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O PICM
Polski Instytut Credit Management (PICM) jest organizacją non-profit mającą na celu działalność
publiczną na rzecz budowania, promowania i propagowania idei szeroko rozumianego zarządzania
ryzykiem kredytowym oraz kredytem kupieckim (Credit Management).
Polski Instytut Credit Management oferuje szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym w
przedsiębiorstwie. Unikatowa na rynku oferta oparta jest na nowoczesnej teorii oraz doświadczeniu
prowadzących. PICM oferuje niepowtarzalne połączenie pełnej wiedzy teoretycznej z naciskiem na
praktyczne jej zastosowanie.

Dlaczego to szkolenie?
Każdy pracodawca ma na uwadze zapewnienie swoim pracownikom rozwoju, jak najlepszej bieżącej
wiedzy oraz najwyższej jakości kwalifikacji. Aby to osiągnąć, niezbędny jest interesujący program
szkoleniowy, który będzie jednocześnie motywował do dalszego rozwoju a także dostarczał realnej
wartości dodanej dla działalności przedsiębiorstwa.
Polski Instytut Credit Management doskonale rozumie, że najlepsze szkolenia to nie tylko przyzwoita
treść, ale także coś więcej. Rzetelne określenie potrzeb szkoleniowych, wysokiej jakości metodologia
nauczania, dogłębna znajomość bieżących trendów rynkowych i ich wpływu na funkcjonowanie
przedsiębiorstw, analizy rynkowe, dobre relacje oraz wysokie zaangażowanie prowadzących są
niezbędnymi składowymi owocnego szkolenia. Wszystkie elementy naszego programu szkoleniowego
tworzą spójny oraz optymalny przekaz szkoleń PICM. Nasze szkolenia to nie tylko podstawy. Każdy temat
odnosimy do bieżącej rzeczywistości rynkowej, tak, aby uczestnicy kursu w łatwy sposób powiązali tematy
z ich bieżącymi obowiązkami. Wysoko wykwalifikowani prowadzący powodują, że nasze szkolenia w
przystępny sposób łączą wiedze teoretyczną z nowoczesną praktyka rynkową.

O szkoleniu
Szkolenie OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ - CZYNNIKI JAKOŚCIOWE jest szerokim i szczegółowym
omówieniem mikro i makroekonomicznych czynników jakościowych, które są brane pod uwagę podczas
oceny zdolności kredytowej podmiotów rynkowych. W pierwszej części szkolenia uczestnik zapoznaje się
z otoczeniem makroekonomicznym, jego elementami składowymi, instrumentami makro-polityki państwa
i ich wpływu na zmienne makroekonomiczne. Druga część szkolenia to przyjrzenie się otoczeniu
mikroekonomicznemu przedsiębiorstwa, jego elementom oraz technikami analizy. Na koniec szkolenie
przewiduje dyskusję na temat szerokiego wachlarza innych czynników jakościowych w analizie zdolności
kredytowej.

Profil uczestnika szkolenia
Specjaliści zarządzający należnościami w firmie oraz osoby pragnące zdobyć podstawowa wiedzę w
tym zakresie. Szkolenie kierowane jest zarówno do firm polskich jak i korporacji międzynarodowych.
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SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Czynniki jakościowe
•
•

istota, znaczenie, ograniczenia
przykłady czynników jakościowych w analizie kredytowej

Makroekonomia
•
•
•
•
•
•
•

istota, znaczenie, zakres
polityka fiskalna (instrumenty, rodzaje oraz podstawowe pojęcia)
polityka monetarna (instrumenty, rodzaje oraz podstawowe pojęcia)
polityka dochodowa (instrumenty, rodzaje oraz podstawowe pojęcia)
zagraniczna polityka gospodarcza (instrumenty, rodzaje oraz podstawowe pojęcia)
teoria cykli koniunkturalnych
wskaźniki makroekonomiczne (PKB, DNB, inflacja, CPI, PPI, deflator, PMI, bilans obrotów
bieżących, bilans handlowy, indeksy wyprzedzające koniunkturę)

Makroekonomia – techniki analizy
•

PESTLE

Mikroekonomia
•

istota, znaczenie, zakres

Mikroekonomia – techniki analizy
•
•

SWOT vs. TOWS
5 sił Portera
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