawiska asymetrii
informacyjnej.
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nej. Mog¹ one wynikaæ równie¿ z innych przyczyn, w tym jedn¹ z najwa¿niejszych jest stan
koniunktury gospodarczej. Analiza danych w tabeli 1 pokazuje, ¿e problem ze sp³at¹ kredytów ma zwi¹zek z koniunktur¹ gospodarcz¹. W okresie znacznego spowolnienia tempa
wzrostu gospodarczego, który mia³ miejsce w latach 1999-2002 odsetek kredytów zagro¿onych podwoi³ siê w porównaniu z okresem poprzednim. Od 2004 roku natomiast znów
zacz¹³ obni¿aæ siê i w ci¹gu kilku lat spad³ do poziomu najni¿szego w ca³ym okresie gospodarki rynkowej w Polsce.
Porównanie danych o nale¿noTabela 1. Udzia³ nale¿noci zagro¿onych w nale¿nociach
ciach zagro¿onych w bankach spó³brutto od sektora niefinansowego w bankach wed³ug rodzaju
dzielczych i bankach komercyjnych
banku na tle koniunktury gospodarczej
(tab. 1) wskazuje na znacznie lepsz¹
Lata
Udzia³ nale¿noci zagro¿onych Wskanik
sytuacjê banków spó³dzielczych. Odogó³em wed³ug stanu na
wzrostu PKB
setek nale¿noci zagro¿onych w pokoniec roku [%] w bankach: (rok poprzedni
szczególnych latach w bankach komer= 100)
spó³dzielczych komercyjnych
cyjnych by³ niezale¿nie od stanu ko1993
24,4
31,0
103,8
niunktury gospodarczej kilkukrotnie
1994
21,3
28,5
105,2
wy¿szy (od 1,3 w 1993 r. do 3,4 razy w
1995
11,7
20,9
107,0
1999 r.) ni¿ w bankach spó³dzielczych.
1996
5,3
13,2
106,0
1997
3,7
10,5
106,8
Sytuacja ta wskazuje na wagê równie¿
1998
3,5
10,9
104,8
innych ni¿ koniunktura gospodarcza
1999
3,6
13,7
104,1
czynników. Je¿eli zostanie przyjête za2000
4,5
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wiedzi na to pytanie mo¿e dostarczyæ
analiza informacji zebranych w wyniku badañ ankietowych przeprowadzonych wród prezesów banków spó³dzielczych zrzeszonych w Mazowieckim Banku Regionalnym.
Czêciowego wyjanienia problemu przewagi banków spó³dzielczych nad bankami
komercyjnymi w zakresie asymetrii informacyjnej dostarczaj¹ opinie prezesów banków spó³dzielczych o tym zagadnieniu. Wszyscy badani uwa¿ali, ¿e banki spó³dzielcze maj¹ przewagê
nad bankami komercyjnym w kredytowaniu rolników wymieniaj¹c jednoczenie wiele jej róde³.
Przy czym odpowiedzi5 ponad 50% respondentów mo¿na powi¹zaæ bezporednio z asymetri¹
informacyjn¹. Obejmuje to takie odpowiedzi, jak: znajomoæ klienta (27,6%), znajomoæ jego
historii kredytowej (6,9%), d³ugoletni okres wspó³pracy z klientem (6,9%), zaufanie rolników i
ich pozytywna opinia (10,3%). Je¿eli do odpowiedzi nawi¹zuj¹cych porednio do problemu
asymetrii informacyjne na rynku kredytów rolniczych zaliczy³oby siê te wskazuj¹ce na dowiadczenie oraz znajomoæ rodowiska i specyfiki rolnictwa, które to poda³o 51,7% ankietowanych, to znaczenie przezwyciê¿ania asymetrii informacyjnej dla konkurencyjnoci banków spó³dzielczych wobec banków komercyjnych jest bardzo du¿e.
5

Mo¿na by³o podawaæ kilka przyczyn.
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Z omówionych w czêci teoretycznej opracowania metod przezwyciê¿ania asymetrii
informacyjnej, na rynku kredytów rolniczych ma zastosowanie szacowanie (ocena), grupowanie (selekcjonowanie, separowanie) i sygnalizacja.
W ocenie partnera umowy kredytowej (kredytobiorcy) banki wykorzystuj¹ powszechnie badanie wiarygodnoci kredytowej. Wiarygodnoæ kredytowa jest definiowana jako
chêæ i zdolnoæ do obs³ugi zad³u¿enia. Jej ocena jest jednym z wa¿niejszych etapów fazy ex
ante umowy kredytowej. Jej metody s¹ systematycznie rozwijane i udoskonalane. Ka¿dy
bank tworzy w³asny wewnêtrzny system oceny wiarygodnoci kredytowej klientów. Dla
osób fizycznych opracowuje siê system oceny scoringowej, natomiast w przypadku przedsiêbiorstw wykorzystuje siê tzw. metodê 5 C6. W przypadku badanych banków spó³dzielczych, mimo ¿e dla wiêkszoci z nich rolnicy stanowi¹ najwa¿niejsz¹ grupê klientów, odrêbn¹ metodê oceny wniosków kredytowych rolników indywidualnych mia³o 45% banków.
W zdecydowanej wiêkszoci przypadków podstawow¹ ró¿nic¹ wobec oceny indywidualnych przedsiêbiorców i osób prywatnych by³ zakres wymaganych od rolników informacji.
W literaturze dotycz¹cej kredytowania w ocenie wiarygodnoci kredytowej wa¿n¹ rolê
przypisuje siê historii kredytowej, która charakteryzuje formalne, udokumentowane dowiadczenia banku dotycz¹ce wspó³pracy z danym klientem. Analiza danych potwierdzi³a
ten pogl¹d. Wszyscy ankietowani stwierdzili, ¿e historia kredytowa jest brana pod uwagê
przy ocenie wniosku (tab. 2). A¿ 86% badanych przyzna³o, ¿e ma ona istotne znaczenie w
Tabela 2. Rola historii kredytowej w ocenie wniosku o kredyt w opinii prezesów banków
Warianty odpowiedzi na pytanie, jaki jest udzia³ historii kredytowej w pozytywnej ocenie
wniosku

O dsetek
odpowiedzi [%]

Jest brana pod uwagê i ma istotne znaczenie
Jest brana pod uwagê, ale ma ma³e znaczenie
Jest brana pod uwagê ze wzglêdów czysto formalnych, ale jej znaczenie nie jest istotne
N ie jest brana pod uwagê

86,21
13,79
0,00
0,00

ród³o: obliczenia w³asne na podstawie badañ ankietowych

pozytywnej ocenie wniosku, a tylko 14%, ¿e ma ma³e. Jednak¿e, mimo takich odpowiedzi
historia kredytowa znalaz³a siê dopiero na czwartym miejscu podawanych przez ankietowanych najwa¿niejszych czynników dla podjêcia pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu
rolnikowi. Trzema czynnikami najczêciej wymienianymi przez ankietowanych jako najistotniejsze by³y:
 sytuacja ekonomiczna rolnika,
 zabezpieczenie,
 spodziewane efekty kredytowanego przedsiêwziêcia.
W przezwyciê¿aniu asymetrii informacyjnej mog¹ byæ wa¿ne wszelkie informacje o
drugiej stronie kontraktu, informacje uzyskane drog¹ formaln¹, jak i informacje nieformalne
 prywatne. ród³em informacji nieformalnych s¹ pracownicy banku, którzy s¹ cz³onkami
spo³ecznoci lokalnej. Z racji bliskoci zamieszkania i wielu ³¹cz¹cych ich relacji o charakterze rodzinnym, towarzyskim i innym z cz³onkami spo³ecznoci maj¹ dostêp do wielu wa¿nych informacji o faktycznej sytuacji ekonomicznej potencjalnego kredytobiorcy i jego
zamiarach co do przeznaczenia kredytu. Je¿eli s¹ lojalnymi pracownikami banku mog¹, chocia¿ nie musz¹, wykorzystaæ te informacje przy podejmowaniu decyzji kredytowych. Z
,6

Nazwa wynika z terminologii angielskiej  collateral (zabezpieczenie), charakter (charakter, gotowoæ), capacity (potencja³), capital (kapita³), conditions (warunki).

ASYMETRIA INFORMACYJNA I JEJ PRZEZWYCIÊ¯ANIE NA RYNKU KREDYTÓW ROLNICZYCH

Tabela 3. Wykorzystywanie informacji nieformalnych w
decyzjach kredytowych banków spó³dzielczych w opinii
prezesów banków
Warianty odpowiedzi na pytanie,
czy informacje nieformalne o sytuacji
ekonomicznej i ewentualnie inne maj¹
wp³yw na decyzjê o przyznaniu kredytu

O dsetek
odpowiedzi
[%]

Tak
Tak, je¿eli mo¿na je zweryfikowaæ
N ie
Brak odpowiedzi

86,20
3,45
6,90
3,45

ród³o: obliczenia w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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Rysunek 1. Ocena znaczenia reputacji
rolnika i jego rodziny przy ocenie wniosku
ród³o: obliczenia w³asne na podstawie
badañ ankietowych.

danych zestawionych w tabeli 3 wynika, ¿e banki spó³dzielcze wykorzystywa³y przy udzielaniu kredytu informacje nieformalne o sytuacji ekonomicznej kredytobiorcy i inne mog¹ce
wp³yn¹æ na jego zdolnoæ do sp³acenia kredytu. wiadczy o tym ponad 86% odpowiedzi
twierdz¹cych. Tylko w dwóch przypadkach ankietowani stwierdzili, ¿e informacje tego typu
nie maj¹ wp³ywu na decyzje o udzieleniu kredytu. W jednym przypadku te¿ odpowiadaj¹cy
zastrzeg³, ¿e maj¹ wp³yw, o ile mo¿na te informacje zweryfikowaæ.
Jedn¹ z metod przezwyciê¿ania asymetrii informacyjnej jest sygnalizowanie. Jest to narzêdzie stosowane przez stronê maj¹c¹ przewagê informacyjn¹. W jej interesie jest wysy³anie
sygna³ów zmniejszaj¹cych obawy strony gorzej poinformowanej, bo w przeciwnym przypadku mo¿e siê ona wycofaæ z zawierania umów. Wa¿nym narzêdziem sygnalizowania jest reputacja podmiotów chc¹cych zawrzeæ umowê. Termin reputacja jest stosunkowo ma³o precyzyjny. Dotyczy uczciwoci rolnika i jego rodziny, solidnoci w wywi¹zywaniu siê z podjêtych
ró¿nego rodzaju zobowi¹zañ. Budowanie reputacji trwa d³ugo, wa¿ne jest te¿ jej utrzymywanie w czasie. Koszty kszta³towania reputacji maj¹ charakter kosztów utopionych. W pytaniu
ankietowym podkrelono, ¿e nie nale¿y uto¿samiaæ reputacji z histori¹ kredytow¹ rolnika.
Badanie potwierdzi³o wagê reputacji przy ocenie wniosku (rys. 1). Dla ponad 86% udzielaj¹cych odpowiedzi reputacja mia³a znaczenie przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego. Dla
stosunkowo znacznego odsetka respondentów reputacja rolnika i jego rodziny by³a istotnym
czynnikiem przy podejmowaniu decyzji kredytowej, a dla prawie po³owy ankietowanych mia³a
pewne znaczenie. Tylko 6,9% respondentów uzna³o j¹ za nieistotn¹. Nale¿y podkreliæ, ¿e
ankietowani prezesi banków spó³dzielczych wysoko ocenili rolników jako kredytobiorców na
tle innych grup, tj. osób prywatnych, przedsiêbiorców indywidualnych i przedsiêbiorstw.
WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na wyci¹gn¹æ kilka wniosków odnosz¹cych siê do przezwyciê¿ania problemu asymetrii informacyjnej na rynku kredytów rolniczych.
1. Banki spó³dzielcze przezwyciê¿a³y asymetriê informacyjn¹ przez badanie wiarygodnoci kredytowej rolników. Mimo ¿e w wiêkszoci badanych banków spó³dzielczych rolnicy stanowili najwa¿niejsz¹ grupê klientów odrêbn¹ metodê oceny wniosków kredytowych rolników indywidualnych mia³o 45% banków.
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W ocenie wniosków kredytowych banki uwzglêdnia³y wiele czynników. Jako jeden z wa¿niejszych ankietowani wskazywali historiê kredytow¹ rolnika, aczkolwiek znalaz³a siê ona
na czwartym miejscu najwa¿niejszych czynników decyduj¹cych o przyznaniu kredytu.
Banki spó³dzielcze jako podmioty umiejscowione w rodowisku lokalnym wykorzystuj¹ informacje nieformalne o kredytobiorcach.
Rolnicy jako strona maj¹ca przewagê informacyjn¹ mog¹ sygnalizowaæ swoj¹ wiarygodnoæ przez d³ugookresowe dbanie o reputacjê. Z badañ wynika, ¿e banki przy
decyzjach kredytowych bior¹ pod uwagê reputacjê kredytobiorcy i jego rodziny.
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Alina Dani³owska
ASYMMETRIC INFORMATION AND OVERCOMING OF IT ON AGRICULTURAL
CREDIT MARKET

Summary
The aim of the paper is to analyze how the cooperative banks and farmers cope with the problem of
the asymmetric information on agricultural credit market. The investigation showed that during the
assessment of creditworthiness of farmers, cooperative banks take into consideration the credit history of
applicants but there is not the credit history among the three the most important determinants of credit
positive decisions. Farmers can use reputation as tool of signaling their credibility. Most of the investigated
banks pay attention on reputation of farmer and his/her family during the process of granting of credit.
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