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S y n o p s i s. Celem opracowania jest okrelenie znaczenia banków lokalnych w
kredytowaniu gospodarstw rolniczych w Polsce oraz umo¿liwieniu rolnikom dostêpu do
tego ród³a finansowania. Jako przyk³ad banków lokalnych przyjêto banki spó³dzielcze.
ród³em materia³ów empirycznych by³y dane statystyczne dotycz¹ce zad³u¿enia i kredytowania rolnictwa w Polsce oraz badania ankietowe banków spó³dzielczych i banków
komercyjnych przeprowadzone w 2009 r. w po³udniowo-wschodniej Polsce. Wyniki
badañ wskazuj¹, i¿ banki spó³dzielcze maj¹ kluczowe znaczenie w kredytowaniu gospodarstw rolniczych w Polsce. Potwierdza to tezê, i¿ dzia³alnoæ banków lokalnych nie
tylko ze wzglêdu na ich bliskoæ przestrzenn¹ dla klientów, ale przede wszystkim model
dzia³ania jest gwarantem dostêpu rolników do kredytów bankowych. Sposób ich dzia³ania, na podstawie modelu bankowoci relacyjnej, pozwala na zmniejszenie ograniczeñ
kredytowych, które maj¹ ród³o w asymetrii informacyjnej.

WSTÊP
Dostêp do kredytu bankowego jest istotn¹ determinant¹ rozwoju podmiotów gospodarczych, w tym tak¿e gospodarstw rolnych. Co prawda podkrela siê, i¿ w rolnictwie
wszêdzie na wiecie dominuje samofinansowanie [Kulawik 2003, s. 32]. Niemniej jednak
dowiadczenia krajów o najwy¿szym poziomie rozwoju tego sektora dowodz¹, i¿ bez kapita³u zewnêtrznego, w tym kredytów bankowych, nie jest mo¿liwe wielkie pchniêcie inwestycyjne oraz osi¹gniêcie nowej jakoci strukturalnej w rolnictwie [Wo 2004, s. 122].
Ze strony systemu finansowego niezwykle istotne jest zapewnienie rolnikom swobodnego dostêp do tego ród³a finansowania gospodarstwa. Nale¿y przez to rozumieæ takie
warunki kredytowania, które nie dyskryminuj¹ rolników (w porównaniu do innych grup
klientów banków) i w sposób nieuzasadniony nie ograniczaj¹ im mo¿liwoci siêgniêcia po
tego typu finansowanie. Kluczow¹ rolê w tym zakresie nale¿y przypisaæ bankom lokalnym,
które dzia³aj¹c w najbli¿szym otoczeniu gospodarstw rolnych s¹ naturalnym partnerem
finansowym rolników.
W opracowaniu przyjêto za³o¿enie, i¿ kwestia lokalnoci banku powinna byæ rozpatrywana w szerokim kontekcie, tj. nie tylko uwzglêdniaj¹cym lokalizacjê banku i jego teren
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operacyjny, ale tak¿e model dzia³ania. Przez bank lokalny nale¿y zatem rozumieæ jednostki,
które nie tylko znajduj¹ siê w bliskiej odleg³oci od klientów na wsi i dzia³aj¹ w rodowisku
lokalnym, ale tak¿e mog¹ kszta³towaæ samodzielnie ofertê i sposób dzia³ania w tej sferze tak,
aby uwzglêdniaæ potrzeby i specyfikê lokalnych klientów i gospodarki. Ze wzglêdu na
wymienione cechy do banków lokalnych w Polsce nale¿y zaliczaæ banki spó³dzielcze (BS).
W opracowaniu postawiono tezê, i¿ dostêp rolników do kredytu bankowego jest warunkowany przez dzia³alnoæ tak rozumianych banków lokalnych.
CEL OPRACOWANIA I RÓD£A MATERIA£ÓW
Celem opracowania jest okrelenie znaczenia banków lokalnych w udostêpnianiu rolnikom kredytów bankowych rozpatrywane na przyk³adzie udzia³u banków spó³dzielczych
w kredytowaniu gospodarstw rolniczych w Polsce. Znaczenie BS w kszta³towaniu dostêpu
rolników do kredytów bankowych analizowano na podstawie ich udzia³u w zad³u¿eniu
kredytowym gospodarstw rolnych oraz liczbie i wolumenie kredytów rolnych udzielanych
przez banki (w tym kredytów preferencyjnych). Problem ten rozpatrywano tak¿e w kontekcie realizowania przez banki spó³dzielcze takiego modelu dzia³alnoci bankowej, który
sprzyja ³agodzeniu barier i ograniczeñ kredytowych w rolnictwie. BS zosta³y porównane
pod tym k¹tem z bankami komercyjnymi.
ród³em materia³ów do badañ by³y dane statystyczne GUS z lat 1999-2009 dotycz¹ce
zad³u¿enia kredytowego rolników oraz sprawozdania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR) z lat 1995-2008. Ponadto w opracowaniu wykorzystano niektóre wyniki
badañ ankietowych przeprowadzonych w 2009 r. w bankach spó³dzielczych i oddzia³ach operacyjnych banków komercyjnych w regionie po³udniowo-wschodniej Polski. Badania te mia³y charakter badañ czêciowych, reprezentatywnych dla banków prowadz¹cych dzia³alnoæ
na lokalnych rynkach finansowych. Liczebnoæ próby wynosi³a 62 jednostki, w tym 38 banków spó³dzielczych oraz 24 oddzia³y operacyjne banków komercyjnych1.
ISTOTA I CECHY BANKÓW LOKALNYCH
Problem okrelenia znaczenia banków lokalnych w dostêpie rolników do kredytu bankowego wymaga zdefiniowania istoty i cech instytucji lokalnej. Adam Czudec i wspó³autorzy [2008, s. 8] uznaj¹, i¿ instytucji lokalnej nie nale¿y uto¿samiaæ tylko z przestrzeni¹ (obszarem), na której prowadzi ona swoj¹ dzia³alnoæ. Zdaniem tych autorów, instytucje lokalne, stanowi¹ce otoczenie rolnictwa, to takie podmioty formalne i nieformalne, które wchodz¹
w bezporednie relacje z rolnikami, a tym samym kszta³tuj¹ okrelone warunki funkcjonowania gospodarstw rolnych.
Istota lokalnoci instytucji sprowadza siê do tego, jakiego typu interakcje rodzi ta
dzia³alnoæ w stosunku do gospodarstwa rolnego (indywidualne, adresowane czy horyzontalne, sektorowe). W tym kontekcie przez instytucje lokalne rozumieæ nale¿y te, które
usytuowane s¹ w bliskim otoczeniu rolnictwa oraz maj¹ bezporedni kontakt z rolnikami i
pe³ni¹ wynikaj¹ce st¹d zadania.
1

Badania finansowane ze rodków na naukê w ramach projektu badawczego nr N113241836 Endogeniczne i instytucjonalne uwarunkowania powi¹zañ gospodarstw rolnych z bankami.
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Kwestia lokalnoci instytucji nie jest cech¹ zero-jedynkow¹, lecz mo¿e byæ stopniowana, a zale¿y to od charakteru (modelu) dzia³ania organizacji. Bez w¹tpienia bliskoæ przestrzenna mo¿e byæ uznana w tym kontekcie jako atut. Wydaje siê jednak, i¿ lokalny charakter dzia³ania instytucji jest bardziej determinowany przez swobodê w wyborze kierunków
dzia³añ ni¿ przez bliskoæ przestrzenn¹. Te organizacje, które samodzielnie okrelaj¹ zadania
w sferze rolnictwa (np. niezale¿nie od swoich central), odpowiadaj¹c tym samym na potrzeby rolników w konkretnym rodowisku lokalnym, bêd¹ mieæ wyraniej zarysowany lokalny
charakter. Ponadto lokalnoci danej instytucji bêdzie sprzyja³a du¿a elastycznoæ jej dzia³ania
[Czudec i inni 2008, s. 9]. Takie postrzeganie lokalnoci instytucji wydaje siê równie¿ zasadne
w aspekcie charakterystyki banków. W dobie internetu bank mo¿e mieæ siedzibê dziesi¹tki
kilometrów od gospodarstwa, co nie przeszkadza rolnikowi utrzymywaæ z nim czêstych kontaktów (poprzez kana³y elektroniczne) i korzystaæ z jego us³ug. Co prawda, badania pokazuj¹,
i¿ rolnicy przywi¹zuj¹ wci¹¿ du¿¹ wagê do bliskoci przestrzennej placówek bankowych [Kata
2010, s.153], a bardzo niewielu (11%) jest zainteresowanych kontaktami z bankiem przez internet lub inne kana³y elektroniczne [mi³owski, Idzik 2006], jednak nie nale¿y uto¿samiaæ
lokalnoci banku tylko z faktem bliskoci przestrzennej w stosunku do klienta. W takim
przypadku jednakowo nale¿a³oby bowiem lokowaæ zarówno banki, które dzia³aj¹ tylko na
skalê lokaln¹ (tj. wiêkszoæ banków spó³dzielczych), jak i du¿e banki komercyjne, które
dysponuj¹ rozleg³¹ sieci¹ placówek, po³o¿onych tak¿e na obszarach wiejskich i w ma³ych
miasteczkach. Zatem lokalny bank nie tylko jest usytuowany blisko klienta, ale tak¿e dostosowuje swoj¹ ofertê oraz sposób dzia³ania do indywidualnych potrzeb klientów i specyfiki
lokalnego rodowiska, w którym prowadzi dzia³alnoæ operacyjn¹.
Wielu autorów do banków lokalnych zalicza banki spó³dzielcze [Kulawik 2004, s. 9,
Jaworski 2005, s. 79, Aliñska 2008, s. 257, Kata 2009, s. 119]. Zdaniem Miros³awy Capigi
[2006, s. 35] lokalny charakter BS wynika z:
 tradycji bankowoci spó³dzielczej (dzia³alnoæ na rzecz cz³onków i lokalnego rodowiska) i spó³dzielczej formy w³asnoci,
 terytorialnego zakresu ich dzia³ania,
 struktury obs³ugiwanych klientów (ludnoæ, gospodarstwa rolne oraz ma³e i rednie
przedsiêbiorstwa z terenów wiejskich).
UDZIA£ BANKÓW SPÓ£DZIELCZYCH W KREDYTOWANIU
GOSPODARSTW ROLNYCH
Literatura przedmiotu k³adzie podstawowy nacisk na rolê banku jako dostarczyciela
kapita³u dla gospodarstwa i podmiotu finansuj¹cego jego dzia³alnoæ inwestycyjn¹ [Gospodarowicz 2009, 155]. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e sektor BS wci¹¿ ma dominuj¹c¹ pozycjê
w kredytowaniu indywidualnych gospodarstw rolnych (tab. 1.). Udzia³ tego sektora, tj. BS
wraz z bankami zrzeszaj¹cymi, w zad³u¿eniu kredytowym gospodarstw rolnych kszta³towa³
siê w latach 1999-2009 od niespe³na 65% (2005 r.) do 86,3% (2002 r.). Przeciêtnie wynosi³ w
tym okresie 72,9%. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e do roku 2003 w strukturze spó³dzielczego
sektora bankowego ujmowany by³ tak¿e Bank Gospodarki ¯ywnociowej S.A. (BG¯ S.A.).
Spadek udzia³u spó³dzielczego sektora bankowego w rynku kredytów rolnych od roku 2003
wynika zatem jedynie z od³¹czenia od tego sektora BG¯ S.A., który ma wieloletni¹ tradycjê
i siln¹ pozycjê w finansowaniu rolnictwa. Natomiast udzia³ samych banków spó³dzielczych,
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Tabela 1. Udzia³ banków spó³dzielczych i komercyjnych w zad³u¿eniu bankowym rolników indywidualnych
w Polsce w latach 1999- 2009
Lata

Zad³u¿enie kredytowe indywidualnych gospodarstw rolnych
ogó³em
[tys. z³]

udzia³ banków sektora BS [%]
razem

BS (lokalne)* banki zrzeszaj¹ce**

udzia³ banków
komercyjnych [%]

1999

6 599

74,9

50,3

24,6

25,1

2000

7 660

77,4

52,2

25,2

22,6

2001

8 6 19

82,2

54,6

27,6

17,8

2002

9 667

86,3

64,9

21,4

13,7

2003

10 883

74,0

66,6

7,4

26,0

2004

11 623

75,0

67,4

7,6

25,0

2005

11 966

64,7

57,5

7,2

35,3

2006

14 785

66,8

60,2

6,6

33,2

2007

17 376

67,0

60,3

6,7

33,0

2008

18 659

66,7

59,6

7,1

33,3

2009

19 422

66,8

b.d.

b.d.

33,2

* Do 2003 roku bez BG¯.
** O d 2003 roku banki regionalne, zrzeszaj¹ce i BG¯, do 2003 roku banki zrzeszaj¹ce.
ród³o: obliczenia w³asne na podstawie [Bilansowe wynik i... 2000- 2005, Monit oring ... 2009].

czyli banków lokalnych, wzrós³ w latach 1999-2008 z 50,3% do oko³o 60%, a zatem o prawie
10 pp. Z kolei udzia³ banków komercyjnych nominalnie zwiêksza siê od roku 2003, jednak¿e
wynika to z wzmiankowanego przypisania BG¯ S.A. do sektora banków komercyjnych.
Gdy wy³¹czymy ten bank z sektora, to okazuje siê, ¿e udzia³ banków komercyjnych w
kredytowaniu rolnictwa zmniejszy³ siê z 25,1% w roku 1999 do oko³o 11% w roku 2008.
BS pe³ni¹ wiod¹c¹ rolê w udostêpnianiu rolnikom kredytów preferencyjnych, subsydiowanych przez ARiMR, tym samym banki te aktywnie uczestnicz¹ w implementacji polityki kredytowej w rolnictwie. W latach 1995-2008 84,5% preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i 95,5% kredytów obrotowych dla indywidualnych gospodarstw rolnych by³o
udzielonych przez BS oraz banki je zrzeszaj¹ce (tab. 2.). Z kolei udzia³ sektora spó³dzielczego
w kwocie kredytów preferencyjnych wynosi³ 69,2% (kredyty inwestycyjne) i 87% (kredyty
obrotowe). Udzia³ sektora spó³dzielczego nieco zmniejszy³ siê od roku 2003, co wynika³o z
od³¹czenia BG¯ S.A. od tego sektora i przy³¹czeniu do sektora banków komercyjnych.
Je¿eli jednak pominiemy BG¯ S.A., to dane ARiMR jednoznacznie wskazuj¹ na wycofywanie siê banków komercyjnych z kredytowania preferencyjnego rolnictwa. W roku 2009
ARiMR podpisa³a umowy o wspó³pracy w udzielaniu kredytów preferencyjnych tylko z
omioma bankami, w tym z trzema zrzeszaj¹cymi BS. Poza BG¯ S.A. jedynie zatem cztery
banki komercyjne zdecydowa³y siê na udzia³ w kredytowaniu preferencyjnym rolnictwa.
Nale¿y jednak dodaæ, i¿ jeszcze w 2007 r. banków takich by³o szesnacie. Charakterystyczne
jest równie¿ to, i¿ z ponad 14 tys. kredytów inwestycyjnych udzielonych rolnikom przez
banki w 2009 r. banki komercyjne (pomijaj¹c BG¯ i banki zrzeszaj¹ce BS) udzieli³y tylko 308
kredytów, tj. zaledwie 2,2% ogólnej ich liczby, na kwotê 93 mln z³ (4,1% kwoty kredytów
inwestycyjnych ogó³em).
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Tabela 2. Udzia³ sektora banków spó³dzielczych
Dane przytoczone w tabeli 2. dow kredytowaniu preferencyjnym gospodarstw rolniczych [%]
wodz¹, i¿ wiêkszoæ banków komercyjK redyty inwestycyjne K redyty obrotowe
nych nie jest zainteresowana kredytowa- Lata
niem rolnictwa, za te, które wspó³pracuj¹
udzia³ w udzia³ w udzia³ w udzia³ w
liczbie kwocie
liczbie kwocie
z ARiMR w zakresie udzielania kredytów
83,0
64,6
93,2
85,8
preferencyjnych, realizuj¹ to na niewielk¹ 1995- 2002*
skalê, g³ównie kredytuj¹c du¿e gospodar- 2003
94,7
83,4
99,0
92,9
stwa, dzia³aj¹ce czêsto w formie spó³ek. 2004
82,7
75,0
98,0
83,0
Rolnicy indywidualni musz¹ liczyæ na BS
2005
85,2
70,8
98,4
87,6
lub BG¯ S.A. Warto dodaæ, i¿ banki ko2
0
0
6
8
3
,
2
6
9
,
0
9
8
,
2
86,0
mercyjne t³umacz¹ wycofywanie siê z kre82,4
68,0
97,5
91,3
dytowania preferencyjnego rolnictwa 2007
du¿¹ biurokracj¹ zwi¹zan¹ ze sprawozdaw- 2008
81,1
68,8
97,5
85,2
czoci¹ na potrzeby ARiMR oraz relatyw- Uwaga: do roku 2002 do sektora spó³dzielczego zaliczany
nie ma³¹ skal¹ akcji kredytowej w tym seg- by³ tak¿e BG¯ S.A.
mencie rynku, a tak¿e malej¹c¹ mar¿¹ uzy- ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [Sprawozdania
z dzia³alnoci ARiMR za lata 1995- 2008].
skiwan¹ na tego typu dzia³alnoci.
Na ma³e znaczenie rolnictwa dla banków komercyjnych wskazuje udzia³ kredytów rolnych w wolumenie nale¿noci kredytowych wobec sektora niefinansowego. W rozpatrywanym okresie udzia³ ten waha³ siê od 0,9% do 2,2%, a jego wzrost pocz¹wszy od roku 2003
jest wynikiem w³¹czenia do tego sektora banku BG¯ S.A. Jeli pomin¹æ ten bank, to okaza³oby siê, ¿e udzia³ ten przeciêtnie nie przekracza w bankach komercyjnych 1%. Natomiast w
BS udzia³ ten wynosi³ w ostatnich latach co najmniej 40% (tab. 3.). Dane te jednoznacznie
wskazuj¹ na wagê rolnictwa w strukturze przychodów BS.
Tabela 3. Udzia³ kredytów rolnych w strukturze nale¿noci kredytowych wobec sektora niefinansowego
banków spó³dzielczych i komercyjnych
Banki

Udzia³ kredytów rolnych w roku [%]
1999

O gó³em sektor bankowy
banki spó³dzielcze
banki komercyjne*
banki zrzeszaj¹ce**

2001

2004

2005

2006

2007

2008

4 ,0

4,4

4,6

5,1

5,0

4,3

3,2

41,5

42,5

41,8

43,3

45,6

43,2

40,0

1,1

0,9

1,2

2,2

1,9

1, 5

1,1

16,3

23,5

31,0

4 1, 7

38,4

31,6

26,8

* Bez banków zrzeszaj¹cych.
** O d roku 2003 BG¯ S.A. nie jest zaliczany do banków zrzeszaj¹cych, lecz do komercyjnych.
ród³o: jak w tabeli 1.

KREDYTOWANIE ROLNICTWA A MODEL DZIA£ANIA BANKÓW
Rola banków w zapewnianiu rolnikom dostêpu do kredytu najpe³niej uwidacznia siê w
wynikach analizy stopnia pokrycia przez banki popytu rolników na kredyty bankowe. Taka
analiza zosta³a przeprowadzona na bazie wyników badañ ankietowych banków w regionie
po³udniowo-wschodniej Polski. W latach 2006-2008 do banku spó³dzielczego rolnicy kierowali przeciêtnie od 36 (2006 r.) do 32 (2008 r.) wniosków o kredyty inwestycyjne oraz od 355
(2007 r.) do 264 (2008 r.) wniosków o kredyty obrotowe. Z kolei do placówki banku komercyjnego2 przeciêtnie wp³ywa³o od 9 (2006 r.) do 4 (2008 r.) wniosków o kredyty inwestycyj2

Badaniami objêto oddzia³y operacyjne, pominiêto natomiast placówki ni¿szego rzêdu (o mniejszym
stopniu samodzielnoci operacyjnej), takie jak np. agencje oraz punkty kasowe.
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ne. Wyniki badañ pokazuj¹, i¿ banki pokrywa³y przeciêtnie 77,6% popytu na kredyty inwestycyjne wyra¿onego w liczbie wniosków kredytowych oraz 72,5% popytu wyra¿onego w
kwocie wnioskowanych kredytów inwestycyjnych. Z kolei w zakresie kredytów obrotowych banki pokry³y popyt odpowiednio w 88,6% (liczba) i 86,1% (kwota). Nale¿y podkreliæ, i¿ prawie 99% wniosków o kredyty obrotowe by³o kierowanych przez rolników do BS,
natomiast udzia³ tych banków w kwocie wnioskowanych kredytów obrotowych wynosi³
93%. W zakresie kredytów inwestycyjnych 87,5% wniosków rolników, trafia³o w badanym
okresie do BS, a 12,5% do banków komercyjnych. Z kolei udzia³ BS w kwocie wnioskowanych kredytów wynosi³ 72,6%.
Banki spó³dzielcze w znacznie wiêkszym stopniu ni¿ komercyjne pokrywa³y popyt na
kredyty inwestycyjne zg³aszany przez rolników (popyt zarówno wyra¿ony w liczbie, jak i
kwocie wnioskowanych kredytów). Banki te przeciêtnie rozpatrywa³y pozytywnie 85,9%
wniosków rolników, przy czym po³owa ankietowanych BS pozytywnie rozpatrywa³a niemal
100% wniosków (tab. 4.).
Tabela 4. Stopieñ pokrycia przez banki popytu na kredyty rolne wyra¿onego liczb¹ i kwot¹ wnioskowanych
przez rolników kredytów w latach 2006- 2008
Wyszczególnienie

Przeciêtny wskanik pokrycia popytu na kredyty [%]
kredyty inwestycyjne udzielone przez

kredyty obrotowe*

banki ogó³em

BS

banki komercyjne

77,6

85,9

59,1

wsp. zmiennoci V [%]

32,4

25,6

37,3

20,0

kwartyl Q 1

61,1

78,0

50,0

79,5

a) liczba kredytów

mediana

88,6

8 7 ,5

98,9

60,0

97,8

100,0

100,0

79,3

100,0

b) kwota kredytów

72,5

81,8

51,6

86,1

wsp. zmiennoci V [%]

37,5

29,2

43,8

24,3

kwartyl Q 1

46,1

74,0

30,2

80,6

kwartyl Q 3

mediana

8 3 ,5

93,6

47,4

96,1

kwartyl Q 3

98,4

100,0

68,3

100,0

* Wyniki dotycz¹ banków spó³dzielczych.
ród³o: badania w³asne.

W przypadku banków komercyjnych jedynie 59,1% wniosków by³o rozpatrywanych
pozytywnie. W zakresie kwoty wnioskowanych przez rolników kredytów BS pokrywa³y
popyt w 81,8%, za banki komercyjne tylko w 51,6%. Nale¿y tak¿e podkreliæ, i¿ przedstawione dane dotycz¹ formalnie z³o¿onych i rozpatrywanych przez banki wniosków rolników.
Natomiast z wywiadów przeprowadzonych z kierownictwem badanych placówek banków
komercyjnych wiadomo, ¿e banki te niejednokrotnie odsy³a³y rolników do innych banków
(g³ównie BS lub BG¯ S.A.) jeszcze na etapie wstêpnego informowania o warunkach kredytu
zanim rolnik z³o¿y³ formalny wniosek. Szczególnie dotyczy³o to kredytów preferencyjnych
z linii ARiMR oraz kredytów na relatywnie niskie kwoty.
Przyczyny negatywnych decyzji banków na wnioski kredytowe rolników, zarówno w przypadku BS, jak i banków komercyjnych, by³y podobne. Niemniej ich waga wyra¿ona odsetkiem
wskazañ bankowców wykazuje istotne ró¿nice pomiêdzy tymi grupami banków (rys. 1.).
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Rysunek 1. Przyczyny negatywnych decyzji kredytowych w zakresie kredytów inwestycyjnych dla
gospodarstw rolniczych wed³ug wskazañ kierownictwa banków
ród³o: badania w³asne.

Najczêstsz¹ przyczyn¹ odrzucenia wniosków rolników by³a niska zdolnoæ kredytowa
klientów. Na tak¹ przyczynê wskazywa³o 81,6% przedstawicieli BS i 79,2% przedstawicieli
banków komercyjnych (przy czym bankowcy mogli wskazaæ maksymalnie 3 przyczyny). Przedstawiciele BS na drugim miejscu wskazywali brak dobrych zabezpieczeñ kredytów, a dalej
nisk¹ rentownoæ (op³acalnoæ) dzia³alnoci rolniczej. Z kolei przedstawiciele banków komercyjnych na drugim miejscu stawiali brak wiarygodnych danych finansowych z gospodarstwa, a dalej brak dobrego zabezpieczenia kredytu, nisk¹ rentownoæ dzia³alnoci rolniczej
oraz nadmiernie optymistyczne za³o¿enia rolników w stosunku do op³acalnoci realizowanej
inwestycji. Wród przyczyn wskazywali tak¿e problemy z przep³ywem informacji od rolników,
niedoskona³oæ przyjmowanych przez nich za³o¿eñ oraz nisk¹ kwotê kredytu. Wyniki badañ
respondentów wskazuj¹, i¿ banki komercyjne znacznie czêciej podnosz¹ te czynniki, które s¹
pochodn¹ asymetrii informacyjnej. Dla wielu banków komercyjnych istotny problem to brak
dobrych narzêdzi i umiejêtnoci w³aciwej oceny zdolnoci kredytowej rolników, bowiem
stosowane przez nie skomputeryzowane metody oceny (np. metody scoringowe) oraz scentralizowane systemy decyzyjne nie nadaj¹ siê do oceny tego typu klientów.
Typowy bank komercyjny to instytucja, gdzie podejmowanie decyzji ma charakter
rutynowy, zgodny z obowi¹zuj¹cymi procedurami, a nieprzewidziane sytuacje denerwuj¹
zarówno mened¿erów, jak i systemy komputerowe, które wymagaj¹ dodatkowej interwencji
[Butler, Durkin 1998, s. 32-38]. Z drugiej strony s¹ rolnicy czy przedsiêbiorcy, którzy samodzielnie podejmuj¹ decyzje, zazwyczaj szybko i intuicyjnie. Rolnik czy przedsiêbiorca inaczej patrzy na czynniki decyduj¹ce o sukcesie w dzia³alnoci gospodarczej, ceni podejmowanie ryzyka, uwa¿a, ¿e planowanie nie musi byæ zbytnio sformalizowane, a czasami nale¿y
kierowaæ siê przeczuciem. Z tego wzglêdu obie strony postrzegaj¹ siebie odmiennie, co w
konsekwencji prowadzi do ograniczonego zaufania i niechêci du¿ych banków komercyjnych do finansowania tego typu klientów, zw³aszcza, ¿e wolumen transakcji z nimi jest
relatywnie niski.
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Empirycznie zosta³o udowodnione, ¿e du¿e banki maj¹ problemy z przetwarzaniem informacji miêkkich [Berger i inni 2005, s. 237-269]. Wynika to z trudnoci tych banków w
praktykowaniu relationship-based lending, a wiêc wykorzystaniu w dzia³alnoci kredytowej informacji uzyskiwanych w warunkach bliskich, czêsto d³ugoletnich kontaktów z klientami (takich jak: cechy demograficzne, socjologiczne i osobowociowe kredytobiorców).
Banki te preferuj¹ transaction-based lending, czyli mo¿liwie g³êbokie przetworzenie w kredytowaniu informacji twardych, których podstawowym ród³em jest systematycznie prowadzona rachunkowoæ [Kulawik, Zió³kowska 2006, s. 57]. Nale¿y tak¿e podkreliæ, ¿e ze
strony banków kredytowanie rolnictwa wymaga znajomoci jego specyfiki i dowiadczenia
w jego obs³udze finansowej.
Tabela 5. Czynniki warunkuj¹ce decyzjê kredytow¹ w przypadku braku "twardych" danych ksiêgowych
klienta  struktura wskazañ bankowców*
Decyzja kredytowa podejmowana g³ównie w oparciu o:

O dsetek wskazañ przedstawicieli banków [%]
ogó³em

BS

banki
komercyjne

46,8

44,7

50,0

Wieloletni¹ znajomoæ i zaufanie do klienta

41,9

60,5

12,5

Wycenê zabezpieczeñ kredytowych

40,3

34,2

50,0

Dane szacunkowe lub/i niepe³ne

32,3

34,2

29,2

Wizjê lokaln¹ gospodarstwa

19 , 4

26,3

8,3

9,7

0,0

25,0

O cenê historii kredytowej i zachowania klienta w relacjach z
wierzycielami (banki, dostawcy, ZUS, Urz¹d Skarbowy itd.)

W takiej sytuacji decyzja jest zawsze odmowna
* Respondenci mieli mo¿liwoæ wskazania 2 najwa¿niejszych przes³anek.
ród³o: badania w³asne.

Wyniki badañ potwierdzaj¹, i¿ jeli BS nie maj¹ twardych danych finansowych ze
strony kredytobiorcy, s¹ sk³onne w znacznie wiêkszym stopniu ni¿ banki komercyjne akceptowaæ ró¿nego rodzaju informacje miêkkie. W takiej sytuacji BS nie odrzucaj¹ od razu wniosku kredytowego, lecz s¹ sk³onne akceptowaæ dane szacunkowe czy niepe³ne (tab. 5.). Banki
te staraj¹ siê te¿ podejmowaæ decyzjê kredytow¹ na podstawie wieloletniej znajomoci i zaufania do klienta, oceny jego historii kredytowej, wyceny zabezpieczeñ oraz bezporedniej lustracji gospodarstwa. W przypadku banków komercyjnych co czwarty przedstawiciel takich
jednostek wskazywa³, i¿ jeli nie ma twardych danych finansowych od kredytobiorcy, decyzja kredytowa jest zawsze odmowna. Po³owa ankietowanych wskazywa³a, i¿ decyzja kredytowa mo¿e byæ podjêta na podstawie oceny historii kredytowej oraz wyceny zabezpieczeñ
kredytowych. Tylko niespe³na 30% respondentów wskazywa³o na akceptacjê ze strony banku danych niepe³nych lub/i szacunkowych, za tylko co ósmy ankietowany deklarowa³ uwzglêdnienie w decyzji kredytowej d³ugotrwa³ej znajomoci i zaufania do klienta.
Zaprezentowane wyniki badañ w³asnych, a tak¿e przegl¹d literatury w zakresie podejmowanej problematyki sk³aniaj¹ do okrelenia kilku podstawowych atutów, które czyni¹ z
banków spó³dzielczych liderów w zakresie kredytowania rolnictwa (tab. 6.). Jednoczenie
atuty te s¹ podstaw¹ aktywnoci tych banków po stronie poda¿owej rynku kredytów
rolnych. Ze strony banków wyra¿aj¹ siê one m.in. w akceptacji ryzyka kredytowego w
sferze finansowania rolnictwa i sk³onnoci¹ do zaanga¿owania finansowego w tym segmencie rynku kredytowego. Tych cech brakuje natomiast wielu komercyjnym porednikom
finansowym, o czym wiadczy ich absencja na rynku kredytów rolnych.
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Tabela 6. Atuty i postawy banków spó³dzielczych w odpowiedzi na ograniczenia kredytowe
w rolnictwie  porównanie z bankami komercyjnymi
Wyszczególnienie

Banki lokalne (spó³dzielcze)

Banki komercyjne

asymetria informacyjna w zwi¹zku
akceptacja danych szacunkowych,
z mniej wiarygodnymi lub niepe³nymi oparcie decyzji kredytowych na
danymi finansowymi
d³ugotrwa³ej znajomoci klienta i
wzajemnym zaufaniu, uwzglêdnienie
czynników "miêkkich"

odrzucenie wniosku lub ewentualne
oparcie decyzji kredytowej na historii
kredytowej i dobrych
zabezpieczeniach

niska ocena kompetencji rolników
w zakresie zarz¹dzania finansami

wiêksza akceptacja zwi¹zanego
z tym ryzyka, know how i
dowiadczenie w finansowaniu
rolnictwa

ma³a sk³onnoæ do akceptacji ryzyka,
brak wiedzy i dowiadczenia w
finansowaniu sektora

prawdopodobieñstwo nielojalnego
zachowania

oceniane nisko

oceniane wysoko

bry³owatoæ i specyficznoæ
aktywów gospodarstwa

problem wa¿ny, lecz nie przeceniany, problem bardzo istotny, decyduj¹cy
umiejêtnoæ w³aciwej wyceny
czêsto o negatywnej decyzji
aktywów rolniczych
kredytowej

ryzyko produkcyjne i rynkowe
w rolnictwie

dostrzegane i uwzglêdniane,
umiejêtnoæ szacowania

problem z oszacowaniem (brak
narzêdzi i know how)

nieregularny (cykliczny) popyt
na kredyty rolne, niskie kwoty
kredytów

akceptacja

czêsty brak akceptacji

biurokratyczne procedury zwi¹zane
z kredytowaniem preferencyjnym,
malej¹ce mar¿e

problem dostrzegany, ale ze wzglêdu problem dostrzegany i skutkuj¹cy
na udzia³ kredytów rolnych w
malej¹c¹ sk³onnoci¹ do
portfelu kredytowym nie przek³ada kredytowania sektora
siê na zainteresowanie
kredytowaniem sektora

ród³o: opracowanie w³asne.

PODSUMOWANIE

Zdaniem Jacka Kulawika i Justyny Zió³kowskiej [2006, s. 17] stabilne, efektywne i
innowacyjne lokalne instytucje finansowe pozostaj¹ w bardzo cis³ym zwi¹zku z mo¿liwociami pokonywania ograniczeñ finansowych dla przemian strukturalnych w rolnictwie i na
obszarach wiejskich. Skutecznoæ realizowania tych funkcji przez banki zale¿y w pierwszym
rzêdzie od ich fizycznej bliskoci i dostêpnoci dla rolników oraz innych mieszkañców wsi.
Nie jest to jednak warunek jedyny. Kolejne to sk³onnoæ do anga¿owania siê w finansowanie rolnictwa (i innych segmentów lokalnej gospodarki) oraz realizacja takiego modelu
dzia³ania, który sprzyja³by trwa³ym powi¹zaniom z gospodarstwami rolnymi.
Dane statystyczne wskazuj¹, i¿ w przypadku rolnictwa indywidualnego od kilku lat 6065% poda¿y kredytów rolnych pochodzi z banków spó³dzielczych, czyli banków lokalnych.
Pozosta³¹ czêæ poda¿y tych kredytów realizuj¹ banki zrzeszaj¹ce BS, BG¯ S.A. oraz inne
banki komercyjne. Jednak¿e trzeba podkreliæ, ¿e zainteresowanie tych ostatnich kredytowaniem indywidualnych gospodarstw rolnych jest z roku na rok coraz mniejsze.
Kluczowe znaczenie banków spó³dzielczych w udostêpnianiu rolnikom kredytów bankowych jest nie tylko efektem ich bliskoci przestrzennej, ale tak¿e know how i dowiadczenia w
finansowaniu rolnictwa. Jest ono tak¿e pochodn¹ realizacji modelu relationship banking, za
w dzia³alnoci kredytowej technologii relationship-based lending. Taki sposób dzia³ania
pozwala na zmniejszenie ograniczeñ kredytowych, maj¹cych swoje ród³o w asymetrii informacyjnej. Preferowanie d³ugotrwa³ych relacji z klientami (rolnikami) pozwala bankom spó³dzielczym ³atwiej  w porównaniu do banków komercyjnych  pokonywaæ lub przynajmniej
akceptowaæ wiele ograniczeñ kredytowych le¿¹cych po stronie gospodarstw rolnych.
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Ryszard Kata
THE IMPORTANCE OF LOCAL BANKS TO ACCESSING OF FARMERS
TO BANK CREDIT

Summary
The aim of the paper is to examine the importance of local banks in lending to the agricultural farms
in Poland, and giving farmers access to this source of funding. As an example of local banks the
cooperative banks was adopted. The source of empirical data were statistics on the debt and crediting of
agriculture in Poland and the survey of cooperative banks and commercial banks, conducted in 2009 the
south-east region of Poland. The findings show that co-operative banks, are crucial in crediting of
agricultural farms in Poland. This confirms that the activities of local banks, not only because of their
spatial proximity for clients, but also business model, is a guarantee of access to bank loans for farmers.
Their model of action based on relationship banking allows reduces credit constraints stemming from
information asymmetry.
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