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Przegląd sytuacji na polskim 
rynku wierzytelności
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Jakość wierzytelności znajdujących się w bilansach banków i oddziałów instytucji kredytowych w minionym 

kwartale ulegała zmianom w wyższym stopniu, niż miało to miejsce w III kwartale 2016 roku. W segmencie 

wierzytelności przedsiębiorstw odnotowano istotny spadek wartości wskaźnika kredytów zagrożonych, 

który stanowi kontynuację trendu utrzymującego się od wielu miesięcy. Wskaźnik kredytów 

zagrożonych obniżył się do najniższego poziomu na przestrzeni ostatnich 3 lat i wyniósł 9,2%. 

Pogorszeniu uległa natomiast jakość bankowych portfeli konsumpcyjnych. Utrata wartości 

została rozpoznana w stosunku do dodatkowych 354 mln zł, co stanowi wzrost

w stosunku do końca III kw. 2016 roku o 2,18%. W rezultacie tego wzrostu wskaźnik 

wierzytelności zagrożonych uległ podwyższeniu do 12,25%.

Dalsze pogarszanie się jakości wierzytelności zauważalne było w kategorii 

frankowych kredytów hipotecznych. Wartość zagrożonych 

wierzytelności w minionym kwartale po raz kolejny zwiększyła się,

a dodatkowe 209 mln zł kredytów z rozpoznaną utratą wartości 

stanowi wzrost w stosunku do końca III kw. 2016 roku o 4,4%. 

Przeciwna, pozytywna tendencja utrzymywała się

w kategorii złotowych kredytów hipotecznych.
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Sytuacja na rynku 
wierzytelności

•  podsumowanie aktywności podmiotów z branży 

    wierzytelności na rynku obligacji

•  podsumowanie informacji o najważniejszych fuzjach   

    i przejęciach w branży

•  przegląd wybranych transakcji nabycia portfeli 

    wierzytelności

•  komentarz odnośnie najistotniejszych wydarzeń 

    mających wpływ na funkcjonowanie podmiotów 

    z rynku wierzytelności

Zapraszamy 
do zapoznania się 

z raportem, 
w którego dalszej 

części prezentujemy:
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WSKAŹNIK KREDYTÓW ZAGROŻONYCH W SEKTORZE BANKOWYM

W PODZIALE NA GŁÓWNE GRUPY WIERZYTELNOŚCI
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Kredyty konsumpcyjne dla osób prywatnych

Kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych ogółem

Kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych [w CHF]

Kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych [w PLN]

Przedsiębiorstwa ogółem



Firmy windykacyjne kontynuowały trwający od kilku kwartałów rajd 

na rynku Catalyst, zwiększając w IV kw. 2016 roku łączną wartości 

emisji o kolejne 6,6%. Tempo tego rajdu stopniowo się jednak 

obniża – dynamika wzrostu wartości emisji jest kolejny raz niższa 

niż we wcześniejszym kwartale, co może sugerować, że powoli 

nadchodzi stabilizacja spektakularnego wzrostu branży, 

obserwowanego w ostatnim czasie lub firmy windykacyjne

w większym stopniu poszukują finansowania poza rynkiem

(np. GetBack poinformował o pozyskaniu w grudniu finansowania

w kwocie nie mniejszej niż 105 mln zł od inwestora zagranicznego).

Po słabszym III kw. 2016 roku, ponowne ożywienie uwidoczniło się 

w segmencie listów zastawnych. Wartość wyemitowanych listów 

znajdujących się w obrocie na rynku Catalyst zwiększyła się

w okresie od października do grudnia o 8,0%. Było to rezultatem 

uplasowania przez PKO Bank Hipoteczny emisji o wartości 500 mln zł.
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Emisje 
na rynku Catalyst

W stosunku do września o 5,7% zmniejszyła się wartość emisji 

znajdujących się w obrocie na rynku Catalyst banków 

komercyjnych. Za spadek ten odpowiada fakt wykupu dwóch 

relatywnie dużych serii obligacji przez BZ WBK i Bank Pocztowy, 

które nie zostały zrolowane.

Firmy pożyczkowe kolejny kwartał trzymały się z daleka od rynku 

Catalyst. W kontekście ogłoszonego projektu zmian w przepisach, 

o którym szerzej piszemy w komentarzu rynkowym, nie należy 

spodziewać się, że sytuacja ta zmieni się w najbliższych miesiącach. 

Rentowność obligacji z skali całego sektora w grudniu wzrosła

o 3-4 punkty procentowe, a tylko niektóre podmioty, takie jak 

Bocian Pożyczki i Eurocent, zdołały uniknąć istotnych spadków cen 

obligacji.
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WARTOŚCI EMISJI OBLIGACJI NA RYNKU CATALYST BANKÓW KOMERCYJNYCH, LISTÓW ZASTAWNYCH, FIRM WIERZYTELNOŚCIOWYCH

I FIRM POŻYCZKOWYCH W IV KWARTALE 2016 ROKU (W MLN ZŁ)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie gpwcatalyst.pl.



Podczas gdy nie opadł jeszcze kurz po nabyciu przez PZU i PFR pakietu akcji Pekao, w branży bankowej spekuluje się o kolejnych 
przygotowywanych transakcjach. W mediach pojawiają się doniesienia o rozważanych zmianach właścicielskich Idea Banku i Alior 
Banku. Ostatnie słowo nie padło jeszcze również odnośnie przyszłości Raiffeisen Polbanku – przedstawiciele RBI nie wykluczają, że dla 
banku znajdzie się nabywca jeszcze zanim 15% akcji trafi na parkiet. Wygląda na to, że branża bankowa może w kolejnych miesiącach być 
motorem polskiego rynku M&A.

Również w branży windykacyjnej sporo się dzieje. Grupa Kruk swoją międzynarodową ekspansje, którą realizowała dotychczas przez 
nabywanie zagranicznych portfeli, zaczęła wspierać lokalnym know-how. Polski windykator nabył spółkę Credit Base International S.r.l., 
z którą współpracował w zakresie wyceny i obsługi portfeli wierzytelności we Włoszech. Jednocześnie Grupa Kruk donosi o podobnych 
zamiarach na rynku hiszpańskim.

O połączeniu w IV kw. 2016 roku donosiła również grupa Lindorff, która zaistniała na rynku polskim w 2015 roku, przejmując spółkę Casus 
Finanse. Spółka matka z grupy Lindorff zamierza połączyć się z Intrum Jusitia - międzynarodową grupą wyspecjalizowaną w zarządzaniu 
wierzytelnościami, działającą w 19 europejskich krajach, w tym w Polsce.

Grupa Kruk pomimo intensywnych trzech kwartałów, nie zwolniła tempa zakupów w ostatnich trzech miesiącach 2016 roku. Grupa Kruk 
w 2016 roku zainwestowała łącznie 1,3 mld złotych w 99 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 16,4 mld złotych, z czego na 
czwarty kwartał przypadły inwestycje w kwocie 347 mln zł (stanowi to wzrost o 76% w stosunku do analogicznego okres 2015 roku), za które 
nabyła 39 portfeli o nominale 8,0 mld zł. Wysoka aktywność Kruka widoczna była na rynkach zagranicznych – grupa wygrała przetarg na 
zakup drugiego portfela wierzytelności konsumenckich w Hiszpanii o wartości nominalnej 183 mln euro (807 mln zł) oraz przetarg na zakup 
portfela wierzytelności konsumenckich we Włoszech od Banca IFIS o wartości nominalnej 750 mln euro (3,3 mld zł).

Grupa Best, która już w III kw. wykazała się dużą aktywnością inwestycyjną, w ostatnich trzech miesiącach 2016 roku podwoiła wartość 
kwartalnych zakupów, nabywając wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 1,2 mld zł. Stanowi to ponad połowę całorocznych zakupów, 
które wyniosły łącznie 2,3 mld zł. Na zakupy Best w IV kw. wydał 120 mln zł.

Sporymi zakupami może pochwalić się również GetBack, który poinformował o nabyciu przez podmiot zależny portfela niezabezpieczonych 
wierzytelności bankowych o wartości nominalnej ponad 1,0 mld zł.

O rekordach zakupowych donosi również Pragma Inkaso. Całkowita wartość kontraktacji Grupy Pragma w IV kw. wyniosła ponad 
361 mln zł, z czego 177 mln zł stanowiły serwisowane portfele wierzytelności.

EGB Investments zawarła umowę zakupu portfela wierzytelności telekomunikacyjnych od operatora sieci Play - P4 Sp. z o.o.,
której przedmiotem jest nabycie przez wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 27,7 mln zł.

Centrum Finansowego Banku BPS z kolei donosi o zawarciu w listopadzie umowy cesji, na mocy której nabyło portfel wierzytelności
od „instytucji o charakterze parabankowym” o wartości nominalnej w wysokości 48,0 mln zł za cenę 2,6 mln zł.
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Fuzje i przejęcia
w branży

Wybrane transakcje
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Komentarz 
rynkowy

Trzęsienie ziemii w branży pożyczkowej
8 grudnia rynkiem firm pożyczkowych wstrząsnęła informacja o kolejnych planowych zmianach regulacyjnych. Skalę 
szoku, jakiego doznały firmy pożyczkowe i ich inwestorzy, w związku z propozycjami przesłanymi przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości do Rządowego Centrum Legislacji obrazuje fakt, że tego dnia akcje właściciela marki Provident, lidera 
polskiego rynku pożyczkowego, staniały na londyńskiej giełdzie o 44% z £288,00 do £160,60.

Kluczowe zmiany zaproponowane w projekcie ustawy dotyczącą limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu, które 
określone są w ustawie o kredycie konsumenckim. Propozycja, by z obecnego limitu, obowiązującego od marca 2016 
roku, obniżyć je do 10% całkowitej kwoty kredytu + kolejnych 10% w skali każdego roku trwania pożyczki, jednak 
maksymalnie 75% w całym okresie trwania, w praktyce uniemożliwia kontynuowanie działalności większości z legalnie 
funkcjonujących w Polsce podmiotów pożyczkowych. Jako, że rynek nie znosi pustki, szara strefa rynku pożyczkowego, 
a nie konsumenci jak zakłada Ministerstwo Sprawiedliwości, wydaje się być jedynym realnym beneficjentem tego 
rodzaju propozycji.

Podczas konsultacji ustawy wiele instytucji skrytykowało założenia projektu, wskazując zwłaszcza na brak możliwości 
rzetelnej oceny skutków obowiązującej od niecałego roku regulacji, która w istotnym stopniu ograniczyła możliwość 
naliczania opłat pozaodestkowych. Projekt obecnie analizowany jest w sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Pakiet wierzycielski na horyzoncie
Rząd w grudniu przyjął tzw. „pakiet wierzycielski”, którego postulowanym celem jest poprawa 

bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i dostarczenie nowych narzędzi wierzycielom

w dochodzeniu nieterminowych płatności.

Do głównych zadań pakietu należy utworzenie rejestru należności publicznoprawnych, 

a także podniesienie z 10 tys. zł do 20 tys. zł górnego progu wartości przedmiotu 

sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym. Istotną zmianą jest 

również skrócenie minimalnego okresu oczekiwania od powstania zaległości w spłacie 

na wpisanie dłużnika do rejestru prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej

z 60 do 30 dni.

W projekcie nie zostały jednak uwzględnione rozważane na wcześniejszym etapie prac kwestie 

dotyczące integracji danych biur informacji gospodarczych z informacjami gromadzonymi 

przez banki oraz możliwości wydawania nakazów zapłaty przez notariuszy.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności została 

skierowana do Sejmu i jest po pierwszym czytaniu. Zgodnie z intencją Ministerstwa Rozwoju 

większość nowych przepisów powinna zacząć obowiązywać od 1.06.2017 roku.

Przemysław
Grobelny, CFA
M Ł O D S Z Y  M E N E D Ż E R

 C M T  A D V I S O R Y

Program 500+ wpływa 
na terminowość 
regulowania zobowiązań
Kolejne rekordy ustanawiane są nie tylko 

w branży windykacyjnej. Zgodnie z danymi 

Polskiego Związku Faktorów zrzeszone firmy 

odkupiły w trzech kwartałach 2016 r. faktury

o łącznej wartości 112,7 mld zł, co stanowi wzrost 

wartości w ujęciu rocznym na poziomie 19,8%. 

Oznacza to, że 2016 r. dla branży będzie stanowił 

kolejny w sześcioletniej passie rekordowy rok.
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Kontakt

WYCENA PORTFELA
WIERZYTELNOŚCI
  

ANALIZA SZKODOWOŚCI 
PORTFELI

DORADZTWO 
TRANSAKCYJNE

RESTRUKTURYZACJA POZYSKIWANIE 
FINANSOWANIA

Biuro w Poznaniu

ul. Paderewskiego 8

61-770 Poznań

Bazar Poznański

e-mail: biuro@cmt-advisory.pl

tel./fax 61 855 30 10
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Biuro w Warszawie:

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

Budynek Lumen, IX piętro

e-mail: warszawa@cmt-advisory.pl

tel. 22 280 91 85

CMT Advisory jest podmiotem 
wyspecjalizowanym w doradztwie 
transakcyjnym. Oprócz wsparcia 
w realizacji procesów fuzji i przejęć, 
nasza firma oferuje usługi związane 
z rynkiem kapitałowym oraz 
pozyskiwaniem finansowania. 

CMT Advisory posiada bogate 
doświadczenie w doradztwie na rzecz 
podmiotów z branży finansowej, takich 
jak banki, firmy pożyczkowe, firmy 
windykacyjne i SKOKi. 

Dla klientów z sektora finansowego 
realizowaliśmy projekty z zakresu 
m.in. procesów restrukturyzacyjnych, 
nadzoru właścicielskiego, pozyskiwania 
finansowania, wycen portfeli 
wierzytelności i wycen przedsiębiorstw. 

W 2016 roku firma CMT Advisory 
dołączyła do stowarzyszenia 
międzynarodowych doradców 
transakcyjnych, AICA.
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