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Wprowadzenie

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią około 99,8 % wszystkich 
fi rm na rynku (rys. 1), w tym mikroprzedsiębiorstwa 96%, małe przedsiębiorstwa 
3%, średnie fi rmy zaś 0,8%. Dominują one w całkowitej liczbie wszystkich pod-
miotów działających na rynku, a przy tym mają istotny wpływ na gospodarkę.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw zwany jest „kręgosłupem” lub 
„lokomotywą” gospodarki, gdyż wytwarza on około 47% produktu krajowego 
brutto, a także zatrudnia 70% ludności1. Firmy tego sektora istnieją niemal we 
wszystkich systemach gospodarczych i stanowią efektywną formę gospodarki. 
Funkcjonują trwale, ale trwałość ta odnosi się do produkcji, nie zaś do funkcjono-
wania konkretnych jednostek. Małe fi rmy powstają w sytuacji, gdy nadarzają się 
okoliczności, i równie szybko upadają, gdy nie mają siły sprostać pojawiającym 
się przeszkodom.

1  www.parp.gov.pl (14.05.2011).
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Rys. 1. Struktura polskich przedsiębiorstw w 2009 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo 
Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, lipiec 2010, s. 35.

Jednym z podstawowych czynników, który warunkuje zakładanie, pro-
wadzenie oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, jest dostęp do źródeł 
fi nansowania. Dysponowanie odpowiednią ilością środków fi nansowych przez 
przedsiębiorstwo jest kluczowym czynnikiem jego funkcjonowania na każdym 
etapie rozwoju – począwszy od powstania, poprzez rozwój, aż do restrukturyzacji 
lub zmiany profi lu działalności. Posiadane źródła umożliwiają fi rmie zwiększanie 
konkurencyjności, ekspansję, czy też pozyskanie nowych technologii, od czego 
wielokrotnie zależy jej pozostawanie na rynku. Istotne jest to zwłaszcza obec-
nie, kiedy postępuje specjalizacja i intensywnie poszukiwane są kolejne nisze 
rynkowe.

Firma nieposiadająca wystarczającej ilości własnego kapitału może korzy-
stać z różnych źródeł obcego fi nansowania. Podstawową formą obcego fi nanso-
wania jest kredyt bankowy, ale jego pozyskanie stanowi istotny problem, przede 
wszystkim dla najmniejszych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Instytucje 
udzielające pożyczek oraz kredytów stawiają wysokie wymagania, którym fi rmy 
sektora MSP nie są w stanie sprostać, i wówczas muszą poszukiwać alternatyw-
nych form fi nansowania2.

2  B.T. Gregory, M.W. Rutherford, S. Oswald, L. Gardiner, An Empirical Investigation of the 
Growth Cycle of Small Firm Financing, „Journal of Small Business Management” 2005, 43(4), 
s. 382–393.
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Źródła obcego fi nansowania fi rm sektora MSP

Podstawą obcego fi nansowania fi rm jest kapitał obcy. Stanowią go środki 
fi nansowe, które zostały oddane do dyspozycji fi rmy przez wierzyciela, na 
czas ograniczony. Źródła obcego fi nansowania prezentuje tabela 1. Zgodnie 
z zamieszczonym w niej podziałem kapitały obce dzielimy na długoterminowe, 
które oznaczają zobowiązanie powyżej jednego roku, oraz krótkoterminowe 
– zobowiązanie do jednego roku. Wśród źródeł wymienionych w tabeli 1 naj-
większe znaczenie dla polskich przedsiębiorstw mają kredyty bankowe, kredyty 
handlowe i leasing3.

Tabela 1

Źródła obcego fi nansowania w przedsiębiorstwie

Kapitały obce

długoterminowe krótkoterminowe

– bankowe kredyty długoterminowe
– poręczenia kredytowe
– leasing
– pożyczki od koncernu dla spółek 

zależnych
– obligacje
– dotacje z budżetu państwa
– środki z funduszy pomocowych UE
– długoterminowe pożyczki 

pozabankowe 

– bankowe kredyty krótkoterminowe
– kredyty handlowe
– faktoring
– krótkoterminowe pożyczki 

pozabankowe
– krótkoterminowe papiery dłużne
– zobowiązania wobec pracowników

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Bednarz, E. Gostomski, Finansowanie dzia-
łalności gospodarczej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 33.

Kapitał obcy umożliwia przedsiębiorstwu zwiększenie posiadanej bazy 
fi nansowania, a tym samym i rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej. 
Główną cechą kapitału obcego jest oddanie go do dyspozycji fi rmy przez jego 
wierzyciela tylko na ustalony okres, po którym musi zostać zwrócony. Ponadto 
kapitał obcy ma dwa istotne ograniczenia. Po pierwsze, pociąga określone i uzgod-
nione przez strony koszty, po drugie zaś nie może zostać użyty na dowolny cel, 
lecz wyłącznie uzgodniony z wierzycielem. Różne cele fi nansowania wiążą się 

3  J. Bednarz, E. Gostomski, Finansowanie działalności gospodarczej, Wyd. Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 33.
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z różnym poziomem ryzyka, a od jego poziomu zależą zarówno warunki, jak 
i sama decyzja o możliwości skorzystania z obcego źródła fi nansowania.

Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie może pełnić dwie 
funkcje4:

– gwaranta spłaty zobowiązań fi rmy wobec wierzycieli – oznacza, że ka-
pitał obcy wykorzystywany jest do pokrycia zobowiązań wobec wie-
rzycieli dopiero wówczas, gdy na ten cel wykorzystany został już cały 
kapitał własny przedsiębiorstwa. Kapitał obcy jest objęty ochroną usta-
wodawcy w tej dziedzinie. Dzieje się tak dlatego, że decyzję o prowa-
dzeniu lub nie swojej działalności podejmuje jego właściciel na własne 
ryzyko i własną odpowiedzialność, musi zatem odpowiadać w pierwszej 
kolejności własnym kapitałem;

– roboczą – wyznacza granice aktywności gospodarczej podmiotu, tzn. 
wolumen zadań rzeczowych, które może realizować przedsiębiorstwo. 
Kapitał jest niezbędny do pozyskania określonej ilości czynników pro-
dukcji, aby fi rma mogła podjąć procesy rzeczowe w koniecznym wy-
miarze. Bez kapitału przedsiębiorstwo nie może rozpocząć określonych 
zadań, a tym samym następuje redukcja jego aktywności gospodarczej.

Przedsiębiorstwa sektora MSP, napotykając trudności w uzyskaniu kredytu 
bankowego, pozyskują potrzebne fundusze za pomocą pozabankowych źródeł 
fi nansowania. Wśród tych źródeł wyróżniamy przede wszystkim leasing, facto-
ring oraz kredyt handlowy. Jednak w praktyce gospodarczej to właśnie kredyt han-
dlowy wykorzystywany jest przez małe i średnie przedsiębiorstwa najczęściej.

Kredyt handlowy 

Kredyt handlowy, określany również jako kredyt kupiecki lub pożyczka 
pieniężna oznacza odroczenie płatności5. Udzielany jest nabywcy przez sprze-
dawcę w transakcjach między przedsiębiorstwami i ma formę odroczenia 
zapłaty w stosunku do daty sprzedaży. Z punktu widzenia warunków, na jakich 
jest pozyskiwany, można wyróżnić klasyczną oraz nieklasyczną postać kredytu 
kupieckiego. 

4  T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie: wybrane aspekty mikro- i ma-
kroekonomiczne, PWN, Poznań 2001, s. 50.

5  D. Krzemińska, Wiarygodność kontrahenta w kredycie kupieckim, Wyd. Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu, Poznań, 2005, s. 23.
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W klasycznej postaci kredytu nabywca ma możliwość uzyskania skonta, 
jeżeli zapłaci wkrótce po dacie sprzedaży. Jeśli zaś będzie chciał korzystać 
z odroczenia płatności, obowiązuje go zapłata w pełnej wysokości. W tym przy-
padku możemy wyróżnić bezpłatną część kredytu – w okresie, w którym można 
otrzymać skonto, oraz płatną – część kredytu przekraczająca kredyt bezpłatny. 
W nieklasycznej postaci kredytu sprzedawca nie daje możliwości otrzymania 
skonta za wcześniejszą płatność. Ta druga forma kredytu zdecydowanie domi-
nuje w transakcjach między przedsiębiorstwami w Polsce6.

Wyróżnia się ponadto kredyt handlowy odbiorcy i kredyt handlowy 
dostawcy. Pierwszy z nich występuje, gdy klient wpłaca zaliczkę jako gwarancję 
wywiązania się ze świadczenia płatności. Jeżeli nie wywiąże się ze zobowiąza-
nia, wówczas zaliczka pozostaje u sprzedawcy. Kredyt dostawcy to faktyczne 
odroczenie płatności za towary lub usługi na określony przez strony czas. Uregu-
lowanie należności następuje najczęściej w okresie od 20 do 90 dni po dostawie 
towarów. Decyzja odnośnie do wielkości zadłużenia zależy od dostępnych alter-
natywnych źródeł fi nansowania i ich ceny7.

Istotną cechą kredytu kupieckiego jest nienaliczanie odsetek, jeśli zobowią-
zanie zostanie uregulowane w terminie ustalonym między stronami. Odróżnia to 
tę formę fi nansowania od pożyczek oraz kredytów zaciąganych przez fi rmę na 
rynku fi nansowym, od których podmiot zobowiązany jest zapłacić oprocento-
wanie i odsetki. Jednak kredyt handlowy nie jest źródłem darmowym, jego koszt 
jest zawarty pośrednio w wartości dostaw z odroczoną płatnością. Jeśli odbiorca 
zapłaci za towary i usługi od razu, to uzyskuje upust, jeśli zaś w wyznaczonym 
terminie nie uiści zapłaty, nie może z niego skorzystać. Utrata rabatu przy odro-
czonej płatności równa jest wysokości kosztu kredytu kupieckiego8.

Istnieją różne defi nicje kredytu handlowego, które różnią się akcentowaniem 
odmiennych elementów tej formy fi nansowania. Najczęściej podkreślany jest9:

– odroczony termin płatności za dostawę towarów lub usług,
– rodzaj podmiotu kredytującego,
– szersze oraz węższe znaczenie pojęcia.

6  D. Krzemińska, Finanse przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000, 
s. 145–146.

7  N. Wilson, C. Singleton, B. Summers, Small Business Demand for Trade Credit, Credit Ra-
tioning and the Late Payment of Commercial Debt: An Empirical Study, Credit Management Rese-
arch Centre, Bradford 1996, s. 11.

8  A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 35.
9  Ibidem, s. 134–135.
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Kredyt kupiecki jest źródłem fi nansowania często i w szerokim zakresie 
wykorzystywanym dzięki swoim cechom. Cechy te odróżniają kredyt handlowy 
od innych form fi nansowania. Dla dostawcy jest on istotnym instrumentem 
polityki zbytu towarów oraz usług, a także integralnym elementem jego oferty 
rynkowej. Jeśli dostawca nie wykorzystywałby kredytu kupieckiego, mógłby 
prowadzić współpracować jedynie z odbiorcami o wyższej zdolności płatniczej. 
Natomiast przedsiębiorstwo zainteresowane nabyciem określonych wyrobów lub 
usług, które nie posiada na to odpowiednich środków pieniężnych i nie spełnia 
wymagań banków, nie mogłoby pozyskać niezbędnych środków. Otrzymując jed-
nak od dostawcy towarów lub usług odroczenie terminu płatności, a tym samym 
kredyt handlowy, może nadal prowadzić swoją działalność gospodarczą10.

Istota wykorzystywania kredytu handlowego

Kredyt handlowy eliminuje jedną z barier stawianych przed fi rmami z sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw, a mianowicie problem pozyskania kredytu 
bankowego. Dzięki możliwości uzyskania kredytu kupieckiego przedsiębiorstwo 
nie musi przechodzić skomplikowanej procedury w banku, w celu pozyskania 
potrzebnych środków fi nansowych, ani spełniać wielu warunków stawianych 
przez banki. Kredyt handlowy umożliwia wyeliminowanie ścieżki bankowej 
i kredytowanie wymiany handlowej tylko pomiędzy kontrahentami, co oznacza 
też niższe koszty. Jednocześnie przestaje mieć znaczenie kolejna bariera, jaką jest 
brak wystarczających środków do zawarcia transakcji. 

Inną zaletą stosowania kredytu handlowego jest umożliwienie małym 
i średnim przedsiębiorstwom pozyskania nowych klientów oraz utrzymania już 
posiadanych. Dzięki niemu fi rma staje się bardziej atrakcyjna dla kontrahentów 
i chętniej decydują się oni na zawarcie umowy. Dla mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw jest to istotne narzędzie w walce z konkurencją, a także w utrzy-
mywaniu i budowaniu pozytywnych relacji handlowych. Tym bardziej że małe 
i średnie przedsiębiorstwa, z uwagi na swą specyfi kę, nie posiadają funduszy na 
reklamę lub inne zabiegi, mogące wyróżnić je na rynku.

Znaczenie kredytu handlowego podkreśla fakt, że nie ma branży, w której 
by on nie występował (z wyjątkiem monopolistów, dyktujących zawsze własne 
warunki). Prawie każdemu producentowi zależy na tym, aby przerzucić chociaż 
część ciężaru fi nansowania swojej działalności na odbiorcę, odbiorcy zaś – na 

10  B. Pawłowska, J. Folga, Zarządzanie kredytem kupieckim, analiza pozycji odbiorcy i dostawcy 
oraz determinanty przyznawania kredytu, „Rachunkowość Finansowa i Audyt” 2005, nr 4, s. 13.
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jak najdłuższym terminie płatności, by nie musiał angażować własnych środków. 
Nie ma przy tym znaczenia branża, w której te przedsiębiorstwa funkcjonują.

Udział zobowiązań z tytułu dostaw i usług w ogólnej wartości zobowiązań 
krótkoterminowych przedsiębiorstw w Polsce w ostatnich latach stanowił ponad 
połowę. Oznacza to, że kredyt handlowy stanowi wśród wszystkich zobowiązań 
krótkoterminowych znaczącą część, co prezentuje tabela 2: w 2005 roku zobo-
wiązania z tytułu dostaw i usług stanowiły około 55% ogółu zobowiązań, w 2008 
– 50,4%, w 2009 zaś niecałe 53%.

Tabela 2

 Udział zobowiązań z tytułu dostaw i usług w zobowiązaniach krótkoterminowych, 
w latach 2005, 2008 i 2009 (w mln zł)

Lp. Wyszczególnienie
Lata

2005 2008 2009

1
2
3

Zobowiązania ogółem
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Udział w % (2 : 1)

288 595
157 680
54,64

428 463
215 959
50,40

420 837
222 340
52,83

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mały rocznik statystyczny Polski 2010, 
Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 
2010, s. 405.

Dane liczbowe pokazują, że kredyt handlowy jest szeroko stosowany 
w gospodarce rynkowej. Wynika to głównie z faktu, iż jest on dostępny dla sze-
rokiej grupy nabywców. Z reguły nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia 
kredytu, co jedynie podkreśla jego atrakcyjność. Z punktu widzenia dostawcy 
możliwość kredytowania zakupu sprawia, że oferta sprzedawcy jest bardziej kon-
kurencyjna na rynku. Bez tej możliwości zbyt towarów czy usług byłby ograni-
czony jedynie do przedsiębiorstw o podwyższonej płynności fi nansowej.

Pod wieloma względami kredyt handlowy jest o wiele bardziej atrakcyjny 
dla małych i średnich przedsiębiorstw niż inne dostępne formy fi nansowania 
działalności gospodarczej. Podstawową jego zaletą jest umożliwienie odbiorcy 
spłaty należności dopiero po uzyskaniu przychodów ze sprzedaży nabytych 
u kredytodawcy towarów. Kredyt handlowy stanowi pewną alternatywę dla 
kredytu bankowego, jest jednak atrakcyjniejszą formą fi nansowania ze względu 
na brak oprocentowania. Przedsiębiorstwo, które decyduje się na zaciągnięcie 
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kredytu kupieckiego, może przeznaczyć dodatkowe środki fi nansowe na krót-
koterminowe operacje gospodarcze, np. lokatę bankową czy nabycie szybko 
zbywalnych papierów wartościowych. W ten sposób można osiągnąć dodatkowy 
dochód w fi rmie.

Kredyt udzielany jest głównie tym nabywcom, którzy dokonują regularnych 
zakupów produktów i usług, są znani dostawcom i cieszą się wśród nich dobrą 
reputacją. Przedsiębiorstwa nowe na rynku, które nie są znane dostawom, mają 
duże problemy z uzyskaniem kredytu handlowego, z uwagi na istniejące ryzyko 
nieściągalności należności. Dawcy kredytów handlowych wielokrotnie doko-
nują oceny zdolności kredytowej klientów i w zależności od ryzyka związanego 
z ich działalnością udzielają im kredytu bez zastrzeżeń lub tylko do określonej 
kwoty i pod warunkiem złożenia weksla własnego. Czasami przedsiębiorstwa 
odmawiają udzielenia kredytu handlowego i prowadzą sprzedaż wyłącznie za 
gotówkę. Na ogół przedsiębiorstwa korzystające z kredytów kupieckich same 
także ich udzielają11.

Funkcjonowanie wielu fi rm z sektora MSP zależy od dostępności kredytu 
kupieckiego. Jest to tzw. samoregulujące się źródło fi nansowania, co oznacza, 
że gdy sprzedaż rośnie, wówczas rosną zakupy i płatności, gdy zaś sprzedaż 
maleje, zakupy oraz płatności mają tendencję spadkową12. Oczywiście należy 
pamiętać, że każdy udzielony kredyt wiąże się z ryzykiem, ale dzięki dostępnym 
formom zabezpieczenia działalność ta może być swobodnie prowadzona przez 
przedsiębiorstwa. W ten sposób sektor MSP i cała gospodarka może się rozwijać 
i wzrastać.

Podsumowanie

Firmy sektora MSP stanowią zdecydowaną większość wśród przedsię-
biorstw działających na polskim rynku, bo około 99% ogółu fi rm. Jednak jedną 
z istotnych barier, jakie napotykają podczas swojego funkcjonowania, jest bariera 
fi nansowa. Kredyt kupiecki jest cennym instrumentem wykorzystywanym przez 
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w celu uzyskania dodatkowych środków 
fi nansowych dla swej działalności. Dzięki swoim cechom jest on dla nich o wiele 
bardziej atrakcyjny niż inne źródła obcego fi nansowania w przedsiębiorstwie. 

Kredyt handlowy stanowi formę fi nansowania korzystną dla obu stron 
umowy, zarówno dla dostawcy jak i dla odbiorcy. Dostawca staje się bardziej 

11  J. Bednarz, E. Gostomski, op.cit., s. 165–166.
12  D. Krzemińska, Finanse..., s. 144.
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atrakcyjny na rynku i może rozszerzyć krąg odbiorców swoich wyrobów i usług. 
Natomiast odbiorca ma możliwość uzyskania kapitału niezbędnego do rozpoczę-
cia lub kontynuowania działalności gospodarczej, nawet jeśli nie ma on wysokiej 
zdolności kredytowej i nie spełnia wymagań stawianych przez instytucje ban-
kowe. Spłata zobowiązania jest odroczona w czasie, co umożliwia przedsiębior-
stwu swobodę działania i spłatę dopiero po uzyskaniu przychodu ze sprzedaży 
nabytych towarów. Ponadto łatwiej fi rmom z sektora MSP pozyskać nowych 
klientów, utrzymać już posiadanych, stają się bardziej atrakcyjni dla kontra-
hentów, a tym samym bardziej konkurencyjni. W konsekwencji nie ma branży, 
w której kredyt handlowy by nie występował.

Jak pokazuje praktyka, jest to jedno z najczęściej stosowanych źródeł 
fi nansowania. Dlatego mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny wyko-
rzystywać kredyt handlowy, co przełoży się na ich rozwój, wzrost zatrudnienia, 
polepszenie PKB, a w rezultacie wpłynie pozytywnie na całą gospodarkę.

MEANING OF THE TRADE CREDIT 
AS A SOURCE OF FOREIGN FINANCING 
FOR COMPANIES FROM SME SECTOR

Summary

Micro, small and medium companies are dominating in total number of all entities 
on the local market. One of the signifi cant barriers they encounter during their operation, 
is the fi nancial barrier. The trade credit is a valuable instrument used by the micro, small 
and medium companies, in order to obtain additional funding for its activities. Thanks to 
its features, trade credit is more attractive than other sources of foreign fi nancing in the 
company. Trade credit is benefi cial for both, suppliers and buyers.
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