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Stanisław Piasecki 
~=:=6~oWR WSPOMAGANIE DECYZTI OOSPOOARCZYCK 
PlBOiS. IBS PAN, AON, WAT. Wanuwa 1994. 

NOWE METODY UNIKANIA "TRUDNYCH KREDYTÓW" 

Największym wrogiem k~:!:dego banku i systemu bankowego są 

tzw. "trudne kredyty". Nazywane tak są udzielone kredyty, co do 

których istni~ją nikle mo:l:liwości spłaty przez dłu:l:nika rat 

kapitałowych i odsetek nale:l:nych bankowi. 

Przyczyną nie dotrzymania zobowiązań przez dłu:!:nika mogą 

być: nie osiąganie spodziewanych i określonych w "biznes planie" 

dochodów przez przedsiębiorstwo lub zaplanowane oszustwo. 

W praktyce bankowej nie jest mo:l:liwe całkowite uniknięcie 

"trudnych kredytów" lecz ich rozmiar nie powinien przekraczać 5% 

wartości wszystkich udzielonych kredytów. W polskich bankach 

przekracza on niekiedy 30%. Poniewa:l: rezultatem "trudnych 

kredytów" są straty banku, · więc tak jak każda działalność 

gospodarcza przynosząca straty musi prowadzić do bankructwa 

banku. 

Ratunkiem dl°a banków w takiej sytuacji jest bądź 

przedsięwzięcie odpowiednich działań prowadzących do 

zmniejszenia rozmiaru "trudnych kredytów" ,bądź najprostsze 

rozwiązanie - podniesienie oprocentowania wszystkich µdzielaych 

kredytów. To ostatnie rozwiązanie jest możliwe, gdy wszystkie 

banki tworzą wspólną organizację - monopol,który nie bojąc się 

konkurecji może dyktować swoje warunki klientom banków. 

Rozwiązanie to ma fatalny wpływ na całość rozwoju gospodarczego 

dławiąc przede wszystkim długotrwale procesy gospodarcze - w 

pierwszym rzędzie wszelkie inwestycje, hodowlę w rolnictwie o 

długim cyklu produkcyjnym. w efekcie końcowym zagraża to 

zahamowaniem rozwoju gospodarczego i jest jedną z przyczyn 

kryzysu. 

Należy zauważyć, że zahamowanie rozwoju gospodarczego 

wywołuje następnie trudności finansowe w innych 

przedsiębiorstwach, które normalnie nie miałyby ich w przypadku 

rozwoju gospodarczego, co dodatkowo prowadzi do wzrostu 

"trudnych kredytów" w -bankach. 
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W końcowym rezultacie proces taki musi prowadzić do upadku 

wszystkich banków tworzących monopol. 

Wtedy pozostaje jedyne wyjście - składka obywateli na ratowanie 

banków,mająca postać dotacji rządowych,nazywającej się ładnie 

"procesem dokapitalizowania systemu bankowego". Proces ten 

właśnie obserwujemy i odczuwamy na "własnej skórze". 

Widzimy więc, że to najprostsze wyjście z trudnej sytuacji 

banków, spowodowanej dużym udziałem "trudnych kredytów" nie jest 

wyjściem, które może być akceptowane przez społeczeństwo. 

Potrzebne są więc inne przedsięw~cia. Zostały one 

wypracowane w wieloletniej praktyce bankó'wej n~ świecie. 

Sposobem na przeciwdziałanie os~ustom kredytowym jest 

zasada, że każdy pracownik bankowy, którego działalność 

przyniosła bankowi np. więcej aniżeli 5% "trudnych Ja:edytów" 

traci bezpowrotnie pracę nie tylko w banku, w którym pracuje ale 

traci raz na zawsze możliwość zatrudnienia w jakimkolwiek banku. 

Reguła ta obowiązuje niezależnie od faktu czy był on w zmowie z 

kredytobiorcą czy też błąd popełnił nieświadomie. W tym drugim 

przypadku także nie nadaje się do pracy w bankach. Tak więc bank 

nie wdaje się nigdy w rozważania czy winą pracownika była chęć 

zysku czy niedopatrzenie czy może zwykły "pech". Kompensacją za 

tak uciążliwe warunki pracy odpowiedzialnych pracowników banku 

jest ich bardzo wysokie ~agrodzenie. 

Ta prosta,choć może "nieludzka" zasada, radykalnie 

ogranicza możliwość powstania oszustw kredytowych. 

Przeanalizujmy następnie przyczyny powstawania "trudnych 

kredytów" nie wynikające z zamierzonego oszustwa. 

Przyczyną są tu (jak można ocenić w 95%) błędy w 

przedstawionych bankowi "biznes planach" lub ich 

niekompletności. Najprostszymi błędami są błędy formalne - błędy 

w działaniach arytmetycznych, pomijanie niektórych elemntów 

kosztów itp. 

Tego rodzaju błędów można dość łatwo uniknąć, wprowadzając 

obowiązkowe wzorce arkuszy kalkulacyjnych w przedstawianych 

"biznes planach" oraz stosując standardowe systemy komputerowe 

sprawdzania poprawności obliczeń. Są to znane sposoby także w 

polskim systemie bankowym oparte najczęściej o komputerowy 

arkusz kalkulacyjny LOTUS. Oczywiście nie istnieje standard 

wzoru kalkulacyjnego, który by przewidywał wszystkie możliwe w 
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praktyce sytuacje kredytowe. W efekcie banki specjalizują się 

tylko w określonych rodzajach kredytów w typowych sytuacjach. 

Jest jednak drugi rodzaj błędów - błędy merytoryczne, 

których całkowicie nie udaje się uniknąć. Dotyczą one w 

szczegó 1 ności: zbyt optymistycznej oceny chłonności rynków 

krajowego i zagranicznych na wytwory przedsiębiorców 

ubiegających się o kredyt, zaniżenie wartości kosztów 

(szczególnie w przypadku pojawiania się nowych technologii), 
nieuwzględnienie nieoczekiwanych zmian parametrów 

makroekonomicznych, cen materiałów i energii itp. Do takich 

nieoczekiwanych zmian należy na przykład ostatnia, skokowa 

dewaluacja złotówki o 8% lub podwyżka cen węgla. Tego typu 

zmiany mogą przekreślić całą opłacalność przedsięwzięcia. Zmusza 

to nas do szacowania ryzyka związanego z takimi nieoczekiwanymi 

sytuacjami. Realizuje się to przez analizę wrażliwości 

przewidywanego w "biznes planie", zysku na różnego rodzaju 

negatywne, nieprzewidywalne zdarzenia. 

Najczęściej występujące, usterki "biznes planów" dotyczą 

właśnie braku takiej szerokiej analizy warażliwości, z 

prozaicznego zresztą powodu są to bardzo pracochłonne 

obliczenia niemożliwe do przeprowadzenia bez pomocy komputerów i 

bez pewnej twórczej inwencji, którą winni wykazać się 

odpowiedzialni pracownicy banków, gdyż w tym zakresie nie można 

liczyć na obiektywność kredytobiorcy. Banki winny więc mieć ' 

odpowiednie oprogramowanie ~la przeprowadzenia takich analiz, 

gdyż najczęściej kredytobiorca nie będzie w stanie tego zrobić. 

Analiza wrażliwości winna być prowadzona nie tylko w 

stosunku do zmian cen, oprocentowania - kredytów czy zmiany kursów 

walut,ale także zmian wielkości i struktury popytu, zmian norm 

zużycia materiałów, norm pracochłonności wynikających z 

pojawiania się nowych technologii powodujących konieczność 

zaciągania następnych kredytów inwestycyjnych itp. 

Istnieje jeszcze jedna grupa usterek mających charakter 

błędów systematycznych w ocenie rentowności przedsięwzięcia. 

Wynikają one z "optymistycznego" zaniżania wielkości 

kosztów. Zapobieganie takiemu zaniżaniu polega na oparciu 

kalkulacji kosztowych na normach technicznych danego ·rodzaju 
działalności w kraju i na świecie. 
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Takie podejście wymaga jednak zaangażowania ze . strony banków 

wysoko kwalifikowanych specjalistów z bardzo wielu różnych 

dziedzin techniki co jest oczywiście niemożliwe. 

W rezultacie banki zlecają przeprowadzenie tego typu 

ekspertyz (włącznie z przeprowadzeniem analiz wrażliwości) 

odpowiednim firmom konsultacyjnym. Właśnie dla tego typu analiz 

został opracowany nowy komputerowy pakiet PROGOS, który został 

już wykorzystany w programach naprawczych i wnioskach 

kredytowych kilkunastu przedsiębiorstw w tym o 
kilkunastotysięcznych załogach. Jest on szczególnie dostosowany 

do analizy sytuacji w niestabilnych warunkac~ gospodarczych. Tej 

cechy nie posiadają wszystkie znane, zachodnie komputerowe 

pakiety kontroli. 

Na zakończenie, należy podkreślić jeszcze jeden aspekt 

pracy naszych banków - systemowego braku odpowiedzialności 

pracowników banku. 

Mianowicie w naszych bankach obowiązuje stary . styl pracy -

urzędowania. Wynika to stąd, że kierownictwo banku ustala 

szczegółowy zakres czynności personelu, w tym także tych 

odpowiedzialnych pracowników banku podejmujących decyzje o 

udzieleniu kredytów. Jeżeli zatem odpowiedzialny pracownik 

. wykona wszystkie czynności przewdziane narzuconą mu normą to 

jest, jak to się mówi w gwarze urzędniczej, "kryty". Nie ma więc 

możliwości w takim przypadku obciążyć winą za "trudne kredyty" 

pracownika - winne są złe przepisy. 

Typowym przykładem była moja rozmowa z dyrektorem jednego z 

banków. Na moją ' propozycję zastosowania dotychczas . 

niepraktykowanych metod kontroli wniosków kredytowych 

odpowiedziano mi, że to ich nie interesuje, gdyż bank musi 

wyłącznie stosować się do poleceń centrali. 

Inaczej mówiąc jeśli będzie się stosować do . tych poleceń to 

będzie "kryty" i to jest najważniejsze a nie unikanie "trudnych 

kredytów". Otóż tego : typu "odpowiedzialni urzędnicy" przynoszą 

największe szkody bankowości. Moim zdaniem, odpowiedzialni 

pracownicy banków winni mieć bardzo dużą samodzielność działania 

i stosowania metod zapobiegania "trudnym kredytom" i jedynym 

sposobem oceny ich pracy winien być udział "trudnych kredytów" w 

stosunku do sumy wszystkich udzielonych przez nich kredytów. 
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Nie mogą oni w żadnym przypadku zasłaniać się argumentem, że 

działali zgodnie ze zwyczajowymi zasadami. Płacąc wysokie 

wynagrodzenie należy wymagać od nich przejawiania twórczej 

inicjatywy w zakresie wykonywanej pracy a nie "bezdusznego" 

wykonywania zarządzań. 

Wprowadzenie takich "nowych" zasad umożliwiłoby także 

wprowadzenie nowych, skuteczniejszych metod oceny ryzyk~ i w 

rezultacie ograniczyłoby powstawanie następnych "trudnych 
/ 

kredytów". 
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