
Nowoczesny Bank Spółdzielczy26

Jest bowiem rzeczą oczywistą, że amerykańskie insty-
tucje działające na rynku kredytów subprime popełniły 
poważne błędy, właśnie w ocenie ryzyka kredytowego, 

powodujące straty, których skutki obecnie rozlewają się na całą 
gospodarkę światową poprzez mechanizm rynków papierów 
wartościowych, na których refinansuje się kredyty hipotecz-
ne, w tym tzw. subprime. Kryzys amerykański wywołały tym 
razem wielkie korporacje finansowe, a nie, jak w pierwszej po-
łowie lat dziewięćdziesiątych, instytucje lokalne (credit union). 
Konieczność wyciągnięcia wniosków z obecnego kryzysu do-
tyczy wszystkich instytucji rynków finansowych: globalnych, 
regionalnych, narodowych i lokalnych. Żadna instytucja nie jest 
bowiem wolna od możliwości popełnienia błędu w ocenie wia-
rygodności finansowej kredytobiorcy oraz ryzyk rynkowych, 
które łącznie mogą spowodować znaczne problemy.

Instytucje działające lokalnie, jakimi są w większości banki 
spółdzielcze, znacznie różnią się od wielkich instytucji finanso-
wych, zarówno w filozofii, jak i organizacji kontroli ryzyka kre-
dytowego. Głównym ich atutem jest znacznie bardziej szczegó-
łowa znajomość rynków, na których funkcjonują oraz pełniejsza 
wiedza o swoich klientach. Pozwala to bankom spółdzielczym 
na uzupełnianie sformalizowanych, opartych na dokumentach, 
metod oceny ryzyka, podejściem intuicyjnym, które często 
może być lepsze od oceny nie zawsze wiarygodnych dokumen-
tów. Banki spółdzielcze mają też możliwość dotarcia do niektó-

rych segmentów rynków niedostępnych dla dużych instytucji fi-
nansowych. Paradoksalnie, formalizacja i centralizacja procedur 
oceny ryzyka w dużych bankach w ostatnich latach, dostarczała 
często nowych i wiarygodnych klientów właśnie bankom spół-
dzielczym, bo duże banki komercyjne odmówiły im kredytu.

Pod rozwagę spółdzielcom

Fo
t. B

IK 
SA

Trwający na świecie i zbliżający się do Polski kryzys bankowo-finansowy skłania 
instytucje finansowe w wielu krajach do przeglądu stosowanych przez nie metod 
oceny ryzyk bankowych, w tym m.in. ryzyka kredytowego. 

BIK ROZPOCZĄŁ WYMIANĘ INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH
Biuro Informacji Kredytowej rozpoczyna wymianę informacji o przedsiębiorcach. 
Nowy system zwiększy bezpieczeństwo kredytowe w bankach oraz przyśpieszy 
proces kredytowania przedsiębiorstw. W ramach nowego systemu wymieniane 
będą informacje o różnych formach zobowiązań klientów banków, dotyczące 
m.in. kredytów inwestycyjnych, kredytów obrotowych, zobowiązań osób fizycz-
nych z tytułu zabezpieczeń kredytów gospodarczych, gwarancji i poręczeń ban-
kowych oraz udzielanych rolnikom indywidualnym w związku z finansowaniem 
rozwoju ich gospodarstw.
Tak zagregowane dane przekazywane bankom i SKOK-om pozwolą na bardziej 
rzetelną ocenę zdolności kredytowej i wiarygodności przedsiębiorców. Powinno 
to wpłynąć na zwiększenie zaufania do klientów, łatwiejszy dostęp do wielu pro-
duktów bankowych, uproszczenie procedur oraz skrócenie czasu rozpatrywania 
wniosków kredytowych. Informacje te ułatwią również bankom tworzenie we-
wnętrznych systemów oceny ryzyka kredytowego.

XI ROCZNICA POWSTANIA BIK
Minęło 11 lat działalności Biura Informacji Kredytowej. Od momentu udostępnie-
nia pierwszego raportu w 2001 roku do chwili obecnej BIK udostępnił sektoro-
wi bankowemu ponad 66 milionów raportów. Taki wynik wymownie świadczy 
o tym, jak bardzo BIK potrzebny był nie tylko sektorowi bankowemu, ale przede 
wszystkim samym kredytobiorcom.
Baza danych BIK zawiera informacje o 52 mln rachunków kredytowych należących 
do 21 mln osób. Z usług biura korzysta około 14 tysięcy placówek bankowych 
należących do 45 banków komercyjnych, ponad 60 spółdzielczych kas oszczęd-
nościowo-kredytowych, 3 zrzeszenia banków spółdzielczych oraz 85 banków 
spółdzielczych. Ocenia się, że instytucje współpracujące z BIK obejmują ponad 96 
proc. ogółu rynku kredytów detalicznych.
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Błędem byłoby jednak opieranie decyzji kredytowych wyłącz-
nie na intuicji i osobistej znajomości klienta. Wszak dobra intui-
cja to intuicja dobrze poinformowana. Źródłem tej informacji 
nie może być tylko wiedza o historii kontaktów banku z danym 
klientem oraz wysoka renoma osoby/firmy w społeczności lokal-
nej. Dziś, według wiedzy z baz danych Biura Informacji Kredyto-
wej, zaledwie 27 proc. klientów banków spółdzielczych ogranicza 
swe bankowe transakcje wyłącznie do jednego banku. Dodatko-
wo Biuro Informacji Kredytowej ocenia, że klienci mający bardzo 

dużo aktywnych kredytów w różnych bankach, znacznie częściej 
wpadają w tarapaty niż klienci o wyższym poziomie lojalności. W 
bazach BIK znajdujemy klientów, którzy mają ponad trzydzieści 
czynnych kredytów w kilku bankach, łącznie na wielomilionowe 
kwoty. Z pewnością wielu z nich nie otrzymałoby kolejnego kre-
dytu, gdyby bank wiedział o wcześniejszych zobowiązaniach tej 
osoby/firmy wobec innych banków.

Bazy Biura Informacji Kredytowej dotyczące zarówno klienta in-
dywidualnego, jak i przedsiębiorcy tworzone są dzięki informacjom 
z banków o zawartych transakcjach kredytowych oraz o przebiegu 
procesu obsługi rachunków kredytowych. Obecnie baza o klien-
tach indywidualnych jest niemal pełna, tzn. prawie wszystkie banki 
przesyłają informacje o swoich klientach. Na przykład w odniesie-

niu do kredytów hipotecznych wartość nowych kredytów udzielo-
nych w tym roku jest zbliżona do tej, jaką banki raportują do Związ-
ku Banków Polskich w ramach współpracy w zespole ds. rynku 
nieruchomości. Niekorzystanie z tej bazy przez część banków spół-
dzielczych to nic innego, jak podejmowanie przez nie dodatkowego 
ryzyka kredytowego i narażanie się na potencjalnie niepotrzebne 
straty. Warto po prostu pamiętać, że zaufanie do znanego sobie 
klienta to ważna rzecz, ale nie powinno być ono bez granic.  

W tym kontekście warto też wziąć po uwagę, że nowa dyrek-
tywa o kredycie konsumenckim wprowadza zalecenie korzy-
stania z baz biur informacji kredytowych przy podejmowaniu 
decyzji kredytowych. W Polsce jedynie Biuro Informacji Kredy-
towej posiada taką bazę. Dlatego wspomaganie swoich procedur 
kredytowych poprzez sięganie po pseudo „raporty kredytowe”, 
czyli informacje tych instytucji, które w znikomej części bazują 
na wiedzy o klientach przekazywanych przez banki, jest co naj-
wyżej formalnym zabiegiem proceduralnym.

Warto skreślić powyższe sugestie pod adresem osób kierują-
cych bankami spółdzielczymi z jednego podstawowego powo-
du: w świecie finansów nie da się uciec od różnego rodzaju ry-
zyk, dlatego cała sztuka musi polegać na ich minimalizowaniu 
głównie dzięki pełnej i rzetelnej informacji. Taką wiedzę oferują 
raporty kredytowe i oceny scoringowe Biura Informacji Kredy-
towej – instytucji stworzonej przez banki i dla banków, której 
jednym z najważniejszych celów jest wspieranie tych instytucji 
finansowych w ograniczaniu ryzyka kredytowego. Jakie ne-
gatywne skutki może przynieść lekceważenie tego problemu, 
najpełniej obrazuje obecny kryzys na zagranicznych rynkach 
finansowych. Warto o tym pamiętać!

dr Krzysztof Markowski
prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej SA

BIK WSPIERA XXII OLIMPIADĘ WIEDZY EKONOMICZNEJ
Myślą przewodnią bieżącej edycji olimpiady jest „Środowisko naturalne w proce-
sie gospodarowania”. Patronat honorowy nad XXII Olimpiadą objął minister środo-
wiska, prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki.
Temat ten został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ współczesne kwestie 
związane ze środowiskiem naturalnym nabierają szczególnego znaczenia dla 
rozwoju gospodarki. Rolę środowiska naturalnego można rozpatrywać w wielu 
aspektach, co znajduje swoje odzwierciedlenie we współczesnych kierunkach 
badań ekonomicznych.

Na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 
„Prawne uwarunkowania wymiany informacji w gospodarce – nowe wyzwania” 
organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UW wspólnie z Biurem Infor-
macji Kredytowej SA. W konferencji wpisującej się w uroczyste obchody 200. rocz-
nicy powstania WPiA UW w ramach 3 paneli dyskusyjnych z udziałem wybitnych 
prawników poruszone zostały 3 podstawowe tematy: o kredycie konsumenckim, 
ochronie danych osobowych i tajemnicy bankowej. 

Biuro Informacji Kredytowej brało udział w Targach Inwestycji Mieszkaniowych 
„POLSKA 2008 – Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE” Murator EXPO, które odbyły się 
w dniach 29-30 listopada br. w Londynie.
Podczas wystawy w Londynie prezentowane były oferty deweloperów i banków. 
BIK promował wśród odwiedzających wystawę raporty dla klientów indywidual-
nych, dostępne od niedawna również w angielskiej wersji językowej, dla wszyst-
kich,  którzy chcą legitymować się swoją historią kredytową przed zagranicznymi 
instytucjami finansowymi.

Biuro Informacji Kredytowej SA jest Patronem Merytorycznym konkursu „Krajowi Lide-
rzy Innowacji 2008” oraz związanych z nim cyklem seminariów „Innowacje bliżej nas”.  
Harmonogram spotkań jest dostępny na stronie: http://www.liderzyinnowacji.pl/  
Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty. Uczest-
nictwo w konkursie dla firm sektora Mikro, MŚP, Gmin, Organizacji pozarządowych oraz 
Uczestników indywidualnych jest bezpłatne. 
Podczas seminarium zostaną ogłoszone również wyniki konkursu „Krajowi Li-
derzy Innowacji 2008” oraz przyznane wyróżnienia na szczeblu regionalnym.  
Zapraszamy serdecznie. 

Bankowość spółdzielcza to ważne ogniwo Systemu Informacji Biura Informacji 
Kredytowej. Nasze biuro, jest niezmiernie dumne z faktu, iż coraz więcej banków 
spółdzielczych decyduje się na dołączenie do grona użytkowników Systemu In-
formacji BIK – Klient Indywidualny. Pierwszy bank spółdzielczy podpisał umowę 
z BIK w 2004 r., w tej chwili jest ich już blisko 100.
W połowie roku Biuro Informacji Kredytowej przygotowało pierwszy (z wydawanych 
co kwartał) Biuletyn dla Banków Spółdzielczych. Za jego pośrednictwem dostarcza-
my aktualne informacje dotyczące działalności BIK oraz  oferty produktowej.


