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Podsumowanie - streszczenie i wnioski 

Działanie 3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG, 2007-2013) stanowiło źródło 

finansowania projektu indywidualnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. (KFK S.A.) pn. 

"Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka przez Krajowy Fundusz Kapitałowy". Celem 

Działania 3.2. było zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania MSP znajdujących się 

we wczesnych fazach wzrostu, ze szczególnym uwzględnieniem MSP innowacyjnych lub 

prowadzących działalność B+R". W ramach projekt indywidualnego, wykorzystując środki finansowe 

Działania 3.2 KFK S.A. wsparł grupę 12 beneficjentów - funduszy VC. Fundusze te zbudowały portfel 

inwestycyjny 158 spółek. 

Wyniki niniejszej ewaluacji uzasadniają sformułowanie pozytywnej oceny, co do realizacji Działania 

3.2. Wdrożenie Działania 3.2 przyczyniło się do realizacji celów programowych. Skutecznie 

przetestowany został model dystrybucji wsparcia kapitałowego, oparty na formule funduszu 

funduszy - taką rolę pełnił KFK S.A. Ponadto, portfel spółek finansowanych przez wsparte fundusze VC 

nie jest obciążony większym ryzykiem, niż tradycyjnie ma to miejsce na rynku inwestycji VC. 

Z badania wynika, że zbudowany portfel inwestycyjny zawiera szereg projektów o wysokiej 

innowacyjności i znacznym potencjale wzrostu. Jednak, z uwagi na zbyt małą liczbę dezinwestycji, 

obecnie wciąż jest za wcześnie, aby wiarygodnie wnioskować na temat efektywności poszczególnych 

funduszy i całego Działania 3.2 POIG.  

Niewątpliwie dużą korzyścią realizacji Działania 3.2 POIG jest również efekt w postaci zintegrowania 

i utrwalenia niektórych zespołów zarządczych, które kontynuują działalność inwestycyjną. W ten 

sposób Działanie 3.2 POIG przyczyniło się do wzrostu potencjału zarządzania inwestycjami 

kapitałowymi w Polsce. 

Wyniki ewaluacji upoważniają do wskazania modyfikacji i usprawnień w mechanizmie wspierania 

funduszy VC w Polsce. W ewaluacji zwrócono uwagą na następujące pola doskonalenia działalności 

KFK S.A. Mianowicie: 

 Kontynuacja działalności KFK S.A. może wymagać pewnej korekty w ramach przyjętych zasad 

korporacyjnych, a także opracowania zbioru wewnętrznych standardów postępowania 

w zakresie realizacji konkursów, funkcjonowania komitetów inwestycyjnych (udziału / roli 

w pracach komitetów inwestycyjnych funduszy portfelowych, w tym stopnia oddziaływania 

na podejmowane przez nie decyzje), współpracy z funduszami - w każdym przypadku 

nawiązujących do dobrych praktyk i standardów stosowanych na rynku VC.  

 Ważną kwestią jest także rozstrzygnięcie problemu bezzwrotnych świadczeń - którego 

znaczenie jest duże, bowiem szkodzi on wizerunkowi KFK S.A. oraz rodzi określone ryzyka 

o znacznym niebezpieczeństwie ich materializacji. 

 Realizacja Działania 3.2 POIG pozwoliła zweryfikować skuteczność mechanizmu wsparcia. 

Przy czym w ocenie ewaluatorów niewłaściwe było uprzywilejowanie inwestorów 

prywatnych, zarówno w zakresie odzyskiwania kapitału, jak i podziału zysków. Błąd ten został 

później poprawiony, ale trudno jest obecnie ocenić, czy wprowadzone limity są właściwe. 

W związku z tym rekomenduje się, aby w miarę realizacji kolejnych wyjść dokonywane były 

analizy stóp zwrotu dla inwestorów i KFK S.A. w relacji do benchmarków (np. badań EVCA). 
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 Konieczne jest optymalizowanie warunków regulacyjnych działania funduszy VC w Polsce. 

Przede wszystkim, z punktu widzenia funduszu funduszy, konieczne jest skorygowanie 

przepisów dotyczących postępowania przed UOKiK, wprowadzenie rozwiązań 

zapewniających uzyskanie transparentności podatkowej dla spółki komandytowej 

i komandytowo-akcyjnej, a także zwolnienie aportu wnoszonego do spółki z podatku VAT. 

Problemy podatkowe dotyczą również opodatkowania konwersji pożyczek udzielanych przez 

fundusze VC spółkom portfelowym na udziały. 

 W perspektywie 2014-2020 na rynek venture capital zostanie skierowane ponad 4,3 mld zł 

środków publicznych. W tej sytuacji konieczne jest stworzenie warunków wywołujących 

zainteresowanie kapitału prywatnego do koinwestowania na poziomie funduszy VC. Niestety, 

w sferze rozwiązań podatkowych wciąż brak jest impulsów do długotrwałego rozwoju rynku 

venture capital. Wskazane jest umożliwienie w sposób trwały zaistnienia w Polsce wehikułu 

transparentnego podatkowo, w ramach którego możliwa byłaby działalność venture capital. 

Problem ten wymaga reakcji na poziomie centralnym, tak aby mogły pojawić się 

odpowiednie zmiany w ustawach o podatku dochodowym PIT i CIT.  

 Od strony operacyjnej, należy monitorować kwestię spełniania (lub nie) przez spółki 

portfelowe wspieranych funduszy kapitałowych definicji MŚP, w związku z postanowieniami 

załącznika I do rozporządzenia o wyłączeniach blokowych (GBER). Rozporządzenie to pozwala 

bowiem na klasyfikację przedsiębiorstwa jako „samodzielnego”, o ile przedsiębiorstwo nie 

ma charakteru przedsiębiorstwa „powiązanego” i o ile udziałowcami są między innymi 

„publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby fizyczne lub grupy osób 

fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o venture capital, które 

inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”) lub inwestorzy 

instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego. Faktycznie, definicje poszczególnych 

pojęć są nieostre (lub wręcz nie występują), wskutek czego spółki portfelowe mogą mieć 

problemy w pozyskaniu dotacji lub pożyczek skierowanych do firm sektora MŚP. W związku 

z tym należy we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapewniać 

funduszom, ich spółkom portfelowym oraz instytucjom oferującym finansowanie 

(odpowiednie IZ i IP) odpowiednie wsparcie informacyjne i interpretacyjne. 
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Executive summary - conclusions 

Measure 3.2 of the Operational Program Innovative Economy (OPIE, 2007-2013) was the financing 

source of the individual project of the National Capital Fund Inc. entitled "Supporting venture capital 

funds by the National Capital Fund". The direct goal of Measure 3.2 was an increase in access to 

external sources of financing for early stage development SMEs, with particular emphasis on 

innovative SMEs or firms implementing R&D activities. Acting within the frames of the individual 

project, and utilizing Measure's 3.2 support funds the National Capital Fund supported a group of 12 

beneficiaries - VC funds. Subsequently, these VC funds have built a portfolio of 158 equity 

investments (companies being the final beneficiaries of the Measure 3.2 support) 

The results of the present evaluation study justify formulation of a positive assessment of the 

Measure 3.2. Its implementation contributed to achievement of program (OPIE) overall goals. A new 

model of capital support distribution, based on the form of a fund of funds, has been successfully 

tested - such role was held by the National Capital Fund. In addition, as we assessed the portfolio of 

companies financed by the supported VC funds is not burdened with risk higher than is normally in 

case the VC investment market. In fact, the study shows that the investment portfolio built contains 

a number of projects with high innovation and significant growth potential. However, due to 

insufficient disinvestments, it is still too early to credibly conclude on the effectiveness of individual 

funds as well as the entire Measure 3.2.  

Undoubtedly, an important benefit of Measure 3.2 implementation are also results considering 

integration and consolidation of some VC management teams that continue (and will continue) their 

investment activity. In this way, Measure 3.2 contributed to the increase of the potential of equity 

investment management in Poland - one of the most important factors securing development of the 

VC market. 

The results of the evaluation justify indicating some modifications and improvements in the VC funds 

support mechanism in Poland. The evaluation results focus on the following fields of improvements 

of the National Capital Fund operations – namely: 

 Continuation of the National Capital Fund activity may require some adjustments concerning  

its adopted corporate rules, as well as the development of a set of internal standards 

regulating operational conduct in the area of organization of contests for support funding, 

functioning of investment committees (participation / role of the National Capital Fund in the 

VC funds' investment committees, including its influence on decisions made by them), as well 

as cooperation with VC funds - in each case referring to good practices and standards present 

on the VC market. 

 An important issue is also to resolve the problem of non-returnable benefits - the importance 

of which is significant, because it may harms the image of the National Capital Fund and - 

more - may raise certain financial risks likely to materialize. 

 Implementation of Measure 3.2 OPIE allowed to verify the effectiveness of the support 

mechanism (preferences made available to private capital). In the opinion of the evaluators, 

applied preferences for private capital were inappropriate, in terms of both capital recovery 

and profits distribution. This imperfection was corrected later, but at the present it is difficult 

to assess whether the new limits / preferences are correct. Therefore, it is recommended 
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that the return rates for both, the investors and the National Capital Fund in relation to 

benchmarks are monitored  (e.g. referring to European Private Equity and Venture Capital 

Association surveys). 

 It is of utmost importance to optimize the regulatory framework for operation of VC funds in 

Poland. First of all, from the point of view of the fund of funds, it is necessary to modify rules 

regarding proceedings before the Office of the Competition and Consumer Protection, to 

introduce solutions ensuring tax transparency for a limited partnership and limited joint-

stock partnership, as well as VAT exemption of contributions into a company. Tax problems 

also concern taxation of conversion of loans granted by VC funds into shares. 

 In the 2014-2020 perspective, over PLN 4.3 billion of public funds will be directed to support 

the venture capital market. In this situation, it is necessary to establish conditions that will 

trigger the interest of private capital to co-invest at the level of VC funds. Unfortunately, in 

the sphere of tax solutions, there is still no impulse for long-term development of the 

venture capital market. It is advisable to enable the permanent existence of a tax-

transparent vehicle in Poland, under which venture capital activities would be possible. This 

problem requires a response at the central level, so that appropriate changes to the income 

tax and personal income tax laws are introduced. 

 On the operational side, the issue of compliance (or of not compliance) by VC funds portfolio 

companies with SME definitions should be monitored, in the context of the provisions of 

Annex I to the Block Exemption Regulation (EC regulation 651/2014). This Regulation allows 

the classification of an enterprise as "independent", provided that the enterprise is not 

a "linked" enterprise and if the shareholders are, inter alia, "public investment corporations, 

venture capital companies, natural persons or groups of natural persons carrying out regular 

investment activity in investing based on venture capital, which invest in unlisted companies 

(so-called "business angels") or institutional investors, including regional development funds. 

In fact, the definitions of terms are not clear (or even do not exist), as a result of which the 

VC portfolio companies may encounter problems in obtaining grants or loans addressed to 

firms of the SME sector. Therefore, in cooperation with the Office of Competition and 

Consumer Protection, it is important to provide appropriate information and interpretation 

guidance to VC funds, their portfolio companies and institutions offering financial support 

(relevant Managing and / or Intermediary Authorities). 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Działanie 3.2 POIG - przedmiot ewaluacji 

Przedmiotem niniejszej ewaluacji jest analiza i ocena interwencji publicznej skierowanej na rozwój 

instrumentów kapitałowych w Polsce, tj. funduszy kapitałowych klasy venture capital (VC), które 

otrzymały wsparcie w ramach projektu indywidualnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. 

(KFK S.A.)1 pn. "Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka przez Krajowy Fundusz 

Kapitałowy"2. Źródło finansowania projektu indywidualnego stanowiły środki pochodzące z Działania 

3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG, 2007-2013).  

Ustalony w ten sposób przedmiot badania oznacza, że niniejsza ewaluacja koncentruje się na ocenie 

efektów jednego z instrumentów pomocowych polityki publicznej, służących zwiększaniu dostępności 

źródeł finansowania oraz ograniczeniu zjawiska luki kapitałowej poprzez podniesienie zdolności 

inwestycyjnej i skali działania funduszy VC. Ewaluacja odnosi się do konkretnego instrumentu 

wsparcia, tj. działalności KFK S.A. w części dotyczącej zarządzania środkami pochodzącymi z działania 

3.2 POIG, transferowanymi przez KFK na poziom pośredników finansowych (a więc, wspieranych 

przez KFK funduszy VC), w celu dalszego angażowania tych środków (wraz ze zmobilizowanym 

kapitałem prywatnym) przez fundusze VC w formie inwestycji kapitałowych i/lub dłużno-

kapitałowych, dokonywanych w mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (spółki - cele inwestycyjne 

funduszy VC).  

Opisując przedmiot ewaluacji należy pamiętać, że zdolność inwestycyjną KFK S.A., jako instrumentu 

wspierania funduszy VC, ukształtowały dotąd trzy źródła finansowania, a mianowicie3:  

 dotacja celowa przekazana w 2007 r. przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki (ok. 53 mln zł 

- były to rodzime środki budżetowe),  

 środki działania 3.2 POIG (alokacja w wysokości ok. 70,7 mln euro4), a także  

 środki przekazane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (ok. 53 mln CHF, 

2010 r.)5. 

                                                      
1 

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. utworzony został w 2005 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego na 
podstawie ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym (ustawa z 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu 
Kapitałowym, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 901). Do chwili obecnej BGK pozostaje jego 100% 
właścicielem. KFK funkcjonuje jako tzw. fundusz funduszy, którego celem działania jest zasilanie kapitałowe 
funduszy VC, inwestujących w kapitały mikro, małych i średnich przedsiębiorców (spółek) posiadających 
siedziby w Polsce. 
2
 Zob. Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, http://www.poig. 

2007-2013.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Rodzaje_projektow.aspx 
3
 Dane (po weryfikacji) na podstawie raportu końcowego z badania: M. Gajewski, J. Szczucki, P. Tamowicz, 

M. Przybyłowski et al. „Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania 
z możliwości wsparcia z publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 
oraz możliwości wdrażania tych instrumentów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”, Warszawa 2015, 
s. 70.  
4
 Jest to ostateczna alokacja (środki unijne i krajowe), ustalona w Szczegółowym opisie priorytetów Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, 
z 11 grudnia 2015 r., s. 66. W toku wdrażania projektu indywidualnego KFK S.A. alokacja ta była kilkukrotnie 
zmniejszana, co uzasadniano jej wyjściowym przeszacowaniem i niemożnością wykorzystania (początkowo 
alokacja ta ustalona byłą w wysokości 180 mln euro - zob. Szczegółowy opis priorytetów Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, z 7 lutego 2008 
r., s. 47). 
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Wnioski i rekomendacje wynikające z niniejszej ewaluacji będą mogły posłużyć bieżącym potrzebom 

projektowania oraz doskonalenia obecnie tworzonych i wdrażanych rozwiązań w zakresie wspierania 

inwestycji kapitałowych w Polsce, choć ze względu na dość znaczne zaawansowanie wdrażania, 

zapewne w ograniczonym stopniu. 

W obecnym okresie wdrażania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w Polsce 

(2014-2020), instrumenty kapitałowe znajdują bowiem zastosowanie w ramach:  

 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - POIR (Poddziałania: 1.3.2, 3.1.1 - Starter, 3.1.2 

- Biznest oraz Działanie 2.2 - komponent 2) 6,  

 w ramach kilku regionalnych programów operacyjnych, a także  

 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), w którym planowane jest 

uruchomienie (bardzo słabo dotąd znanych w Polsce) funduszy Social Venture Capital (SVC), 

tj. instrumentów o charakterze kapitałowym lub quasi-kapitałowym dla podmiotów ekonomii 

społecznej (instrument planowany w ramach działania 4.1 POWER),  

1.2 Cele ewaluacji Działania 3.2 POIG 

Cel główny ewaluacji obejmuje ocenę: 

 czy i w jaki sposób wsparcie skierowane przez KFK S.A. do funduszy VC (którego źródłem było 

Działanie 3.2 POIG) spowodowało rozwój rynku funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 

w Polsce, oraz 

 czy interwencja doprowadziła do zmniejszenia luki w dostępie do finansowania kapitałowego 

dla innowacyjnych przedsiębiorstw (spółek - celów inwestycyjnych wspieranych funduszy VC) 

znajdujących się na początkowych etapach rozwoju.  

Powyższe cele stanowią pochodną celu bezpośredniego określonego dla Działania 3.2 POIG 

w dokumentacji programowej. Cel ten sformułowano jako:  

Ramka 1. Cel działania 3.2 POIG 

 

„Zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania MSP znajdujących się we 

wczesnych fazach wzrostu, ze szczególnym uwzględnieniem MSP innowacyjnych lub 

prowadzących działalność B+R”7. 

                                                                                                                                                                      
5
 Część z tych środków została ostatecznie przekazana na instrument gwarancyjny (wsparcie programu 

gwarancji de minimis) z powodu niskiego poziomu inwestycji kapitałowych.  
6
 Wskazujemy tu tylko na instrumenty pomocowe, w których przewiduje się wspieranie funduszy VC, 

rozumianych jako pośrednicy finansowi inwestujący kapitał publiczny i prywatny w spółki - ich cele 
inwestycyjne. Pomijamy instrumenty w których wsparcie publiczne przybiera postać dotacji lub finansowania 
dłużnego, ale równocześnie (dzięki niemu) przyczynia się do pozyskiwania przez beneficjentów inwestycji 
kapitałowych (z sytuacją taką mamy np. do czynienia w Poddziałaniu 1.3.1 POIR - BRIdge Alfa, w którym cel 
inwestycyjny - spółka (podmiot inwestycji prywatnej) - otrzymuje ze środków publicznych wsparcie w formie 
dotacji oraz w Poddziałaniu 3.1.3 POIR - Fundusz Wspierania Innowacji - w którym beneficjent pozyskuje kapitał 
w formie pożyczki, a jej wielkość uzależniona jest od dokonanej w spółkę inwestycji kapitałowej przez anioła 
biznesu, fundusz VC lub oba te podmioty). 
7
 Zob. Szczegółowy opis priorytetów POIG, wersja z grudnia 2015 r. 
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W badaniu chodziło zatem o ocenę realizacji celu Działania 3.2 POIG oraz - w związku z tym - 

wypracowanie wniosków oraz rekomendacji dla kształtowania instrumentów wsparcia publicznego 

w sferze inwestycji kapitałowych. Przy czym, w ewaluacji sformułowano również wiązkę celów / 

obszarów szczegółowych badania, obejmującą: 

 identyfikację i ustalenie znaczenia kryteriów, mogących decydować o skuteczności wsparcia 

w ramach działania 3.2 POIG, 

 ocenę rezultatów wsparcia przekazanego w ramach Działania 3.2 POIG, 

 ocenę doświadczeń i perspektyw oraz porównania z innymi rozwiązaniami, dotyczącymi 

wspierania instrumentów kapitałowych, 

 ocenę skuteczności wykorzystania wsparcia przekazanego w ramach Działania 3.2 POIG. 

Przedstawiona wiązka celów / obszarów szczegółowych badania zdecydowała o konstrukcji logicznej 

całej ewaluacji i zastosowanej w jej ramach metodologii. 

1.3 Koncepcja, rozwiązania metodologiczne i przebieg ewaluacji 

Koncepcję ewaluacji Działania 3.2 POIG oparto na założeniu konieczności analizy przedmiotu badania 

z uwzględnieniem perspektyw oglądu tematyki badawczej, reprezentowanych przez grupy 

rozmaitych interesariuszy wspierania rynku inwestycji kapitałowych w Polsce. Grupy te objęły: 

 perspektywę administracyjną, związaną z programowaniem wsparcia, tj. w szerszym ujęciu, 

obejmującą kształtowanie i realizację polityki publicznej w sferze rozwoju inwestycji 

kapitałowych (Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rozwoju), 

 perspektywę wdrożeniową, obejmującą instytucje odpowiedzialne za wdrażanie 

instrumentów kapitałowych, zgodnie z założeniami polityki wsparcia publicznego - w tym 

przypadku jest to Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., 

 perspektywę beneficjentów wsparcia, tj. funduszy VC mobilizujących środki prywatne 

i pozyskujących wsparcie w ramach wspieranego instrumentu kapitałowego, 

 perspektywę odbiorców ostatecznych inwestycji kapitałowych, tj. spółek (celów 

inwestycyjnych funduszy VC), w które zainwestowały wspierane przez KFK fundusze VC 

(spółki portfelowe wspartych funduszy VC), 

 perspektywę „otoczenia” rynku inwestycji kapitałowych, reprezentowaną przez instytucje 

przedstawicielskie inwestorów kapitałowych8. 

Zebranie adekwatnego materiału badawczego, którego źródłem było ww. grono interesariuszy 

Działania 3.2 POIG, wymagało wykorzystania odpowiednio rozbudowanego katalogu technik 

badawczych. Dlatego, w ramach szczegółowych rozwiązań metodologicznych zastosowano siedem - 

opisanych w poniższej tabeli - technik badawczych9. 

Tabela 1.  Techniki badawcze wykorzystane w ewaluacji Działania 3.2 POIG 

Lp. Technika Opis Próba 

1 
Analiza danych 
zastanych 

 Przedmiotowa literatura krajowa i zagraniczna, 
ewaluacje i ekspertyzy, dokumenty programowe, 

- 

                                                      
8
 Tj. przede wszystkim Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. 

9
 Koncepcja i metodologia badania zostały szczegółowo opisane w Raporcie metodologicznym z 29 sierpnia 

2017 r. (wersja końcowa). 
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Lp. Technika Opis Próba 

w tym sprawozdawcze, dotyczące Działania 3.2 
POIG. 

2 
Indywidualne, 
bezpośrednie wywiady 
pogłębione (IDI) 

 Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej POIG 1xIDI 

 Przedstawiciele KFK S.A. 2xIDI 

 Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów 
Kapitałowych 

1xIDI 

 Przedstawiciele funduszy VC wspartych przez 
KFK S.A. w ramach Działania 3.2 POIG 

10xIDI 

3 Badanie CAPI 

 Wywiady kwestionariuszowe z przedstawicielami 
spółek - celów inwestycyjnych funduszy VC 
wspartych przez KFK w ramach Działania 3.2. POIG 
(spółki dobierane losowo w ramach portfeli 
funduszy VC) 

n=29 
(efektywne 
wywiady) 

4 
Zogniskowany wywiad 
grupowy (FGI) 

 Przedstawiciele funduszy VC wspartych przez 
KFK S.A. w ramach Działania 3.2 POIG 

1xFGI 

5 Mini studia przypadków 
 Mini studia przypadków spółek - celów 

inwestycyjnych funduszy VC wspartych przez 
KFK S.A. w ramach Działania 3.2 POIG 

10xMSP 

6 

Analiza 
benchmarkingowa 
instrumentu wsparcia 
wdrażanego przez KFK 
S.A. 

 Analiza porównawcza instrumentu wobec 
podobnych instrumentów stosowanych w innych 
krajach.  

- 

7 Analiza ekonometryczna  

 Porównanie sytuacji spółek - celów inwestycyjnych 
funduszy VC wspartych przez KFK w ramach 
Działania 3.2. POIG z grupą referencyjną - spółkami 
nie korzystającymi ze wsparcia funduszy VC 
wspieranych przez KFK S.A. 

- 

8 Panel ekspercki 
Podsumowanie badania, dyskusja ekspercka nad 
wnioskami i rekomendacjami. 

1xPanel 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu metodologicznego postrealizacyjnego. 

1.4 Przebieg ewaluacji 

Badanie ewaluacyjne prowadzone było od sierpnia do pierwszych dni grudnia 2017 r. Faza 

początkowa ewaluacji poświęcona została dopracowaniu podejścia badawczego oraz uzgodnieniu 

szczegółowych rozwiązań metodologicznych. 

Po sfinalizowaniu fazy "metodologicznej", we wrześniu i październiku (i w początkach listopada) 

realizowane było badanie właściwe, w ramach którego zastosowano wszystkie wyżej wymienione 

techniki badawcze. Następnie - w końcowej fazie badania (w listopadzie) zgromadzony materiał 

badawczy poddano obróbce eksperckiej i wykorzystano do opracowania wstępnej wersji raportu 

ewaluacyjnego, którą ostatecznie uzupełniono o ustalenia i wnioski płynące z panelu eksperckiego - 

opracowana została finalna wersja raportu z badania (niniejszy dokument). 
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W toku badania zespół ewaluatorów Wykonawcy napotykał rozmaite trudności, jednak, biorąc pod 

uwagę praktykę badawczą, miały one w przeważającej mierze charakter standardowy. Trzy natomiast 

sprawy wydają się godne podkreślenia.  

1. Po pierwsze, już w toku kompletacji materiałów źródłowych (szczególnie, dotyczących 

portfeli inwestycyjnych funduszy VC wspieranych przez KFK S.A.) napotkano poważne 

trudności w dostępie do danych szczegółowych na temat portfeli, w tym szczególnie 

informacji o deinwestycjach. Dostępność tych danych została uzależniona od rygorystycznego 

zachowania ich poufności. Nie podważając generalnej zasadności tego rodzaju wymogów, 

głównie z uwagi na publiczny charakter ewaluacji, w tym także niejasności, które mogłyby 

powstać przy próbach wykorzystywania tego rodzaju danych (nawet przy zachowaniu 

niezbędnej staranności przez członków zespołu eksperckiego Wykonawcy) nie było wskazane 

pozyskanie i korzystanie z danych obarczonych tego rodzaju rygorystycznym zastrzeżeniem. 

Sytuacja ta spowodowała konieczność ograniczenia pewnych wątków badawczych lub też 

uczynienia ich dość ogólnymi. Stoimy jednak na stanowisku, że, co do zasady, nie miało 

to większego, negatywnego wpływu na ogólną jakość ustaleń z niniejszej ewaluacji, choć 

oczywiście w pewnym zakresie musiało ją zubożyć. Na tym tle rodzi się postulat 

odpowiedniego uwzględnienia takich sytuacji w badaniach ewaluacyjnych (w najgorszym 

wypadku może to np. oznaczać konieczność ograniczenia ich warstwy merytorycznej 

do możliwości pozyskania materiałów / źródeł, które nie będą obarczone zastrzeżeniami, 

dotyczącymi poufności). 

2. Po drugie, w toku badania niektórzy beneficjenci wsparcia z KFK S.A. nie wyrazili gotowości 

współpracy z ewaluatorami. W konsekwencji nie było możliwe zrealizowanie pełnej próby 

badawczej z funduszami VC. Sytuacje takie były jednak jednostkowe, zatem wynikające z nich 

ograniczenia poznawcze również nie odegrały większej roli. Z drugiej strony spowodowało to 

pewne trudności w realizacji badania ilościowego CAPI, w którym przyjęto założenie 

prowadzenia wywiadów ze spółkami z portfeli poszczególnych funduszy - w ten sposób dane 

pozyskiwane ze spółek (także jakościowe) - uzupełniały ankietę ilościową CAPI. Wyniki te 

mogłyby być analizowane z uwzględnieniem ustaleń / wniosków płynących z wywiadów 

z przedstawicielami funduszy VC; w tej sytuacji, postulat ten nie mógł być oczywiście w pełni 

zrealizowany.  
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2 Tło badawcze - polityka publiczna w zakresie wspierania 
instrumentów finansowych o charakterze kapitałowym w Polsce 

2.1 Kontekst ogólny 

W krajach, w których funkcjonują obecnie rozwinięte rynki venture capital (VC), rozwój tych rynków 

stymulowany był poprzez zaangażowanie władz publicznych. Z interwencją publiczną mieliśmy do 

czynienia zarówno w krajach o silnych tradycjach wolnorynkowych i rozwiniętych rynkach 

kapitałowych (USA, Wielka Brytania), jak i w państwach o skłonnościach interwencjonistycznych 

(np. niektóre kraje Europy kontynentalnej). Obok szeregu działań regulacyjnych, ukierunkowanych 

na rozwój infrastruktury rynków finansowych (np. tworzenie sprawnych rynków wyjść - NASDAC10, 

AIM11), wprowadzanie przejrzystych podatkowo wehikułów inwestycyjnych (np. Venture Capital 

Trust) i stymulowanie zainteresowania kapitału prywatnego12, niezwykle istotnym kierunkiem działań 

interwencyjnych było również zaangażowanie kapitałowe. 

Analiza programów kapitałowego wsparcia publicznego mających na celu rozwój rynku VC wskazuje, 

że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat mieliśmy do czynienia z dwoma generalnymi rodzajami 

interwencji:  

 wsparciem realizowanym w sposób bezpośredni - w programach tego rodzaju władze 

publiczne występowały zarówno jako dawca kapitału, jak i jego operator („państwowe” 

fundusze VC), angażując się w ten sposób w procesy inwestowania kapitału,  

 wsparciem realizowanym pośrednio, w którym władze publiczne nie angażowały się 

w procesy inwestowania kapitału.  

Zaangażowanie kapitałowe czynnika publicznego jest obecnie najbardziej widoczną i bardzo 

popularną formułą wspierania rynku inwestycji kapitałowych. W tej formule zaangażowania władze 

publiczne łączą rolę dawcy i operatora (inwestora) kapitału. Różny poziom uczestnictwa w zakresie 

operacyjnego inwestowania kapitału oznacza  w istocie rzeczy różny stopień sprywatyzowania 

programu – od pełnej kontroli („państwowy” fundusz VC) do układu hybrydowego, w tym rozwiązań 

polegających na wykorzystaniu formuły funduszu funduszy.  

Przegląd historii rozwoju rynku VC pokazuje, że w początkowym okresie władze publiczne wielu 

krajów preferowały zaangażowanie bezpośrednie. Jednak z czasem akcent interwencji publicznej 

przesunięty został na rozwiązania hybrydowe, często bazujące na formule funduszu funduszy. 

Przykładem takiej ewolucji może być historia utworzonych w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 70-tych 

XX wieku tzw. enterprise boards (np. The Greater London Enterprise Board, West Midlands Enterprise 

                                                      
10

 National Association of Securities Dealers Automated Quotations - (od 2006 r.) licencjonowana w USA 
krajowa giełda papierów wartościowych (uruchomiona w 1971 jako pierwszy całkowicie elektroniczny system 
obrotu papierami wartościowymi na świecie; do sierpnia 2006 r. funkcjonowała jako największy na świecie 
regulowany rynek pozagiełdowy). 
11

 AIM to tzw. platforma alternatywnego obrotu funkcjonująca w ramach giełdy londyńskiej (The London Stock 
Exchange), przeznaczona dla spółek mniejszych rozmiarów o dużym potencjale wzrostu (jest to największa 
z tego typu platform w Europie - odpowiednikiem w Polsce jest platforma NewConnect Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie). 
12

 Przykładowo, poprzez: (1) stymulowanie napływu kapitału – np. brytyjski program bodźców podatkowych 
Business Expansion Scheme oraz Enterprise Investment Scheme; (2) refundowanie kosztów zarządzania – 
np. wspólnotowy program Seed Capital z roku 1988 polegający na refundowaniu do 50% kosztów zarządzania; 
(3) ubezpieczanie strat  z inwestycji – np. holenderski program PPM. 
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Board, West Yorkshire Enterprise Board), będących instytucjonalnym rezultatem brytyjskiej polityki 

przemysłowej wdrażanej w owym czasie w oparciu o regulacje ustawy o przemyśle z 1975 r. (The 

Industry Act)13. Były to instytucje publiczne pełniące rolę agencji rozwoju odpowiedzialnych m.in. za 

podejmowanie inwestycji kapitałowych. Pomimo uzyskania przez nie pewnych efektów „ilościowych” 

(w okresie 1982-1985 ich inwestycje wyniosły £35 mln, objęły około 200 przedsiębiorstw i umożliwiły 

powstanie około 14 tys. nowych miejsc pracy), to z początkiem lat 80-tych XX wieku rozpoczęło się 

wygaszanie ich aktywności, ocenianej jako mało efektywna i zbyt często motywowana 

uwarunkowaniami społecznymi, czy wręcz politycznymi. Znacznej ewolucji uległa także aktywność 

inwestycyjna agencji ponadlokalnych, takich jak np. utworzonej przez rząd brytyjski w roku 1975 

Scottish Development Agency (SDA). Doceniając znaczenie venture capital, SDA realizowała bardzo 

agresywną politykę inwestycyjną, ale jej efekty okazały się dalekie od oczekiwań. SDA jednak nie 

podzieliła losu enterprise boards, lecz po restrukturyzacji i przekształceniu w Scottish Enterprise – 

zintegrowaną agencję rozwoju gospodarczego14 - zmieniła strategię, wycofując się z bezpośredniego 

wsparcia dla rynku VC na rzecz przyjęcia roli swoistego funduszu funduszy, udostępniającego kapitały 

prywatnym operatorom.  

W przypadku USA z takim przesunięciem od funduszy publicznych do hybrydowych funduszy nie 

mieliśmy do czynienia, gdyż na rynku tym od początku wsparcie dla inwestycji kapitałowych było 

organizowane wyłącznie w oparciu o siły rynkowe. Sztandarowym przykładem jest uruchomiony 

w 1958 roku program Small Business Investment Companies (SBIC)15. Program ten nie miał jednak 

charakterystycznej formuły funduszu funduszy, lecz stanowił mechanizm lewara finansowego: każdy 

prywatny fundusz (de facto firma zarządzająca) po spełnieniu określonych warunków, dotyczących 

polityki inwestycyjnej, mógł uzyskać zasilenie kapitałowe ze środków rządu federalnego w formie 

nisko oprocentowanej długoterminowej pożyczki (maksymalnie na 15 lat) albo zakup preferencyjnych 

udziałów w funduszu (rozwiązanie rzadziej stosowane). Według danych za rok 2014 (na koniec 

września) rząd federalny poprzez mechanizm SBIC zainwestował $10,7 mld w 294 fundusze16.   

Obecnie w całej Europie interwencja na rynku VC organizowana jest praktycznie wyłącznie poprzez 

formułę funduszy hybrydowych (publiczno-prywatnych), dokonujących inwestycji bezpośrednio 

w spółki portfelowe, albo poprzez formułę funduszu funduszy, zasilającego fundusze portfelowe. 

Można tu wskazać na szereg przykładów. Formułę funduszu funduszy miał uruchomiony w 2003 roku 

program UK High Technology Fund of Funds. Był to fundusz publiczno-prywatny o łącznej kapitalizacji 

£126 mln (£ 20 mln kapitału publicznego + £106 mln kapitału prywatnego), którego celem było 

dofinansowywanie funduszy komercyjnych, inwestujących w projekty technologiczne (limit 

inwestycyjny do £2 mln). Inne przykłady to utworzona w 2002 roku sieć 9 Regionalnych Funduszy VC 

(kapitalizacja: 30% środki publiczne krajowe, 20% Europejski Fundusz Inwestycyjny, 50% środki 

prywatne), czy też sieć 19 funduszy utworzonych w ramach programu University Challenge Seed 

                                                      
13

 The National Archives - the cabinet papers, zob. http://www.nationalarchives.gov.uk/cabinetpapers/themes 
/national-enterprise-board-neb.htm [dostęp 10.11.2017]. 
14

 https://www.scottish-enterprise.com/about-us 
15

 https://www.sba.gov/sbic oraz OCC Report on SBICs, September 2015: https://www.sba.gov/sites/default/ 
files/files/insights-sbic_0.pdf [dostęp 10.11.2017]. 
16

 The Small Business Investment Company Program (SBIC) - (report) Fiscal Year 2014, U.S. Small Business 
Administration, s. 3, https://www.sba.gov/sites/default/files/files/SBICAnnualReport_FY2014_Final_508_1.pdf 
[dostęp 10.11.2017]. 
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Funds, jak i program Enterprise Capital Funds, który był mechanizmem zbliżonym do amerykańskiego 

SBIC (pożyczka niezabezpieczona dla prywatnego funduszu VC).  

W późniejszych latach już częściej sięgano po formułę funduszu funduszy. W takim trybie został 

ustanowiony w 2009 roku program UK Innovation Investment Fund17. Przy czym, w istocie pod nazwą 

tą kryją się dwa osobne fundusze funduszy: Hermes Environmental Innovation Fund i UK Future 

Technologies Fund. Pierwszy z nich posiadał kapitalizację w wysokości £130 mln (£50 mln środków 

publicznych + £80 mln środków prywatnych) i zorientowany był na inwestycje w czyste technologie 

i efektywne wykorzystanie zasobów środowiska. Drugi o kapitalizacji £200 mln (po £100 mln środków 

publicznych i prywatnych) przeznaczony był na wsparcie inwestycji w sektor life science i technologii 

cyfrowych.  

EIF/ERP Dachfonds to z kolei niemiecki program wsparcia dla rynku VC, uruchomiony w 2005 roku. 

Działa on w formule funduszu funduszy o kapitalizacji €500 mln (po €250 mln z Europejskiego 

Funduszu Inwestycyjnego oraz budżetu rządu federalnego). Celem programu było dofinansowywanie 

funduszy inwestujących tylko w firmy technologiczne. Nieco inną formułę ma natomiast program 

ERP-EIF Growth Facility. Został on uruchomiony w 2016 roku w formie „zasileniowej” linii kapitałowej 

(łączna wartość zgromadzonych środków to €500 mln), a więc nie w formule funduszu funduszy (choć 

zasada dystrybucji środków jest zbliżona). W podobnej formule „quasi” funduszu funduszy 

zorganizowany został węgierski program wsparcia dla rynku VC realizowany w ramach Inicjatywy 

JEREMIE (New Szechenyi VC Programmes – Joint Growth Fund, Joint Seed Fund).  

Istotną rolę w forsowaniu rozwiązań hybrydowych, w tym przede wszystkim z zastosowaniem 

formuły funduszu funduszy, odgrywa Unia Europejska. Istniejące obecnie regulacje określające 

warunki realizacji programów operacyjnych (krajowych, regionalnych) jedynie w ściśle określonych 

sytuacjach dopuszczają publiczne bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe (programy startowe), 

zdecydowanie jednak narzucając rozwiązania z zastosowaniem mechanizmu funduszu funduszy. 

Szczególnym wyrazem tego podejścia w perspektywie programowej 2007-2013 była Inicjatywa 

JEREMIE. W odniesieniu do wspierania wehikułów inwestycji kapitałowych zainteresowanie tą 

formułą było jednak zróżnicowane. Przykładowo, w Polsce było ono minimalne (wystąpiło w bardzo 

niewielkiej skali jedynie w województwie pomorskim i zachodniopomorskim - wsparcie przekazane 

dwóm niewielkim funduszom kapitałowym). Z drugiej strony, na Węgrzech, Inicjatywa JEREMIE 

okazała się źródłem akcelerującym cały rynek kapitałowy w tym kraju18. 

2.2 Sytuacja w Polsce 

Rozwój rynku kapitału ryzyka w Polsce rozpoczął się z początkiem lat 90-tych wraz z liberalizacją 

gospodarki i wdrożeniem udanych, głębokich reform strukturalnych (Plan Balcerowicza). W pierwszej 

dekadzie polskiej transformacji ustrojowej (lata 90. XX w.) na rynku zaczęły pojawiać się duże 

fundusze private equity (np. Polish Private Equity Fund, zarządzany przez Enterprise Investors) 

skapitalizowane w oparciu o zagraniczne środki prywatne (głównie inwestorów amerykańskich oraz 

instytucji rozwojowych, jak np. EBOR), jak i fundusze VC, korzystające ze środków niekomercyjnych 

                                                      
17

 https://british-business-bank.co.uk/ourpartners/uk-innovation-investment-fund/ [dostęp 10.11.2017]. 
18

 Wniosek na podstawie studium przypadku opisanego w: M. Gajewski, J. Szczucki, P. Tamowicz, M. 
Przybyłowski et al. "Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce /.../", op. cit., Załącznik 1. 
"Studia przypadku (USA, Wielka Brytania, Węgry, Izrael)". 



  16 

 

(publicznych). W tej grupie należy wymienić przede wszystkim Caresbac Polska (uruchomiony 

w marcu 1992 r. w oparciu o środki Care Small Business Assistance Corporation i Fundacji na rzecz 

Rozwoju Polskiego Rolnictwa), Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (powstały w maju 

1990 w oparciu o środki rządu amerykańskiego), TISE - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-

Ekonomicznych (1991) oraz Podlaski Fundusz Kapitałowy, Lubelski Fundusz Kapitałowy i Łódzki 

Regionalny Fundusz Inwestycyjny (pierwsze dwa bazujące na środkach z brytyjskiego programu 

pomocy Know-How Fund for Poland, a fundusz łódzki skapitalizowany ze środków programu Phare 

STRUDER).  

W owym czasie w Polsce, prywatne komercyjne fundusze private equity bardzo szybko rozwijały 

swoją aktywność korzystając z renty pierwszeństwa, systematycznej poprawy klimatu gospodarczego 

i dużej podaży projektów inwestycyjnych w ramach tzw. prywatyzacji kapitałowej przedsiębiorstw 

państwowych. Segment ten rozwijał się stosunkowo szybko, akumulując doświadczenia i przyciągając 

profesjonalnych menedżerów. Pod koniec lat 90-tych statystyki EVCA odnotowywały działanie 

na terenie Polski 81 tzw. private equity executives oraz obecność takich renomowanych funduszy 

(firm zarządzających), jak np. 3TS Venture Partners, Advent International, Baring Communications 

Equity, DBG Eastern Europe, Innova Capital, Enterprise Investors. 

W przeciwieństwie do szybko rozwijającego się segmentu komercyjnego, perspektywy rozwoju 

funduszy publicznych były bardzo ograniczone. W sytuacji braku zainteresowania ze strony władz 

publicznych i nowych źródeł zasilania większość tych podmiotów - pod koniec dekady - zakończyła 

swoją aktywność po zainwestowaniu środków.  

W obecną dekadę rynek kapitału ryzyka w Polsce wszedł z dobrze rozwiniętym segmentem private 

equity zorientowanym na finansowanie rozwoju spółek znajdujących się w fazie ekspansji. Natomiast 

segment venture (finansowanie wczesnych faz rozwoju) wykazywał się znaczną słabością znajdującą 

wyraz w niewielkiej liczbie inwestycji i w konsekwencji niewielkiej łącznej wartości inwestycji19. Stan 

taki zwyczajowo określany jest jako zjawisko luki kapitałowej (equity gap). Pierwsze szacunki 

rozmiarów luki kapitałowej sporządzane jeszcze w poprzedniej dekadzie (2005 r.) wskazywały 

na istnienie problemu luki w dostępie do środków w przedziale od 0,1 / 2 mln zł (dolna granica) 

do ok. 8/10 mln zł (górna granica luki)20. Na takie rozmiary luki wskazywały, zarówno analiza danych 

statystycznych obrazujących zmiany w strukturze rynku (zmniejszenie się udziału finansowania 

wczesnych faz rozwoju), systematyczne zmniejszanie się liczby funduszy oferujących niewielkie porcje 

                                                      
19

 Obserwowany w owym czasie rozwój prywatnego rynku funduszy podwyższonego ryzyka wskazywał 
na postępującą koncentrację inwestycji na późniejszych fazach wzrostu (ekspansja, wykupy i refinansowanie), 
przy wyraźnie malejącym zainteresowaniu inwestycjami w fazy wczesne. W cyklicznym raporcie Polskiego 
Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) podkreślono, że w połowie lat 2000. obserwowana była – 
w całej Europie i w Polsce - tendencja do koncentracji inwestycji kapitałowych na dojrzałych spółkach 
(Yearbook 2005, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Warszawa 2005, s. 23-24, zob. https://psik. 
org.pl/pl/aktualnosci-dane/raporty [20.10.2017] oraz "Central and Eastern Europe Statistics 2007 - An EVCA 
Special Paper", European Venture Capital Association, PREP Analytics, GLN, 2008, s. 8-9, zob. https:// 
psik.org.pl/images/aktualnosci---statystyki-rynku/cee_survey-2007.pdf [20.10.2017] - informacje zaczerpnięto 
z ewaluacji: "Inkubacja i co dalej? - ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP, przy 
wsparciu instrumentów III osi priorytetowej POIG", PAG Uniconsult / Taylor Economics, listopad 2017 (na 
zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), s. 9-10. 
20

 Tamowicz P. "Zjawisko luki kapitałowej (equity gap) w gospodarce polskiej, opracowanie na zamówienie 
Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Gdańsk 2005. 



  17 

 

kapitału, wzrost średniej wielkości pojedynczej transakcji na rynku VC, jak i oceny formułowane przez 

ekspertów. Następna analiza luki kapitałowej z 2007 roku21 wskazywała na podnoszenie się jej górnej 

granicy do ok. 3-4 mln euro w konsekwencji koncentracji funduszy private equity na dużych 

przedsięwzięciach22. Z kolei analiza luki odnosząca się do lat 2014-2015 wskazała na zasadniczą 

niezmienność jej rozmiarów23. Mediana przeciętnej wartości inwestycji obliczona na podstawie 

faktycznie zrealizowanych transakcji (lub tam gdzie brak takich danych - na podstawie 

deklarowanego minimalnego limitu inwestycyjnego) dla 30 funduszy24 zrzeszonych w PSIK wyniosła 

ok. 6,1 mln euro. Większość funduszy (całkowicie) prywatnych obecnych wówczas na rynku (dane dla 

lat 2014-2015) była ukierunkowana na inwestycje o wartości powyżej 2,5-3 mln euro (>10,7 mln zł wg 

kursu z końca 2014 r.). Inwestycje poniżej tej granicy deklarowały jedynie trzy fundusze (Warsaw 

Equity Group, Intel Capital i WSI Capital). 

W celu ograniczenia rozmiarów luki kapitałowej w okresie 2007-2015 władze publiczne uruchomiły 

pięć programów wsparcia. Były to: 

1. Chronologicznie pierwszy program - sfinansowany ze środków Sektorowego Programu 

Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw", w ramach Poddziałania 1.2.3 SPO 

WKP („Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital”) - został 

uruchomiony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z początkiem 2007 r. 

Skala tego programu była jednak bardzo niewielka (był on traktowany jako przedsięwzięcie 

pilotażowe). W jego wyniku powstało sześć prywatno-publicznych funduszy (zasilonych 

środkami publicznymi w proporcji 50/50) o łącznej kapitalizacji 113 mln zł. Fundusze 

te w okresie 2008-2011 dokonały 47 inwestycji25. Utworzone przy wsparciu z Poddziałania 

1.2.3 SPO WKP fundusze miały postać wehikułów inwestycyjnych koncentrujących swoją 

działalność na finansowaniu wczesnych faz rozwojowych przedsiębiorstw; w końcu 2008 r. 

ich portfel inwestycyjny skoncentrowany był na mikroprzedsiębiorstwach (85%), 

w większości prowadzących działalność innowacyjną w sektorach wysokich technologii26. 

2. W 2008 r. rozpoczęło się uruchamianie wsparcia przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. 

utworzony trzy lata wcześniej. W latach 2008-2016 poprzez KFK S.A. uruchomiono dwa 

programy. W ramach pierwszego, bazującego na środkach własnych KFK S.A. (dotacja 

                                                      
21

 P. Tamowicz, Zjawisko equity gap (luka kapitałowa) oraz zapotrzebowanie MSP na finansowanie kapitałem 
private equity / venture capital. Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Warszawa, październik 
2007.   
22

 Z danych EVCA wynika, że w okresie 2007-2010 średnia wartość inwestycji na rynku VC+PE wynosiła 
odpowiednio: 7,5 mln euro, 9 mln euro, 10,2 mln euro i 14,4 mln euro.  
23

 M. Gajewski, J. Szczucki, P. Tamowicz, M. Przybyłowski et al. "Ocena stanu gotowości sektora badawczo-
rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia z publiczno-prywatnych inwestycyjnych 
instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości wdrażania tych instrumentów przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju", PAG Uniconsult, IMAPP, Taylor Economics, IBS, Warszawa 2015. 
24

 Wzięto pod uwagę jedynie prywatne fundusze, tj. nie korzystające np. ze środków KFK lub POIG. 
25

 M. Gajewski, J. Szczucki (wraz z zespołem badawczym), "Ewaluacja trafności i efektów realizacji Działania 1.2 
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw", Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2009, s. 36-39. W gronie funduszy zalążkowych Poddziałania 1.2.3 SPO WKP, 
ukierunkowanie na najwcześniejsze fazy rozwojowe miało rzeczywiście miejsce - na koniec 2008 r. ich portfel 
inwestycyjny zdominowany był przez mikroprzedsiębiorstwa (85%), w większości prowadzących działalność 
innowacyjną i reprezentujących przemysły wysokich technologii (op. cit., s. 56-57). 
26

 Op. cit. s. 56-57. 
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Ministerstwa Gospodarki) oraz środkach z działania 3.2 POIG (Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013) dofinansowano łącznie 14 funduszy VC, które 

dokonały 175 inwestycji.  

3. Jako osobny program wsparcia można wyróżnić dokapitalizowanie przez KFK S.A. środkami 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy czterech funduszy VC (które dokonały 

33 inwestycji).  

4. Równolegle z rozpoczęciem działalności inwestycyjnej przez KFK S.A. Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości uruchomiła program mający na celu stworzenie sieci quasi-funduszy 

zalążkowych (tzw. inkubatorów inwestycyjnych). Funduszy takich powstało 69 (podpisano 

78 umów o wsparcie); dokonały one ponad 1,2 tys. inwestycji (na etapie startu). Program 

ten, oprócz wspierania inwestycji, obejmował również finansowanie etapu inkubacji 

przedsięwzięć / pomysłów, których część - ostatecznie - stawała się przedmiotem inwestycji 

kapitałowej inkubatora (inkubatory inwestowały w spółki tworzone wspólnie 

z pomysłodawcami). W programie tym przyznano inkubatorom inwestycyjnym wsparcie 

w wysokości ok. 832 mln zł (około połowa wsparcia przeznaczona została na finansowanie 

kosztów inkubacji). 

5. Ostatni z programów adresujący problem luki kapitałowej został uruchomiony przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w roku 2014 - był to pilotaż programu BRIdge 

Alfa. Program ten doprowadził do uruchomienia 10 funduszy (wehikułów inwestycyjnych 

BRIdge Alfa) inwestujących w fazie pre-seed w projekty mające na celu komercjalizację 

wyników prac badawczo-rozwojowych. 

Uruchomione działania i alokowane środki finansowe istotnie zmieniły obraz rynku VC w Polsce. 

W omawianym okresie (do końca 2015 r.) na rynek alokowano łącznie ok. 450 mln euro środków 

publicznych i uzupełniających je środków prywatnych; powstały 103 fundusze27, które zainwestowały 

w ponad 1,5 tys. projektów biznesowych (spółek).  

Z analizy średniej wartości inwestycji dokonanych przez fundusze korzystające ze wsparcia 

publicznego wynika, że cała dotychczasowa interwencja skupiła się w strefie luki kapitałowej 

w przedziale znacznie poniżej 1 mln euro. W przedziale poniżej 0,3 mln euro ulokowane zostały 

środki dwóch programów pomocowych (3.1 POIG - inkubatory inwestycyjne, BRIdge Alfa-Pilotaż). 

Powyżej tego przedziału interwencję prowadził wyłącznie KFK S.A., a wcześniej PARP poprzez 

działanie 1.2.3 SPO WKP. 

Rola jaka przypadła KFK S.A. w aktywizowaniu rynku VC była szczególna. Programy uruchamiane 

za pośrednictwem PARP pod względem swojej konstrukcji nie miały w pełni charakteru rynkowego. 

W obu programach (1.2.3 SPO WKP i 3.1 POIG) była to formuła dotacyjna. Środki przekazywane 

beneficjentom (inkubatorom inwestycyjnym, funduszom VC) były dotacją i nie podlegały (lub - 

w Działaniu 3.1 POIG - nie podlegają) zwrotowi po likwidacji portfela (dezinwestycji). W przypadkach 

tych występowało / występuje ryzyko zachowań oportunistycznych po stronie podmiotów 

zarządzających środkami. Ryzyko to wydaje się szczególnie duże w Działaniu 3.1 POIG, w którym 

w roli zarządzających funduszami (inkubatorami) licznie występowały instytucje otoczenia biznesu na 

                                                      
27

 Włącznie z dwoma funduszami wyłonionymi przez KFK S.A. w ramach konkursu rozstrzygniętego w 2017 r.  
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ogół nie posiadające doświadczeń inwestycyjnych28. Również program pilotażowy BRIdge Alfa, 

pomimo zaangażowania kapitału prywatnego i profesjonalnych menedżerów oparty był na 

schemacie dotacyjnym29. We wszystkich tych programach nie mieliśmy też do czynienia z formułą 

funduszu funduszy, a jedynie relacją kontraktową. Na tym tle wsparcie organizowane za 

pośrednictwem KFK S.A. miało najbardziej rynkowy charakter, bowiem realizowane było 

z wykorzystaniem mechanizmów powszechnie stosowanych na innych rynkach europejskich 

(struktura funduszu funduszy).  

Trzeba jednak zauważyć, że cały układ wsparcia przewidziany w III osi priorytetowej POIG ("Kapitał 

dla innowacji"30) został zaprojektowany logicznie - odpowiednio do celów tej osi, zakładających 

zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych oraz 

zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania.  

Schemat 1.  Architektura wsparcia III osi priorytetowej POIG (dziedzina wsparcia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wczesne fazy rozwoju Późne fazy  

Zasiew Start Wczesny wzrost 
Ekspansja, refinansowanie, 

wykup 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji programowej POIG; fazy wzrostu celów inwestycyjnych 

- na podstawie klasyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK)
31 

W architekturze wsparcia III osi priorytetowej POIG Działanie 3.1 POIG pomyślane było jako 

instrument interwencji reagujący na najwcześniejszych etapach rozwoju finansowanych 

                                                      
28

 Jest to jeden z wniosków cząstkowych, płynących z ewaluacji Działania 3.1 POIG, stwierdzający, że większość 
inkubatorów inwestycyjnych prowadzona jest przez klasyczne instytucje otoczenia biznesu, które przed 
przystąpieniem do tego programu nie były związane z rynkiem kapitałowym, zob. "Inkubacja i co dalej? - 
ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej /.../, op. cit., s. 47-48. 
29

 Była to dotacja dla wehikułu BRIdge Alfa na zarządzanie, selekcję i dopracowanie projektów, uzupełniona 
dotacją dla spółki portfelowej, w którą inwestowany był kapitał prywatny. Zob. M. Gajewski, J. Szczucki, 
P. Tamowicz, M. Przybyłowski et al. "Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce /.../", 
op. cit., s. 74-76. 
30

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-
2013, grudzień 2015, s. 100 i n. 
31

 https://psik.org.pl/pl/o-pe-vc/co-to-jest-pe-vc/2338-slowniczek [20.10.2017]. 
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Dz. 3.2 - wspieranie inwestycji funduszy venture capital 

Dz. 3.4 - finansowanie dłużne (Fundusz Pożyczkowy 
Wspierania Innowacji) 

 

Dz. 3.3 (Pdz. 3.3.2) - bezpośrednie wspieranie 
przedsiębiorstw w dostępie do rynku kapitałowego 

 

Dz. 3.3 (Pdz. 3.3.1) - wspieranie tworzenia i działania 
platform aniołów biznesu 



  20 

 

przedsięwzięć - kluczowe znaczenie miał tu komponent inkubacyjny, uzupełniony inwestycjami 

wspierającymi fazę – startu i ewentualnie wczesnego rozwoju). Z kolei Działanie 3.2 POIG 

zaprojektowane zostało jako instrument wspierania działalności inwestycyjnej funduszy VC, 

począwszy od fazy startu, aż po fazę wczesnego wzrostu / ekspansji. Dwa inne instrumenty 

interwencji III osi priorytetowej (o charakterze dotacyjnym) poświęcono wspieraniu: (1) gotowości 

inwestycyjnej na rynku kapitałowym (Poddziałanie 3.3.1 POIG - wspieranie tworzenia i działania 

platform aniołów biznesu)32 oraz (2) pozyskiwaniu przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców 

inwestorów zewnętrznych (Poddziałanie 3.3.2 POIG - bezpośrednie wspieranie przedsiębiorstw 

w dostępie do rynku kapitałowego33). Wreszcie, katalog instrumentów interwencji uzupełniło 

Działanie 3.4 POIG (Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji - FPWI), w ramach którego wdrożono 

instrument dłużny, czyli pożyczki udostępniane mikro i małym przedsiębiorstwom, które pozyskały 

inwestycję kapitałową ze strony aniołów biznesu lub funduszy VC34. 

W obecnym okresie programowania (2014-2020) skala interwencji na rynku VC będzie znacznie 

większa. Na aktywizację rynku VC w obszarze jego różnych segmentów przeznaczona została kwota 

ponad 4,3 mld zł środków publicznych. Środki te będą wprowadzane na rynek głównie w formule 

funduszy hybrydowych i przy zastosowaniu funduszu funduszy za pośrednictwem grupy Polskiego 

Funduszu Rozwoju oraz NCBR (Tabela 2). Kilkukrotny wzrost skali interwencji stawia na porządku 

dziennym konieczność optymalizacji procesów i procedur wdrożeniowych, tak aby zmaksymalizować 

korzyści z krajowych i europejskich środków publicznych. 

Tabela 2. Wsparcie dla rynku VC w okresie programowania 2014-2020 (programy wdrażane od 

2016 / 2017 roku) 

Nazwa 

programu 

Faza rozwoju /rodzaj 
celu inwestycyjnego 

Zakładana 
dopuszczalna 

wielkość 
inwestycji w mln 

zł 

Środki publiczne 
na program 

w mln zł 

Udział środków 
publicznych / 

prywatnych na 
poziomie 

funduszu VC 

NCBR BRIdge Alfa (1.3.1 POIR) Inkubacja i start 1-3 1 534 80/20 

PFR Starter FIZ (3.1.1 POIR) Inkubacja i start 1-3 782 80/20 

PFR Biznest FIZ (3.1.2 POIR) Start i wczesny rozwój 0,2 - 4 258 50/50 

PFR Otwarte Innowacje FIZ (2.2 
POIR) 

Akceleracja 
technologiczna, rozwój, 
wdrożenie projektów 
B+R 

5-15 421 60/40 

PFR KOFFI FIZ (3.1.4 POIR) 

Wzrost, rozwój, 
ekspansja (brak 
wymogu prowadzenia 
B+R) 

2,5 - 15 324 50/50 

PFR NCBR CVC (1.3.2 POIR) 
Wzrost, ekspansja 
(innowacyjne projekty 
technologiczne) 

5-35 433 50/50 

NCBR VC (1.3.2 POIR) 
MŚP o profilu 
technologicznym 

<60 550 50/50 

                                                      
32

 http://poig.parp.gov.pl/index/index/590 [dostęp 10.11.2017]. 
33

 http://poig.parp.gov.pl/index/index/1318 [dostęp 10.11.2017]. 
34

 https://www.parp.gov.pl/informacje-podstawowe-4 [dostęp 10.11.2017]. 
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Nazwa 

programu 

Faza rozwoju /rodzaj 
celu inwestycyjnego 

Zakładana 
dopuszczalna 

wielkość 
inwestycji w mln 

zł 

Środki publiczne 
na program 

w mln zł 

Udział środków 
publicznych / 

prywatnych na 
poziomie 

funduszu VC 

Działania przewidziane w 
ramach 6 Regionalnych 
Programów Operacyjnych (woj: 
pomorskie, kujawsko-
pomorskie, zachodnio-
pomorskie, warmińsko-
mazurskie, podlaskie, lubelskie) 

Wsparcie projektów 
zakładających 
komercjalizację prac 
B+R, wsparcie 
projektów 
innowacyjnych na 
wczesnym etapie 
rozwoju.  

0,2-1 23,7 50/50 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie NCBR, PFR Ventures, RPO 
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3 Realizacja przez KFK S.A. interwencji na rynku VC 

3.1 Cele POIG w 2007-2013 a osiągnięte efekty 

Działanie 3.2 POIG, będące projektem indywidualnym Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., 

stanowiło początkowo jeden z trzech35 strumieni interwencji publicznej realizowanej w ramach III osi 

priorytetowej POIG - „Kapitał dla innowacji”. Działania zaplanowane w tym Priorytecie (III) – 

wspierającym realizację Celu Szczegółowego 1. POIG (Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw) – 

zasadniczo miały prowadzić do osiągnięcia dwóch celów: 

1. po pierwsze, miały one spowodować zwiększenie strumienia podaży kapitału o charakterze 

equity (kapitał udziałowy, właścicielski) w segmencie VC, w tym głównie seed, start-up i early 

stage, aby w ten sposób zwiększyć stopę narodzin innowacyjnych przedsiębiorstw, m.in. 

takich, które bazują na wynikach prac B+R36, 

2. po drugie, miały przyczynić się do elementarnego poszerzenia „operacyjnej” infrastruktury 

rynku VC (nowi menedżerowie funduszy, nowe fundusze, nowe organizacje/instytucje37), tak 

aby rynek VC wykazywał się większą aktywnością i różnorodnością38. 

Schemat 2. Cele - POIG, III oś priorytetowa i instrumenty interwencji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                      
35

 Odwołujemy się tu do pierwszej wersji dokumentów programowych POIG (Program i Szczegółowy Opis Osi 
Priorytetowych). Pozostałymi były: Działanie 3.1 ("Inicjowanie działalności innowacyjnej") i Działanie 3.3 
("Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP"). Później III. oś priorytetową uzupełniono o Działanie 
3.4 ("Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji), a w ramach Działania 3.3 
POIG wyodrębniono Poddziałania 3.3.1 i 3.2.2), dotyczące podnoszenia gotowości inwestycyjnej i pozyskiwania 
inwestorów. 
36

 Zob. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Warszawa, 
7 luty 2008, s. 41 i 44..  
37

 Np. sieci aniołów biznesu.  
38

 Porównaj: cyt. „/.../ jednocześnie za niezwykle ważny element realizacji celu 1. zostało uznane wspieranie 
powstawania kompleksowego systemu opartego na różnych źródłach zewnętrznego finansowania działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw w szczególności w początkowych etapach rozwoju /.../”. POIG, 2007-2013, 
Warszawa, 1 października 2007 r., s. 71.  

Cel główny POIG: 
Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa 

Oś priorytetowa III. 
Kapitał dla innowacji 

Działanie 3.1 POIG - Inicjowanie 
działalności innowacyjnej 

Działanie 3.2 POIG - Wspieranie 
funduszy kapitału podwyższonego 
ryzyka 

Działanie 3.3 POIG - Tworzenie 
systemu ułatwiającego 
inwestowanie w MSP 

Działanie 3.4 POIG - Pilotaż w ramach 3 
osi priorytetowej: Utworzenie i 
dokapitalizowanie Funduszu 
Pożyczkowego Wspierania Innowacji 

Cel: Zwiększenie liczby przedsiębiorstw 
działających w oparciu o innowacyjne 

rozwiązania 

Cel: Zwiększenie dostępu do zewnętrznych 
źródeł finansowania MSP 

Cel: Aktywizacja rynku inwestorów 
prywatnych 

Cel: Zwiększenie dostępu do 
zewnętrznych źródeł 

finansowania dłużnego dla 
mikro i małych przedsiębiorstw 

Cel szczegółowy 1. 
Zwiększenie 

innowacyjności 
przedsiębiorstw 
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Priorytet III zatem adresował równolegle cel „ilościowy” (więcej start-upów) i „podażowy” (większa 

podaż - większa dostępność kapitału) oraz cel „strukturalny” (lepsza struktura podmiotowa rynku 

VC). Działanie 3.2 POIG w swojej istocie miało dać wkład w oba cele wspierając stronę „podażową” 

(Działanie 3.1 POIG bardziej ukierunkowane było na cele „ilościowe” – stopa narodzin) i strukturę 

rynku.  

Punktami orientacyjnymi pozwalającymi ocenić skuteczność Działania 3.2 POIG był zestaw ośmiu 

wskaźników: jednego wskaźnika produktu oraz siedmiu wskaźników rezultatu. Wartości docelowe 

tych wskaźników zostały oszacowane przez KFK S.A. na podstawie analiz prowadzonych w latach 

2007 i 2008 r. W 2013 r. w wyniku przeglądu stanu zaawansowania Działania 3.2 POIG dokonano 

zmiany wartości tych wskaźników, większość z nich rewidując w „dół”. 

W oparciu o zebrany materiał analityczny można sformułować następujące obserwacje i wnioski.  

1. KFK S.A. w pełni osiągnął założone docelowe wartości wskaźników wyznaczonych dla 

Działania 3.2 POIG (Tabela 3, str. 23). Dotyczy to zarówno wskaźnika produktu, jak 

i wszystkich wskaźników rezultatu. Wartości docelowe zostały przekroczone od 

kilkudziesięciu do kilkuset procent. Najwyższy poziom realizacji dotyczył trzech wskaźników 

rezultatu. Wskaźnik liczby wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw znajdujących się na 

wczesnym etapie rozwoju (okres pierwszych dwóch lat działania) zrealizowano w 1 177,8%; 

wskaźnik inwestycji w projekty w fazie seed osiągnął poziom blisko 328%, a wskaźnik liczby 

przedsiębiorstw, które przeżyły co najmniej 1,5 roku od inwestycji wyniósł blisko 289%. 

Zgodny z oczekiwaniami okazał się poziom inwestycji kapitałowych zrealizowanych 

w spółkach portfelowych. Wyniósł on ok. 370,1 mln zł, co stanowiło 109% wartości docelowej 

(338,5 mln zł). Ocena stanu realizacji Działania 3.2 POIG z punktu widzenia wskaźników – 

w świetle osiągniętej liczby i wartości inwestycji - musi być zatem niewątpliwie pozytywna.  

Tabela 3.  Wskaźniki realizacji Działania 3.2 POIG 

Rodzaj 
wskaźnika  

Wskaźnik 
Docelowa 
wartość 

wskaźnika (*) 

Realizacja 
(31.01.2017) 

% 

Produktu 
Liczba wspartych funduszy 
podwyższonego ryzyka 

9 12 133,3% 

Rezultatu 

Liczba MSP, które uzyskały wsparcie 
finansowe w postaci inwestycji 
wspartych funduszy wysokiego ryzyka 

90 158 175,6% 

Liczba inwestycji w przedsiębiorstwa 
typu seed 

18 59 327,8% 

Liczba inwestycji w przedsiębiorstwa 
typu start-up 

37 62 167,6% 

Wartość inwestycji wspartych funduszy 
kapitałowych w przedsiębiorstwa (zł) 

338 528 010,28 370 144 133,8 109,3% 

Liczba wspartych nowopowstałych 
przedsiębiorstw (w okresie do 2 lat od 
ich utworzenia) 

9 106 1 177,8% 

Liczba nowych miejsc pracy we 
wspartych przedsiębiorstwach 

270 386 143% 
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Rodzaj 
wskaźnika  

Wskaźnik 
Docelowa 
wartość 

wskaźnika (*) 

Realizacja 
(31.01.2017) 

% 

Liczba nowych MSP finansowanych 
przez fundusze podwyższonego ryzyka 
funkcjonujących 18 miesięcy po 
uzyskaniu wsparcia  

45 130 288,9 

(*) wartość wskaźników ustalona Aneksem nr 2 (z dnia 12 lipca 2013 r.) do Umowy o dofinansowanie projektu „Wspieranie 
funduszy kapitału podwyższonego ryzyka przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.” z dnia 26 marca 2009 r.  

Źródło: KFK S.A. 

2. Jak zaznaczono wcześniej, w 2013 r. - po przeglądzie stanu realizacji poszczególnych 

otwartych konkursów ofert oraz wyników działalności inwestycyjnej funduszy kapitałowych - 

wartości docelowe wskaźników zostały obniżone. Korekta ta dotyczyła sześciu wskaźników 

(liczba inwestycji w projekty seed i start-up pozostała bez zmian). Zmianie tj. wydłużeniu 

uległ także horyzont czasu w jakim wartości wskaźników miały być osiągnięte - okres 

realizacji Działania został przesunięty z końca 2015 r. na koniec stycznia 2017 r. 

3. Pierwotne wartości docelowe wskaźników (te oszacowane w 2008 r.) były znacznie wyższe39; 

w przypadku sześciu wskaźników były one dwa razy wyższe. Dotyczyło to przede wszystkim 

szacowanej liczby funduszy kapitałowych, jakie uda się utworzyć i dokapitalizować (23) 

i wartości inwestycji w spółki portfelowe (ok. 691,7 mln zł). Jakkolwiek benchmarkiem dla 

Działania 3.2 POIG są zaktualizowane (w 2013 r.) wartości wskaźników, w naszej ocenie także 

perspektywa pierwotnych - wysokich - wartości docelowych pozwala na sformułowanie 

wysokiej korzystnej oceny sposobu realizacji Działania 3.2 POIG:  

 Z porównania wartości osiągniętych (w styczniu 2017 r.) z pierwotnie założonymi 

wynika, że w czterech przypadkach (inwestycje w projekty seed i start-up, inwestycje 

w projekty dojrzalsze, liczba MSP kontynuujących działalność) wartości te byłyby 

znacznie przekroczone; poziom realizacji wynosiłby odpowiednio: 327,8%, 167,6%, 

589% i 141,3%, 

 Dwa wskaźniki - liczba przedsiębiorstw, w które zainwestowały fundusze kapitałowe 

i liczba utworzonych miejsc pracy - zostałyby osiągnięte w zakresie niepełnym, ale 

w sumie znacznym: odpowiednio 86% i 70%, 

 Najniższy poziom realizacji - ok. 52%-53% - osiągnęłyby dwa wskaźniki: liczba 

wspartych funduszy podwyższonego ryzyka i wartość inwestycji w spółkach 

portfelowych.  

4. Nieosiągnięcie docelowych (pierwotnych) wartości czterech wskaźników, w naszej ocenie, 

wynikało z przyczyn niezależnych od KFK S.A. i co za tym idzie powinno być postrzegane 

neutralnie (nie powinno być podstawą do formułowania negatywnych ocen). Po pierwsze, 

szacowanie wartości docelowej wskaźnika produktu przeprowadzone było w oparciu 

o analizy prowadzone w 2007 r. i w 2008 r. Sygnalizowały one istnienie dużego 

zainteresowania ze strony potencjalnych zespołów zarządzających udziałem w planowanych 

                                                      
39

 Por. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Projekt indywidualny Krajowego Funduszu Kapitałowego 
S.A. Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. 30 maja 2008 r.  



  25 

 

konkursach40. Oszacowana wartość docelowa (23 wsparte fundusze) miała więc logiczne 

uzasadnienie. Późniejsza faktycznie mniejsza liczba wspartych funduszy (12) była 

konsekwencją niskiego poziomu rozwoju rynku VC, w tym przede wszystkim trudnej sytuacji 

w zakresie fundrisingu41, małej podaży wiarygodnych zespołów menedżerskich, a także 

pewnych problemów regulacyjnych. Po drugie, mniejsza liczba wspartych funduszy siłą rzeczy 

musiała mieć wpływ na niższą wartość zrealizowanych inwestycji (wskaźniki te były bowiem 

ze sobą skorelowane). Znacznie istotniejszy wpływ na osiągniętą wartość tego wskaźnika 

miała jednak założona średnia wartość inwestycji. W 2008 roku oszacowano ją na 1,1 mln 

euro, czyli ok. 3,76 mln zł, podczas gdy realna średnia (wg stanu na styczeń 2017 r.) wyniosła 

ok. 2,34 mln zł. Przyjęcie średniej na poziomie 1,1 mln euro uzasadnione było statystyką 

rynku. Z danych EVCA wynikało, że w okresie 2002-2007 średnia wartość inwestycji VC (dla 

fazy seed, start-up i later stage venture) oscylowała wokół 1 mln euro42. Z danych EVCA 

wynika też, że w kolejnych latach średnia wartość inwestycji obniżała się. Głównym 

czynnikiem odpowiedzialnym za ten spadek był profil inwestycyjny całego rynku VC 

skłaniający się ku projektom ICT z natury wykazującym niższą kapitałochłonność niż 

inwestycje w sektory realne43 (np. i przede wszystkim przetwórstwo przemysłowe). W efekcie 

mniejsza o 24% liczba funduszy i niższa aż o 38% średnia wartość inwestycji złożyły się na 

niższą niż pierwotnie planowano wartość inwestycji. Ponownie pierwotne szacunki zostały 

zweryfikowane przez trudne do przewidzenia i niemożliwe do kontrolowania warunki 

rynkowe44. Po trzecie, dwa pozostałe wskaźniki rezultatu (liczba inwestycji, liczba nowych 

miejsc pracy) osiągnęły bardzo wysoki poziom choć poniżej zakładanego celu. Na niższy 

poziom obu tych wskaźników wpływała mniejsza liczba utworzonych funduszy; realizację ich 

wspierała natomiast wyższa niż zakładano (8) średnia liczba inwestycji per fundusz (13). 

5. Obok realizacji celu „podażowego” Działanie 3.2 POIG miało także korzystny wkład w rozwój 

struktury podmiotowej rynku VC. W grupie 12 zespołów menedżerskich zarządzających 

wspartymi funduszami zasadniczo tylko w przypadku trzech można mówić o kontynuacji 

działalności VC (istniały już wcześniej) i specjalizowały się w zarządzaniu niezależnymi 

funduszami kapitałowymi. Mamy tu na myśli fundusz Internet Ventures zarządzany przez 

specjalistów z grupy MCI od wielu lat obecnej na rynku VC oraz zespół IIF Seed Fund 

finansowanym wcześniej z działania 1.2.3 SPO WKP, Fundusz Kapitału Zalążkowego SATUS 

realizujący wcześniej inwestycje z działania 1.2.3 SPO WKP (a wywodzący się z Beskidzkiego 

                                                      
40

 O rodzącym się dużym zainteresowaniu programami wsparcia kapitałowego może świadczyć fakt, że do 
rundy aplikacyjnej otwartej w grudniu 2006 r. w ramach Działania 1.2.3. SPO WKP (dokapitalizowanie funduszy 
zalążkowych) zgłosiło się 12 zespołów zarządzających. W działaniu tym 6 funduszy dokapitalizowano kwotą 
ok. 65 mln zł. Potwierdzeniem tego zainteresowania było także 27 ofert złożonych w pierwszym otwartym 
konkursie ofert realizowanym w ramach Działania 3.2 POIG (a drugim w historii KFK S.A.).  
41

 Wywołanej m.in. przez kryzys na rynkach finansowych zapoczątkowany we wrześniu 2008 r. 
42

 Dla poszczególnych lat średnie wartości inwestycji wynosiły: 2002 r. - 1 mln euro, 2003 r. - 1,8 mln euro, 2004 
r. - 1,6 mln euro, 2005 r. - 0,96 mln euro, 2007 r. - 1,4 mln euro. Porównaj: roczniki EVCA dla wymienionych lat.  
43

 W Działaniu 1.2.3 SPO WKP ok. 75% zrealizowanych inwestycji dotyczyło sektora ICT. Zob. (konkluzje na ten 
temat) M. Gajewski, J. Szczucki (wraz z zespołem badawczym), "Ewaluacja trafności i efektów realizacji 
Działania 1.2 /.../", s. 37, 78-79. 
44

 Bardzo zbliżona wartość średniej inwestycji występowała także w programie SPPW oraz w funduszach 
dokapitalizowanych z dotacji Ministerstwa Gospodarki. W Działaniu 1.2.3 SPO WKP średnia wartość inwestycji 
wyniosła ok. 2,23 mln zł.  
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Domu Maklerskiego) i Assets Management Black Lion wywodzący się z programu 

powszechnej prywatyzacji (Black Lion NFI). Trzy inne zespoły (Skyline, SpeedUp, Avanu) 

związane były z działalnością butików inwestycyjnych. Cztery kolejne zespoły można uznać za 

tzw. first-time-teams choć szereg osób w nich występujących miała uprzednio ścisły kontakt 

z rynkiem VC i PE (np. Zbigniew Grajkowski, Piotr Wilam). W naszej ocenie co najmniej 

w pięciu przypadkach udział w Działaniu 3.2 POIG przyczynił się do integracji zespołów 

menedżerskich, co miało w jakimś stopniu wpływ na decyzję o kontynuacji swojej obecności 

na rynku VC. Zespół zarządzający funduszem Innovation Nest w 2017 r. w oparciu o środki 

pozyskane z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (15 mln euro) utworzył nowy fundusz 

(Innovation Nest II)45. Z kolei zespół zarządzający funduszem SpeedUp Innovation w końcu 

2016 r. utworzył nowy fundusz (SpeedUp Bridge Alfa) ze środków Działania 1.3.1 POIR. 

Wcześniej zespół ten zaangażował się także w prowadzenie czterech tzw. inkubatorów 

inwestycyjnych (de facto funduszy zalążkowych) sfinansowanych z Działania 3.1 POIG. 

W przypadku funduszu GPV w 2015 i 2016 r. zaangażował się w działalność inwestycyjną na 

rynku seed występując jako inwestor w ścisłej kooperacji z dwoma funduszami BRIdge Alfa 

(Polski Instytut Badań i Rozwoju oraz StartVenture@Poland) sfinansowanymi w ramach 

działania 1.5 POIG (pilotaż BRIdge Alfa). W przypadku funduszu bValue Unicorns jednocześnie 

z uruchomieniem działalności w ramach działania 3.2 POIG zawiązano fundusz zalążkowy 

BRIdge Alfa w ramach działania 1.3.1 POIR. Z kolei Grupa MCI nieprzerwanie aktywnie działa 

na rynku Private Equity. W przypadku trzech funduszy działalność jest kontynuowana 

w obszarze VC, ale o jej kontynuacji zadecyduje skuteczność pozyskania kapitałów w ramach 

organizowanych naborów publicznych przez Polski Fundusz Rozwoju (w ramach programów 

POIR). W sumie więc Działanie 3.2 POIG poprzez efekt integracyjny i referencyjny46 - dało 

pozytywny wkład w rozbudowanie struktury podmiotowej (zespoły zarządzające) rynku VC47 

(Wykres 1, kolejna strona ).  

Powyższe ustalenia pozwalają na sformułowanie kilku konkluzji cząstkowych: 

1. Zarówno perspektywa zrewidowanych wskaźników produktu i rezultatu, jak i pierwotnie 

oszacowanych wartości docelowych pozwala na pozytywną ocenę skuteczności realizacji 

Działania 3.2 POIG. Należy zatem uznać, że Działanie miało swój adekwatny udział w realizacji 

celów Priorytetu III i Programu POIG. 

2. Należy szczególnie zwrócić uwagę na pewne korzyści „miękkie” jakie przyniosła realizacja 

Działania. Przede wszystkim jest to wkład w rozbudowywanie struktury podmiotowej rynku 

VC (nowe zespoły menedżerskie, nowe fundusze, znacząca aktywizacja inwestorów 

prywatnych); bez szerszej podstawy tego rynku i bardziej zróżnicowanej struktury (zespoły 

o różnych „rodowodach”, różnych profilach inwestycyjnych, różnej skłonności do ryzyka) 

                                                      
45

 http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2017/efsi_innovfin_innovation_nest_II.htm 
46

 Zgranie zespołów, nabycie nowych doświadczeń, doświadczenia.  
47

 Wkład ten w naszej ocenie jest tym istotniejszy, że dwa inne programy wsparcia kapitałowego (Poddziałanie 
1.2.3. SPO WKP i 3.1 POIG) dały mniej niż skromny wkład w rozwój bazy podmiotowej. Po zakończeniu 
Poddziałania 1.2.3. SPO WKP na rynku nie pojawił się żaden nowy zespół menedżerski (z wyjątkiem tych, które 
już wcześniej na nim działały: MCI i SATUS); z grona instytucji otoczenia biznesu jakie zarządzały inkubatorami 
inwestycyjnymi w Działaniu 3.1 POIG jedynie dwa kontynuowały działalność na rynku VC (Technopark Gliwice, 
Nickel Technology Park Poznań).   
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rynek ten nie będzie w stanie funkcjonować nawet w przypadku zasilania go znacznymi 

środkami publicznymi. Nie bez znaczenia jest także to, że Działanie 3.2 POIG pozwoliło na 

praktyczne zrewidowanie pewnych rozwiązań instytucjonalnych, schematów działania; 

pozwoliło ujawnić silne i słabe strony procesu wdrożeniowego oraz funkcjonowania funduszy 

hybrydowych (publiczno-prywatnych). Działanie 3.2 POIG miało charakter pionierski48 i bez 

tego rodzaju doświadczenia optymalizowanie przyszłych programów wsparcia nie byłoby 

możliwe.  

Wykres 1. Liczba zespołów zarządzających funduszami Venture capital w poszczególnych 

konkursach w podziale na zespoły wybrane i odrzucone 

 

Źródło: Przybyłowski M., Tamowicz P. Diagnoza rynku kapitału wysokiego ryzyka w Polsce do 2016 r. Taylor 
Economics, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Gdańsk 2017 

3. Kilka wniosków można także sformułować w kontekście sposobu stanowienia wskaźników 

realizacyjnych.  

 po pierwsze rozumiemy wymagania programów operacyjnych w zakresie wskazywania 

ex-ante wartości docelowych (wskaźników). Tym niemniej wyznaczanie wartości 

docelowych w perspektywie np. 7 lat (a tak było w przypadku Działania 3.2 POIG) 

na rynkach wykazujących dużą zmienność (rynki kapitałowe) jest obarczone znacznym 

ryzykiem. Bardziej racjonalne byłoby posługiwanie się przedziałami (a nie wskazaniami 

punktowymi) lub też systematyczne coroczne ewaluowanie i weryfikowanie tych 

                                                      
48

 Wszystkie wcześniejsze działania (fundusze rozwoju utworzone w Lublinie, Białymstoku i Łodzi ze środków 
PHARE, Działanie 1.2.3. SPO WKP) miały bardzo ograniczony zakres.  
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wartości (doświadczenie KFK S.A. pokazuje, że korygowanie w dół większości 

wskaźników nie było konieczne), 

 po drugie definiując wskaźniki należy zwrócić uwagę na powiązania pomiędzy nimi tak, 

aby ograniczyć liczbę wskaźników skorelowanych, gdyż brak realizacji jednego z nich 

oznacza automatyczne nie osiągnięcie innego. Po trzecie planowanie interwencji, 

a także wartości docelowych wskaźników wymaga korzystania ze statystyk rynku VC. 

Statystyk takich niewątpliwie brakuje szczególnie w kontekście efektów programów 

publicznych49. 

3.2 Działanie 3.2 POIG w praktyce 

3.2.1 Kluczowe problemy w relacjach KFK S.A. - fundusze portfelowe 

Warstwa realizacyjna Działania 3.2 POIG została oparta na grupie 12 funduszy kapitałowych 

wspartych finansowo przez KFK S.A. Fundusze te zostały wyłonione w trakcie czterech otwartych 

konkursów ofert (organizowanych w okresie 2009-2016). Podstawą wyznaczającą charakter i rodzaje 

relacji pomiędzy KFK S.A., a funduszami był dokument „Proponowane Warunki Wsparcia”. Stanowił 

on załącznik do dokumentacji konkursowej i wyznaczał ramy realizacyjne całego przedsięwzięcia, 

w tym takie elementy jak: kapitalizacja funduszu i sposób wnoszenia kapitału, organy funduszu wraz 

z ich prawami i obowiązkami, sposób zarządzania funduszem, podstawy polityki inwestycyjnej, 

sposób zarządzania środkami finansowymi, obowiązki informacyjne i zasady wyjścia z inwestycji. 

Proponowane Warunki Wsparcia były uszczegóławiane (wypełniane) przez oferenta (w zakresie 

warunków biznesowych) stanowiąc tym samym element prawnie wiążącej oferty. Dokument ten był 

następnie podstawą do przygotowania Umowy o Udzielenie Wsparcia Finansowego.  

Płaszczyznami materializowania się relacji pomiędzy KFK S.A., a funduszami kapitałowymi były 

statutowe organy funduszy. Były to zgromadzenia inwestorów, organ kontrolny / gremium kontrolne 

(dalej: organ kontrolny)50 oraz komitet inwestycyjny. Zgromadzenie Inwestorów tworzone było przez 

inwestorów (prywatnych) w funduszu oraz KFK S.A.; zwoływane było ono co najmniej raz w roku 

w celu zapoznania się i omówienia funkcjonowania funduszu. Do kompetencji organu kontrolnego 

należało m.in. zatwierdzanie zasad polityki inwestycyjnej funduszu i jej ewentualnych zmian, 

zatwierdzanie wyceny majątku funduszu, zatwierdzanie zmian personalnych w składzie tzw. 

Kluczowego Personelu (osoby odpowiedzialne za zarządzanie funduszem) oraz rozstrzyganie spraw 

objętych konfliktem interesów51. W skład organu kontrolnego obowiązkowo wchodził przedstawiciel 

                                                      
49

 Przykładowo, efekty Działania 1.2.3 SPO WKP nie zostały poddane ewaluacji w czasie i zakresie 
umożliwiającym zaobserwowanie wpływu na spółki portfelowych funduszy VC. Ewaluację tego Poddziałania (M. 
Gajewski, J. Szczucki (wraz z zespołem badawczym), "Ewaluacja trafności i efektów realizacji Działania 1.2 /.../", 
op. cit.) .przeprowadzono zbyt wcześnie (w 2009 r.), aby można było miarodajnie wypowiedzieć się o efektach 
tej interwencji. 
50

 Nazwa tego organu mogła być różna w zależności od formuły prawnej danego funduszu (np. komisja 
rewizyjna w spółce, czy rada inwestorów w przypadku TFI). 
51

 W ostatnim z konkursów (OKO 1/2016) zakres kompetencji organu kontrolnego został zmieniony. Został on 
poszerzony o przyjmowanie (zatwierdzanie) rocznych analiz i ocen realizacji strategii inwestycyjnej, 
zatwierdzanie rocznych planów finansowych, kwartalną, półroczną, roczną analizę, kontrolę, rozliczanie 
i zatwierdzanie realizacji planu finansowego. Jednocześnie kompetencje w zakresie rozstrzygania kwestii 
związanych z konfliktem interesów przesunięto na poziom komitetu inwestycyjnego.   
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KFK S.A. Przedstawiciel KFK S.A. posiadał prawo veta w kluczowych sprawach52. Najważniejszym 

organem z punktu widzenia bieżącej działalności inwestycyjnej był komitet inwestycyjny. Opiniował 

on projekty inwestycyjne w zakresie dokonania lub wyjścia z inwestycji. W jego skład wchodzili 

przedstawiciele podmiotu zarządzającego funduszem, inwestorów i KFK S.A.53 Aktywną stroną relacji 

z udziałem wymienionych organów był oczywiście podmiot zarządzający funduszem reprezentowany 

przez jego zarząd oraz zespół menedżerów stanowiący tzw. Kluczowy Personel.  

W ramach tak skonstruowanej złożonej struktury organizacyjno-funkcjonalnej do działalności 

inwestycyjnej zostało desygnowanych 12 funduszy o łącznej kapitalizacji docelowej (tzw. 

commitment) wynoszącej ok. 636,4 mln zł, w tym docelowym zaangażowaniu środków publicznych 

na poziomie 316,4 mln zł (49,7%)54. W okresie 2009-201755 fundusze te dokonały 158 inwestycji 

w spółki będące w różnym wieku i różnej fazie rozwoju. Pomimo stosunkowo korzystnego dorobku 

ilościowego całego Działania 3.2 POIG i wydawałoby się precyzyjnego (w większości 

korespondującego ze standardami rynkowymi) określenia podziału ról, procesowi inwestycyjnemu 

i współpracy na linii KFK S.A. - fundusze kapitałowe towarzyszyły liczne napięcia. Napięcia te - jak 

wynika z przeprowadzonych wywiadów - występowały przede wszystkim na poziomie operacyjnym 

w odniesieniu do konkretnych sytuacji, decyzji zarządczych i inwestycyjnych. Natomiast zasadniczo 

pozytywnie fundusze oceniają podstawowe elementy przyjętej koncepcji inwestowania i roli KFK S.A., 

tj. ogólny mechanizm wsparcia. 

Jak sygnalizowaliśmy problemy, które pojawiały się w relacjach KFK S.A. - fundusze, które stanowiły 

źródło napięć odnosiły się głównie do kwestii operacyjnych. Problemy te można ująć w trzy bloki 

zagadnień:  

1. Decyzyjność - najczęściej wskazywanym przez przedstawicieli funduszy źródłem napięć była 

niska sprawność decyzyjna KFK S.A. Dotyczyło to przede wszystkim spraw procedowanych 

na forum komitetów inwestycyjnych - przeciągania procesu decyzyjnego oraz zdarzających 

się przypadków braku możliwości uzyskania jakiejkolwiek wiążącej decyzji. Sprawność 

działania komitetów inwestycyjnych osłabiał także niski poziom samodzielności decyzyjnej 

osób reprezentujących KFK S.A. i konieczność wielokrotnego konsultowania się 

z przełożonymi. Problemem były też zdarzające się liczne zmiany osób reprezentujących KFK 

S.A. w komitetach. Dyskusje, zadawanie przez przedstawicieli KFK S.A. licznych 

szczegółowych pytań, prośby o dodatkowe dane, informacje i wyjaśnienia, a w efekcie 

odwlekanie decyzji, prowadziły do tego, że w kilku pojedynczych przypadkach nie doszło do 

transakcji. Sytuacje takie były bardzo źle odbierane zarówno przez przedstawicieli funduszy, 

spółki oraz - w szczególności - prywatnych inwestorów. Brak decyzji ze strony przedstawicieli 

KFK S.A. w niektórych przypadkach działał też paraliżująco na innych inwestorów. Uznawali 

                                                      
52

 Zatwierdzanie i zmiany w polityce inwestycyjnej, skład kluczowego personelu, zatwierdzenie wyboru 
audytora.  
53

 W ostatnim z konkursów (OKO 1/2016) kompetencje komitetu inwestycyjnego zostały doprecyzowane 
(opiniowanie projektów inwestycyjnych, warunków dokonywania wyjść, dokonywania inwestycji 
kontynuacyjnej, aneksów do umów inwestycyjnych, dokonywania ko-inwestycji z podmiotami powiązanymi, 
wyceny inwestycji portfelowych; do kompetencji komitetu włączono także opiniowanie spraw dotyczących 
konfliktu interesów). Komitet inwestycyjny uzupełniono także o instytucję członka niezależnego; prawo 
do nominowania członka niezależnego posiadał KFK S.A., lub gdy tego nie uczynił inwestorzy prywatni.  
54

 Na podstawie danych KFK S.A. 
55

 Dokładnie do 31 stycznia 2017 r.  
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oni bowiem, że skoro kluczowy inwestor zgłasza zastrzeżenia, to z pewnością musi 

występować jakiś poważny problem stojący na przeszkodzie dokonania inwestycji. 

W rezultacie cały system decyzyjny tracił dynamikę, zwiększały się obawy i ostrożność 

w podejmowaniu decyzji ze strony wszystkich zaangażowanych podmiotów, co ostatecznie 

prowadziło do malejącej otwartości na ryzyko. W takiej sytuacji utrudnione stawały się także 

nowe inwestycje, gdyż zarządzającym funduszami trudno było ocenić, jak długo będzie trwał 

proces akceptacji wejścia kapitałowego. Długi czas trwania procesu decyzyjnego mógł mieć 

też negatywne konsekwencje dla spółek celów inwestycyjnych56. Z problemem decyzyjności 

wiąże się też kwestia bardzo długiego rozstrzygania konkursów ofert, co działało 

deprymująco na zarządzających i inwestorów; spowodowało to też opóźnienie startu 

procesów inwestycyjnych, a także wycofywanie się spółek znajdujących się w tzw. pipeline 

np. na skutek wygaśnięcia termsheet. 

Omawiane tu sprawy znalazły pewne odzwierciedlenie w wynikach badania CAPI 

z przedstawicielami spółek, w które inwestowały fundusze VC wsparte przez KFK w ramach 

Działania 3.2 POIG57.  

Z badania CAPI ze spółkami wynika, że zdania na temat łatwości procesu ubiegania się 

o wejście kapitałowe są podzielone (Wykres 2 na kolejnej stronie). Udziały odpowiedzi 

wskazujących, że proces wejścia kapitałowego nie był skomplikowany i odpowiedzi 

przeciwnych są podobne (z niewielką przewagą wskazujących, że był to jednak proces średnio 

trudny lub trudny). Jak się jednak okazuje, stanowiska te nie odnoszą się wyłącznie do relacji 

spółka - fundusz VC. Mianowicie, 55% respondentów (16 na 29 spółek) uzupełniło swoje 

stanowiska, wypowiadając się na temat przyczyn występujących trudności (chociaż 

w większości byli to respondenci wskazujący wcześniej, że cały proces był trudny lub średnio 

trudny, to jednak opinie takie wyrażali również ci, którzy oceniali ten proces jako łatwy lub 

bardzo łatwy - oznacza to, że był on jednak szerzej odczuwalny). Pośród tych przyczyn 

najczęściej wskazywano na długość procesu pozyskiwania inwestora, dodając przy tym, że 

wynikało to z problemów na linii fundusz VC - KFK S.A. Co więcej, niektórzy z badanych 

stwierdzali, że większość opóźnień wynikała z postawy na komitetach inwestycyjnych 

przedstawicieli KFK S.A., ich ograniczonej decyzyjności oraz formułowania - zdaniem 

respondentów - niepotrzebnych / nadmiernych wymogów dokumentujących przedsięwzięcie. 

                                                      
56

 Problem słabej decyzyjności komitetów inwestycyjnych i związanych z tym konsekwencji wypłynął także 
w trakcie wywiadów ze spółkami portfelowymi, cyt.: „/…/ wielomiesięczny okres oczekiwania na decyzję 
inwestycyjną, która wydawała się być tylko formalnością, bowiem fundusz był zdecydowany inwestować, 
w pewnym momencie postawiła pod znakiem zapytania dalsze istnienie spółki /…/”, cyt. "/.../ proces wejścia 
kapitałowego trwał zbyt długo, przeciągnął się do ponad 6 miesięcy. W tym czasie spółka nie podejmowała 
prób uzyskania kapitału z innych źródeł. W rezultacie, wystąpiły poważne trudności związane z płynnością. 
W pewnym momencie skala tego problemu zagrażała egzystencji firmy" oraz cyt. "/.../ Niestety, z punktu 
widzenia firmy, trwał on [proces decyzyjny] bardzo długo - ponad 11 miesięcy. Problemy leżały raczej po stronie 
funduszu VC,, który musiał uzgodnić wejście na Komitecie Inwestycyjnym. Sprawa wejścia analizowana była na 
kilku komitetach /.../ wszystko przeciągało się z uwagi na stanowisko KFK, /.../ [po kolejnych komitetach 
inwestycyjnych] spółka proszona była o rozmaite uzupełnienia / dodatkowe informacje. W sumie, wszystko to 
wydłużyło cały proces". 
57

 Próbę badawczą oraz wyniki tego badania przedstawiamy szczegółowo w podrozdziale 4.1 Sytuacja 
i funkcjonowanie spółek portfelowych. 
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Wszystko to powodowało negatywnie ocenianą przez beneficjentów wejść kapitałowych 

długotrwałość procesów decyzyjnych. 

Wykres 2. Jak ogólnie ocenia Pan/i proces ubiegania się o wejście kapitałowe? Czy proces 

ubiegania się o wejście kapitałowe był dla Państwa …? 

 

Źródło: badanie CAPI (spółki - cele inwestycyjne funduszy VC), n=29 

Należy tu uzupełnić, że te negatywne opinie kształtujące się na początkowym etapie 

współpracy (siłą rzeczy dotykały one również inwestujące w spółki fundusze - ostatecznie, 

z punktu widzenia spółek, to fundusz był odpowiedzialny za przebieg procesu decyzyjnego) 

nie skutkowały pogorszeniem się relacji współpracy z funduszem VC już po zrealizowaniu 

wejścia kapitałowego. Wskazują na to bardzo dobitnie również wyniki badania CAPI, 

w którym respondenci zapytani zostali, czy w toku współpracy z inwestorem występowały 

istotne konflikty. Znakomita większość stanowisk na ten temat była negatywna - istotne 

konflikty nie miały miejsca (zdaniem 84% badanych). 

2. Partycypacja w zarządzaniu - źródłem napięć i nieporozumień był dysonans w rozumieniu roli 

jaką powinien pełnić KFK S.A. W ocenie większości przedstawicieli funduszy oczekiwano, że 

KFK S.A. będzie inwestorem pasywnym (co wynikałoby z przyjętej na rynkach rozwiniętych 

roli funduszu funduszy jako biernego dawcy kapitału) kontrolującym zgodność 

podejmowanych decyzji inwestycyjnych z mandatem inwestycyjnym i przepisami prawa 

(w tym m.in. kontrolowanie ryzyka konfliktu interesów). Oczekiwano, że KFK S.A. nie będzie 

i nie powinien - jako podmiot występujący po stronie dawców kapitału, a nie podmiotu 

zarządzającego - wkraczać aktywnie na poziomie operacyjnym i np. kwestionować 

ekonomiczną zasadności podejmowanych decyzji, czy też poziom innowacyjności projektu. 

Przykładami takiego aktywnego wkraczania w sferę zarządzania - w ocenie funduszy - były 

np. sytuacje braku zgody na sprzedaż udziałów po cenie niższej niż wartość ich nabycia. 

Tymczasem - w ocenie podmiotu zarządzającego - takie rozwiązanie było korzystne dla 

samego funduszu, jak i KFK S.A., a brak decyzji mógł prowadzić do dalszego spadku 

potencjalnej ceny udziałów, wymuszał też na zarządzających kontynuację nadzoru (koszty) 

nad często w ich ocenie niezbyt perspektywiczną spółką.  
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Problemy podobnej natury pojawiały się również w sytuacjach próby sprzedaży udziałów 

powyżej ceny zakupu. W takich sytuacjach okazywało się, że przedstawiciele KFK S.A. nie byli 

pewni, czy cena, po której udziały są sprzedawane ewentualnie w przyszłości nie wzrośnie. 

3. Interpretacja przepisów - szereg napięć dotyczących realizowanych inwestycji wynikało 

ze sposobu interpretacji przepisów dotyczących pewnych ograniczeń inwestycyjnych 

(wynikających z przepisów UE) wykluczających możliwości inwestowania w pewne branże. 

W szczególności rozbieżności interpretacyjne dotyczyły definicji usług finansowych, prawnych 

czy handlu. Wskazywano, że niekiedy przedstawiciele KFK S.A. kwestionowali dopuszczalność 

inwestowania w spółki oferujące wsparcie dla podmiotów prowadzących tego typu 

„zabronioną” działalność, ale same takiej działalności nie prowadzące. Osobną kwestią był 

zakaz inwestowania w firmy, w których udziałowcem były podmioty powiązane kapitałowo 

lub osobowo. Całkowity zakaz utrudniał ko-inwestowanie (choć faktycznie od 2014 r. takie 

inwestycje się pojawiły) na przykład razem z innymi funduszami z udziałem KFK S.A., czy też 

powiązanymi z danym funduszem inkubatorami inwestycyjnymi, oferującymi wsparcie 

w ramach Działania 3.1 POIG58. Dlatego też niektóre fundusze obejmowały w spółkach, 

w które inwestowały powiązane z nimi instytucje, symboliczny jeden udział, aby ewentualna 

przyszła inwestycja samego funduszu miała charakter dozwolonej inwestycji kontynuacyjnej. 

Problemy pojawiały się później także przy ewentualnej sprzedaży takiego jednego udziału, do 

czego stosowano procedury identyczne, jak w przypadku sprzedaży udziałów o znacznie 

większej wartości. Jako źródło poważnego napięcia mającego określone negatywne 

konsekwencje wizerunkowe dla KFK S.A. przedstawiciele funduszy wskazywali sprawę 

bezzwrotnych świadczeń, których poziom został - na podstawie uzyskanych przez KFK S.A. 

interpretacji prawnych - zredukowany w stosunku do pierwotnych zapisów umów 

o dofinansowanie.  

3.2.2 Źródła problemów - próba oceny 

Przedstawione powyżej uwagi na temat napięć powstających w trakcie realizacji Działania 3.2 POIG 

wymagają szczegółowej analizy. Jest to konieczne, tym bardziej, że także druga strona tych relacji - 

KFK S.A. - formułowała szereg uwag i zastrzeżeń pod adresem funduszy. Słowa krytyki dotyczyły 

tempa inwestycji, niezrealizowania planów inwestycyjnych (czego konsekwencją było 

niewykorzystanie zaplanowanej alokacji na Działanie, która pierwotnie wydawała się w pełni 

adekwatna), a także niskiej innowacyjności dokapitalizowanych projektów. 

Zebrany materiał analityczny wskazuje, że wdrażanie Działania 3.2 POIG odbywało się w bardzo 

trudnych warunkach wyjściowych, wynikających zarówno z generalnej słabości rynku VC, jak 

i niesprzyjających (co najmniej na starcie) warunków koniunkturalnych. Nie bez znaczenia dla 

przebiegu realizacji była także mała spójność pomiędzy stosunkowo sztywną warstwą regulacyjną 

funduszy strukturalnych, a potrzebą elastyczności i pragmatyzmu procesu inwestycyjnego funduszy 

kapitałowych. Pewną „pra-przyczyną” pojawiających się napięć był też niewątpliwie pionierski 

charakter programu realizowanego przez KFK S.A. Brak krajowych doświadczeń i wzorców 

postępowania, na których można by się oprzeć spowodował, że kultura korporacyjna działania 

                                                      
58

 Jak to określił jeden z respondentów wywiadu bezpośredniego, cyt.: „…każda interpretacja powiązania była 
interpretowana rozszerzająco…”. 
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KFK S.A. bardziej odpowiadała duchowi rynku bankowego niż specyfice takiej instytucji jak fundusz 

funduszy operujący na rynku VC59. Poniżej przedstawiamy usystematyzowaną analizę przebiegu 

wdrażania Działania 3.2 POIG starając się wyraźnie wskazać zależności przyczynowo - skutkowe. 

Uruchamianie programu - dystrybucja wsparcia   

1. Dystrybucja wsparcia kapitałowego dokonywana przez KFK S.A. opierała się na otwartych 

konkursach ofert. Z dostępnych danych wynika, że procedura rozpoczynająca się od złożenia 

przez fundusz oferty (wniosku o dofinansowanie), a kończąca rejestracją funduszu trwała 

niezwykle długo. Czas jaki upłynął od momentu upływu terminu składania ofert 

w poszczególnych konkursach zorganizowanych w ramach Działania 3.2 POIG do momentu 

podpisania umowy z KFK S.A. wynosił średnio ok. 13,2 miesiąca60. Realna długość procesu 

selekcji wahała się od 8 miesięcy do ok. 20 miesięcy.  

2. W pierwszym konkursie w ramach Działania 3.2. POIG (1/2009) KFK S.A. został zaskoczony 

skalą zainteresowania i liczbą złożonych ofert (27). Zasoby jakimi KFK S.A. wówczas 

rozporządzał61 okazały się nieadekwatne dla dochowania zakładanego62 tempa rozstrzygania 

konkursu. Skutkowało to koniecznością wydłużenia etapów selekcji (analiza pierwotna, 

analiza wtórna, wydłużenie czasu przeprowadzania due diligence) i wydłużenia całego 

procesu. Doświadczenie pierwszego konkursu, jak i znaczne zmniejszenie się liczby ofert 

składanych w kolejnych63 konkursach nie przełożyły się jednak na zoptymalizowanie 

i skrócenie czasu selekcji. Selekcja ofert w kolejnych konkursach trwała równie długo 

(w konkursie 1/2010 było to 13,7 miesiąca; z kolei w konkursach organizowanych w ramach 

SPPW było to średnio 14,8 miesiąca). Analiza szczegółowych danych może sugerować, że 

elementem wydłużającym proces oceny i selekcji mogło być pojawienie się w funduszu 

podmiotów zagranicznych. Najprawdopodobniej fakt ten komplikował i wydłużał czas 

trwania fazy due diligence64. 

3. Po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy z KFK S.A. do uzyskania pełnej zdolności 

operacyjnej fundusze musiały jeszcze przeprowadzić proces rejestracji poprzedzony 

uzyskaniem stosownych zgód. Etap ten dodatkowo wydłużał moment zainicjowania 

procesów inwestycyjnych. Średnio uzyskanie zgody UOKiK zabierało dodatkowe 5,4 miesiąca, 

a zgody KNF, w przypadku funduszy zamierzających działać w strukturze FIZ, jeszcze kolejne 

4 miesiące. 

                                                      
59

 W opinii funduszy, z którymi zrealizowano IDI, w początkowych latach funkcjonowania KFK wszyscy uczyli się 
specyfikacji funkcjonowania na rynku Venture Capital – standardy umów i relacje pomiędzy zespołami 
zarządzającymi a inwestorami, w tym funduszem funduszy. 
60

 Średnia ta uwzględnia także fundusze Opera FIZ i Aquarium; nie uwzględnia jednak ostatniego konkursu 
(OKO 1/2016), którego rozstrzygnięcie trwało zaledwie jeden miesiąc.  
61

 Na koniec 2009 r. KFK S.A. zatrudniał 14 pracowników (13,5 etatu) przy czym nie wszyscy pracownicy w tej 
liczbie byli pracownikami merytorycznymi (zajmującymi się sprawami funduszy i konkursów). Na koniec 2010 r. 
KFK S.A. zatrudniało 20 osób (18,25 etatu).  
62

 Regulaminy przewidywały, że etap analizy pierwotnej będzie trwał 60 dni roboczych. Nie przewidziano limitu 
czasu na analizę wtórną.  
63

 Na konkurs 1/2010 i 2/2010 wpłynęło po 14 ofert; na konkurs 1/2013 złożono 13 ofert.  
64

 W funduszach, gdzie zidentyfikowano występowanie takiego zagranicznego podmiotu ocena wniosku trwała 
o ok. 2 miesiące dłużej.  
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4. Z danych wynika, że łącznie przeciętnie fundusze potrzebowały od 16 do 21 miesięcy na 

rozstrzygnięcie konkursu i dokonanie procedury rejestracyjnej. Jakkolwiek nie istnieje żaden 

standard rynkowy w zakresie długości trwania procesu pozyskiwania kapitału, w sposób 

dorozumiany zakładano, że etap ten (przynajmniej samej selekcji) może trwać co najwyżej 

kilka miesięcy (6-9)65. Tak długi okres selekcji wniosków, a następnie uzgadniania załączników 

do umowy mógł więc niewątpliwie budzić zdumienie i zniecierpliwienie funduszy 

i inwestorów. W świetle zebranych informacji sytuacja ta mogła mieć także negatywne 

konsekwencje dla procesów inwestycyjnych:  

 po pierwsze skracało to perspektywę procesów inwestycyjnych, które mogły być 

prowadzone tylko do końca 2015 r.66 Mogło to oznaczać mniejszą liczbę inwestycji 

pierwotnych67, jak i mniejsze szanse na inwestycje kontynuacyjne.  

 po drugie podnosiło to (prywatne) koszty działania (utrzymania) zespołów 

zarządzających68 i utrudniało planowanie, gdyż niektóre z projektów praktycznie 

gotowych już do inwestycji (np. podpisany termsheet) mogło wypaść z tzw. pipeline69.   

5. Jakkolwiek mamy pełną świadomość, że tylko część tego procesu (od konkursu do rejestracji 

funduszu) była pod kontrolą KFK S.A. (KFK S.A. nie miał wpływu na procedowanie spraw przez 

UOKiK i KNF), to niewątpliwie wymaga on optymalizacji i skrócenia. Pomijając oczywistą 

kwestię przygotowania odpowiednich sił i środków, źródłem oszczędności czasowych 

powinno być uproszczenie dokumentacji konkursowej i jej klarowność (co ograniczy 

konieczność uzyskiwania uzupełnień i wyjaśnień) oraz np. wyznaczenie oferentom a priori 

czasu dostępności dla prezentacji ofert (co umożliwi skrócenie tego etapu)70, o ile konkurs 

taką fazę przewiduje. Rozwiązaniem, które należy także wziąć pod uwagę jest 

rekomendowanie funduszom – które np. przeszły pewien etap selekcji – występowanie 

o promesę decyzji UOKiK czy KNF (zanim zapadnie ostateczna decyzja rozstrzygająca 

konkurs). W tym pierwszym przypadku zasadne jest także rozważenie możliwości wyłączenia 

inwestycji dokonywanych przez fundusz funduszy spod jurysdykcji ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów.71 Nie bez znaczenia dla skrócenia czasu selekcji byłoby także 

przywrócenie przejrzystości podatkowej dla struktury spółki komandytowo-akcyjnej, co 

pozwalałoby uniknąć notyfikowania funduszu w KNF. Jakkolwiek trudno jest wskazać 

wiarygodny benchmark w zakresie długości czasu trwania procesu selekcji i podpisywania 

umów, przedział ok. 6 miesięcy wydaje się do osiągnięcia.  

                                                      
65

 Takie wartości były wskazywane w trakcie wywiadów.  
66

 Okres ten został ostatecznie wydłużony do końca stycznia 2017 r. W ocenie niektórych funduszy posunięcie 
to jednak było bezprzedmiotowe, gdyż pierwotne biznes plany funduszy nastawione były na okres „do końca 
2015 r.” i przebudowa ich w roku 2014 lub na początku 2015 r. była już niemożliwa.  
67

 Skrócenie okresu inwestycyjnego mogło mieć znaczenie dla mniej doświadczonych zespołów zarządzających, 
które potrzebowały czasu na zbudowanie deal-flow.  
68

 Z wywiadów wynika, że zdarzały się sytuacje, iż na skutek przedłużania się konkursów konieczne było 
zredukowanie składu zespołu zarządzającego, gdyż koszty jego utrzymania przekroczyły pierwotnie zakładany 
budżet.  
69

 Faktycznie co najmniej jedna sytuacja taka miała miejsce.  
70

 W konkursie 1/2009 prezentacja 15 ofert trwała blisko 2 miesiące.  
71

 Chodziłoby tu o rozszerzenie katalogu wyłączeń, o których stanowi art. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumenta.  



  35 

 

Gromadzenie środków prywatnych (prywatny fundraising)  

6. Wsparcie finansowe ze strony KFK S.A. odbywało się na zasadzie 50/50 w zakresie kapitału, 

co oznaczało konieczność zgromadzenia w funduszu równorzędnej kwoty kapitału 

prywatnego. Inwestorzy prywatni musieli być ujawnieni w składanym wniosku. Ich udział 

w funduszu na tym etapie miał charakter zobowiązania (tzw. commitment). Realnie kapitał 

prywatny musiał się pojawić na etapie realizowanych inwestycji w spółki i partycypacji 

w kosztach zarządzania. 

7. Uruchamianie całego programu, a w szczególności proces pozyskiwania kapitału prywatnego 

do funduszy, przypadło na bardzo trudny okres na rynku fundraisingowym. Głęboki kryzys 

finansowy, jaki w pełni ujawnił się w USA we wrześniu 200872 r. rozprzestrzenił się 

praktycznie na wszystkie kraje i rynki finansowe. Także rynki kapitałowe w Polsce negatywnie 

odczuły kryzys, czego wyrazem była gwałtowna ucieczka kapitału od wszelkich ryzykownych 

aktywów. Wyrazem tego był spadek indeksów giełdowych. Na koniec 2008 r. główny indeks 

giełdy w Warszawie wynosił 22,7 tys. punktów w porównaniu z 55,6 tys. rok wcześniej. 

W kolejnych latach 2009-2011 sytuacja nieco się poprawiła, choć nadal była bardzo 

niestabilna. W okresie tym indeks WIG wynosił (na koniec roku) odpowiednio: 39,9 tys., 47,5 

tys. i 37,6 tys. pkt. Spadek skłonności inwestorów do ryzyka obrazuje też znaczne 

zmniejszenie się liczby IPO. W 2008 r. liczba IPO wyniosła 33 wobec 81 rok wcześniej, aby 

następnie dalej spaść do 13 w 2009 r.73 Załamanie się ogólnej koniunktury rynkowej 

przełożyło się także na rynek VC/PE. Ze statystyk EVCA wynika, że podczas gdy w latach 2007-

2008 kapitały pozyskane do europejskich funduszy niezależnych wyniosły 75-77 mld euro, to 

latach 2009-2010 było to już zaledwie 16,1-19,7 mld euro74. Jakkolwiek dane EVCA są 

bezprzedmiotowe z punktu widzenia fundraisingu do funduszy tworzonych w Działaniu 3.2 

POIG75 dobrze oddają one ogólny - bardzo negatywny - klimat inwestycyjny na rynku VC/PE 

(wzrost awersji do ryzyka). 

8. Elementem, który mógł znacznie zaważyć na podaży kapitału prywatnego (i dalej 

funkcjonowaniu funduszy) była struktura krajowego rynku fundrisingowego. Z zasady podaż 

kapitału na rynek VC/PE opiera się na kapitałach oferowanych przez inwestorów 

instytucjonalnych (fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe), banki, czy 

korporacje. Z powodu ograniczeń regulacyjnych instytucje krajowe (jako dawcy kapitału) są 

praktycznie nieobecne na rynku VC/PE. Większość kapitału do funduszy PE jest pozyskiwana 

ze źródeł zagranicznych76, a w przypadku funduszy VC od osób prywatnych lub 

za pośrednictwem giełdy (np. poprzez emisję akcji lub obligacji). Rynek fundraisingowy 

w przypadku krajowego VC jest więc zasadniczo oparty na rozproszonych dawcach o różnej 

skłonności do ryzyka, różnych rozporządzalnych zasobach kapitałowych i różnych 

doświadczeniach z obszaru VC.  

                                                      
72

 15 września 2008 r. upadł w USA bank inwestycyjny Lehman Brothers.  
73

 Na podstawie roczników GPW.  
74

 W 2011 r. i 2012 r. było to odpowiednio 39,8 mld euro i 23,2 mld euro.  
75

 Fundusze te nie pozyskiwały środków z rynku międzynarodowego i od inwestorów instytucjonalnych.  
76

 Według danych EVCA w 2014 r. w Europie 60% środków pozyskanych do funduszy pochodziło z zagranicy 
(tj. nie z kraju w którym ulokowany był fundusz).  
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9. Uruchamianie Działania 3.2 POIG z punktu widzenia fundraisingowego rozpoczęło się więc 

w fatalnym momencie, bowiem: 

 po pierwsze, załamanie rynków giełdowych i zamykanie pozycji przez inwestorów 

indywidualnych w wielu przypadkach oznaczało większe lub mniejsze straty na 

kapitale, 

 po drugie systematyczne pogarszanie się koniunktury i ujawniane skali kryzysu 

znacznie osłabiało skłonność do ryzyka powodując całkowite wycofywanie się 

inwestorów z deklaracji kapitałowych złożonych wobec zespołów zarządzających 

aplikujących do KFK S.A. albo redukowanie swoich zobowiązań, 

 po trzecie w sytuacji rynku rozproszonego dawców kapitału możliwość znalezienia 

nowego inwestora (w zastępstwie tego, który zredukował swoją deklarację lub się 

całkowicie wycofał) były ograniczone i zasadniczo zależały od rozległości i „jakości” 

sieci kontaktów danego zespołu zarządzającego. Ewidentnie w lepszej sytuacji były 

zespoły zarządzające, które same były inwestorami (tak jak to było w przypadku 

Innovation Nest), zespoły oparte o grupę kapitałową i giełdę (Internet Ventures i grupa 

MCI) lub te posiadające liczne kontakty z okresu uprzedniej aktywności na rynku VC/PE 

(np. GPV).  

10. W naszej ocenie - co potwierdzają zarówno dane statystyczne, jak i przeprowadzone 

wywiady - wszystkie słabości i problemy krajowego rynku fundraisingowego zmaterializowały 

się i ujawniły, gdy KFK S.A. przystąpił do organizowania poszczególnych konkursów 

i dystrybucji wsparcia. Z danych publikowanych przez UOKiK można wnioskować, że 

faktycznie większość funduszy „oparta” była o indywidualnych rozproszonych dawców. 

Przykładowo w funduszu Satus VC inwestorami było m.in. 18 osób fizycznych77, w Avanu VC 

10, w Inovo 8 osób, a w Speed Up Innovation 7 osób78. Dane te nie pokazują w pełni 

rozproszenia dawców, gdyż w niektórych przypadkach inwestorzy zostali skonsolidowani 

i zorganizowani w formie spółki kapitałowej (krajowej lub zagranicznej)79. Jakkolwiek nie 

mamy podstaw do oceny skłonności do ryzyka poszczególnych dawców i ich doświadczenia 

z rynkiem VC, incydentalne dane wskazują, że sytuacja pod tym względem mogła być bardzo 

różna. Przykładowo, wśród inwestorów deklarujących zamiar udziału w funduszu Opera VC 

znalazł się zarówno bardzo doświadczony przedsiębiorca i inwestor – p. Jacek Kawalec80, jak 

i Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, nie mająca większych doświadczeń inwestycyjnych na tym 

rynku81. W sumie sytuacja ta - rozproszenie dawców, pogorszenie koniunktury, długi okres 

rozstrzygania konkursów, jak i brak szerokiego zaplecza kapitałowego niektórych zespołów 

zarządzających - utrudniła realne kapitalizowanie funduszy powodując także, że w niektórych 

skrajnych przypadkach fundusze ostatecznie nie powstały (wycofywanie się inwestorów, 

pojawienie się nieporozumień i konfliktów) lub też nie były w stanie zrealizować założonych 

planów inwestycyjnych. Można tu przytoczyć kilka przykładów. W funduszach takich, jak 

                                                      
77

 W sprawozdaniu zarządu KFK S.A. z działalności spółki w roku obrotowym 2010 pojawia się informacja 
(załącznik 1a), że w Satus VC znajdowało się 23 inwestorów indywidualnych.  
78

 Na podstawie decyzji UOKiK publikowanych na portalu Urzędu.  
79

 Z jednego z wywiadów wynika, że jeden z funduszy w ten sposób pozyskał kapitał od 25 osób fizycznych.  
80

 Współzałożyciel portalu internetowego Wirtualna Polska.  
81

 Porównaj: Sprawozdanie zarządu KFK S.A. z działalności spółki w roku obrotowym 2010. Załącznik 1a.  
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Innovation Nest czy GPV I, gdzie kapitał był realny i wiarygodny (a listy „rezerwowe” 

inwestorów długie) fundusze zostały „złożone” bez trudności, a plany inwestycyjne 

zrealizowane; z powodu problemów po stronie inwestorskiej docelowa kapitalizacja funduszu 

SpeedUp Innovation została zredukowana z pierwotnych 65 mln zł do 29 mln zł; kapitalizację 

ze 100 mln zł do 40 mln zł zredukował także Black Lion. Na skutek wycofywania się 

inwestorów prywatnych KFK S.A. był zmuszony rozwiązać umowę z funduszem Opera VC. 

Z kolei w konkursie OKO 2/2010 (SPPW) z sześciu ofert zakwalifikowanych na tzw. krótką listę 

jedna oferta została wycofana z powodu wycofania się inwestora82. W przypadku funduszu 

PGF83 - z różnych powodów, ale w tym i z powodów kapitałowych - nigdy nie rozpoczął on 

działalności operacyjnej, a KFK S.A. zmuszone było rozwiązać umowę.  

11. Nie bez znaczenia dla funkcjonowania rynku fundrisingowego była zapowiedź – w trakcie 

trwania konkursów ofert - zmiany warunków regulacyjnych działania funduszy VC i faktycznie 

zmaterializowanie się takich zmian. Chodzi tu o zapowiedź (2013 r.), a następnie objęcie - 

od stycznia 2014 r. - podatkiem CIT spółki komandytowo-akcyjnej wykorzystywanej przez 

fundusze VC jako tzw. wehikuł inwestycyjny przejrzysty podatkowo (umożliwiający uniknięcie 

podwójnego opodatkowania). Skutkowało to rezygnacją84 niektórych inwestorów 

z angażowania się na rynku VC na skutek powstania ryzyka znacznego zmniejszenia 

opłacalności takiej inwestycji w relacji do skali ryzyka85.   

12. W naszej ocenie opisywane problemy rynku fundraisingowego „kosztowały” Działanie 3.2 

POIG nieutworzenie 2-3 funduszy, zmniejszenie kapitalizacji 1-2 innych, a w dalszej 

konsekwencji niezrealizowanie co najmniej kilkunastu inwestycji w spółki portfelowe86. 

Sytuacja ta ma także i tę negatywną konsekwencję, że zwiększyła ryzyko całego portfela 

poprzez ograniczenie skali dywersyfikacji87. 

Funkcjonowanie funduszy  

13. W całym okresie inwestycyjnym fundusze dokonały 158 inwestycji w spółki portfelowe. 

Wśród inwestycji tych znalazły się zarówno przedsiębiorstwa będące w bardzo wczesnych 

fazach rozwoju seed/start-up, jak i te będące w fazie ekspansji (porównaj: studia przypadków 

spółek A, B, F). Analiza zakresu działalności dofinansowanych spółek wskazuje, że 

w zdecydowanej większości działają one w sektorze usług ICT. Poziom złożoności 

i innowacyjności dofinansowanych projektów jest zróżnicowany i uzależniony od 

doświadczenia sektorowego zespołów zarządzających i obranych strategii działania. 

W portfelach funduszy specjalizujących się w obszarze ICT i dysponujących zespołami 

o ogromnym doświadczeniu sektorowym (np. Internet Ventures, Innovation Nest, ) znalazły 

                                                      
82

 Porównaj: Sprawozdanie Zarządu KFK S.A. z działalności spółki w roku obrotowym 2011, str. 9.  
83

 Brał on udział w konkursie na środki z SPPW.  
84

 Jedyna struktura przejrzysta podatkowo jaka w tej sytuacji pozostała dostępna to Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W ocenie inwestorów prywatnych jest to jednak struktura zbyt kosztowna 
do prowadzenia funduszy VC o kapitalizacji mniejszej niż 60-80 mln zł.   
85

 W raporcie Zarządu KFK z działalności spółki za rok obrotowy 2013 (str. 10) sytuacja ta jest wskazywana jako 
jedna z przyczyn niedojścia do skutku negocjacji z 3 oferentami (konkurs OKO 1/2012).   
86

 Do realizacji wskaźnika ilości inwestycji (183) zabrakło 25 inwestycji.  
87

 Obecnie jeden z 12 funduszy posiada aż 27% udział we wszystkich środkach wpłaconych do funduszy 
w ramach realizowanych projektów (wg stanu na koniec stycznia 2017 r.).  
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się projekty z obszaru e-commerce, platform marketplace, aplikacji mobilnych, czy 

zaawansowanych algorytmów przetwarzania danych w relacji B2B. Można tu przytoczyć kilka 

przykładów: platforma technologiczna dla rynku FMCG, zdalny monitoring parametrów 

działania systemów fotowoltaicznych, zdalny monitoring pracy silników elektrycznych. Wśród 

dofinansowanych przez KFK S.A. funduszy znalazły się także i takie, które obok projektów 

z obszaru ICT inwestowały także w niepowiązane (lub słabo powiązane) z ICT sektory 

technologiczne. Dobrym przykładem może tu być GPV I z takimi inwestycjami jak NanoVelos - 

technologia kierowanych nośników leków, produkcja wysokoenergetycznej mączki białkowej, 

polisacharydowa technologia diagnostyki komórek rakowych czy młyn elektromagnetyczny 

do zastosowania w przemyśle celulozowym. 

14. Niewątpliwie poziom innowacyjności, oryginalności i społecznej wartości dodanej 

komercjalizowanych projektów jest bardzo różny (porównaj: studia przypadków spółek C, G, 

H, I). Innowacyjność tą najłatwiej ocenić, gdy punktem odniesienia jest skala nakładów na 

B+R, czy oryginalność mierzona skalą wynalazku i ochrony patentowej. Taka skala oceny 

pasuje głównie do projektów z sektorów realnych (przemysł przetwórczy), gdzie produkt na 

ogół ma postać materialną. Tego typu projektów w portfelach funduszy było jednak mało. 

W projektach ICT innowacyjność jest mierzona skalą pierwszeństwa na rynku, dopasowania 

do potrzeb i gustów użytkowników, a w konsekwencji liczbą użytkowników (studium 

przypadku spółki I). Zdominowanie portfeli funduszy przez projekty z obszaru ICT było 

jednym z punktów krytyki ze strony KFK S.A. i napięć powstających na forum komitetów 

inwestycyjnych. Warto jednak zauważyć, iż większość zespołów zarządzających 

specjalizowało się w inwestycjach w branży ICT (np. z uwagi na wcześniejszą sprzedaż 

przedsiębiorstw ICT z dużym zyskiem), a rynek dostarczał szereg zespołów projektowych 

reprezentujących tę branżę (np. wcześniejsze finansowanie zespołów ICT w działaniu 8.1. 

POIG). Trudno uznać, aby konfuzja władz KFK S.A. w niektórych przypadkach była 

nieuzasadniona. Wśród projektów przedkładanych na komitety inwestycyjne na pewno 

zdarzały się projekty słabe, zarówno pozbawione waloru innowacyjności, jak i innych przewag 

konkurencyjnych (porównaj: studium przypadku spółki D). 

15. W oparciu o zebrany materiał, przegląd portfeli, przeprowadzone wywiady i sporządzone 

studia przypadków należy uznać, że szereg projektów charakteryzuje się wysokim poziomem 

innowacyjności, a niektóre z inwestycji mogą przynieść znaczne zwroty z realizowanych wyjść 

(sytuacje takie pokazują studia przypadku spółek A, B i C). Generalna krytyka funduszy 

za inwestowanie w ICT jest nieuzasadniona, bowiem: 

 po pierwsze, warunki regulacyjne w jakich działały fundusze (ustawa o KFK S.A., 

rozporządzenie, regulaminy konkursów) nie zawierały wskazań sektorowych czy 

restrykcji wymuszających określone preferencje w zakresie polityki inwestycyjnej; 

inwestycje funduszy nie były więc w tym sensie „nielegalne”, 

 po drugie, inwestycje w projekty ICT były i są nadal, głównym obszarem aktywności 

funduszy VC. Z danych EVCA wynika, że w latach 2007-2014 w Polsce w projekty 

z obszaru „communications” i „computer & consumer electronics” inwestowano od 

16% do 45% wszystkich kapitałów z rynku VC; w Europie było to od 35% do 40% 

kapitału. Po trzecie także w innych programach (Poddziałanie 1.2.3. SPO WKP, 
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Działanie 3.1 POIG) fundusze VC, czy inkubatory inwestycyjne inwestowały przede 

wszystkim w projekty z obszaru ICT, co może potwierdzać, że jest to ogólna moda 

inwestycyjna (trend), a nie oportunistyczne zachowanie funduszy VC „wymierzone” 

w KFK S.A., 

 po czwarte, dotychczasowe zaangażowanie krajowych funduszy VC w projekty 

technologiczne było bardzo małe z dwóch powodów. Projektów takich jest bardzo 

mało, co wynika ze słabości jednostek naukowych, braku ich motywacji do 

komercjalizacji i niskiej gotowości inwestycyjnej tych projektów, które potencjał 

rynkowy mają. Ponadto na rynku VC w zespołach zarządzających brakuje specjalistów 

(partnerów) o doświadczeniu technologicznym – medycyna, chemia, farmacja, 

biotechnologia - rozumiejących biznesy, w które inwestują88. Branża ICT charakteryzuje 

się również niską kapitałochłonnością i szybkim zwrotem (studium przypadku spółki I), 

podczas gdy np. w biotechnologii inwestycje wymagają ogromnych kapitałów 

i długiego czasu zwrotu z inwestycji. Z tych też względów, inwestycji technologicznych 

jest mało i ukierunkowanie Działania 3.2 POIG na tego typu inwestycje, przy zadanej 

alokacji, prowadziłoby do inwestycyjnej zapaści i załamania całego programu.     

16. Można zatem wnioskować, że głównym źródłem napięć pomiędzy kierownictwem KFK S.A. 

a funduszami na tle kierunku inwestycji był pewien dysonans: podczas gdy fundusze, aby 

zarobić na inwestycjach podążały za ogólną tzw. modą inwestycyjną i starały się znaleźć 

balans pomiędzy ryzykiem innowacyjności, a zyskownością (która była główną motywacją 

inwestorów prywatnych), to władze KFK S.A. rozumiały innowacyjność głównie 

w standardach gospodarki realnej (np. przetwórstwo przemysłowe) i w duchu POIG (w naszej 

ocenie, akcentującym innowacje technologiczne, „twarde”, w sektorach przetwórczych) 

wyraźnie zapominając, że de facto także KFK S.A. działa jako venture capital (!) 

z konsekwencjami takiej roli (tj. podejmowania nietrafionych inwestycji). 

17. Realizacja Działania 3.2 POIG ujawniła szereg dysfunkcjonalności regulacyjnych, które 

uderzyły zarówno w KFK S.A., jak i fundusze. O problemie „czasowym” jakie wywołało 

postępowanie przed UOKIK, związane z utworzeniem nowego wspólnego przedsiębiorcy 

(przez KFK S.A. i inwestorów), już wspominano. Sytuacja ta wymaga zaadresowania, gdyż 

w naszej ocenie postępowanie takie jest zbędne (wydłuża procedurę selekcji) w sytuacji, gdy 

przedmiotowy przedsiębiorca jest tylko „przejściowym” wehikułem inwestycyjnym, którego 

utworzenie trudno analizować w kontekście pozycji dominującej czy monopolistycznej. 

Innym poważniejszym źródłem problemów był dysonans pomiędzy naturą regulacji 

dotyczących funduszy strukturalnych, a dynamicznym środowiskiem działania funduszy VC. 

Przepisy dotyczące funduszy strukturalnych nałożyły na zarząd KFK S.A. obszerny katalog 

odpowiedzialności za różne działania wykonawcze szczególnie np. w kwestii 

kwalifikowalności wydatków, jak i inwestycji funduszy (zabronione sektory). W sytuacji dużej 

ogólnikowości niektórych zapisów, różnych i niespójnych interpretacji niewątpliwie musiało 

to tworzyć w zarządzie KFK S.A. poczucie wielopłaszczyznowej dużej odpowiedzialności 

                                                      
88

 Jednym z nielicznych przykładów - jeśli nie jedynym - takiego funduszu VC założonego przez ekspertów 
technologicznych (bioinformatyka, medycyna) może być BIB Seed Fund, funkcjonujący w ramach Działania 1.2.3 
SPO WKP.   
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(wobec instytucji pośredniczącej, BGK S.A., krajowych i zagranicznych instytucji kontrolnych), 

licznych ryzyk (biznesowych) i jednocześnie małe możliwości decyzyjnego manewru. 

W rezultacie w naszej ocenie KFK S.A. stało się niejako „zakładnikiem” regulacji, a nie 

współinwestorem i parterem funduszy związanym z nimi interesem inwestycyjnym. Stąd 

wynikły napięcia w komitetach inwestycyjnych, gdzie obciążenie zarządu KFK S.A. znaczną 

odpowiedzialnością stało się poważną przeszkodą w delegowaniu na rzecz osób 

reprezentujących KFK dużej samodzielności decyzyjnej. Na sytuację tą nałożył się dodatkowo 

brak doświadczenia VC niektórych pracowników KFK S.A., a także fluktuacja kadr, co w sumie 

złożyło się na liczne negatywne oceny działania komitetów i KFK S.A. w tym względzie.  

18. Brak wcześniejszych krajowych doświadczeń w zakresie standardów działania funduszu 

funduszy na rynku VC, ograniczone doświadczenia z rynku VC zarządu KFK S.A., świadomość 

znacznych wymagań regulacyjnych, świadomość KFK S.A. bycia w gorszej (!) pozycji przy 

podziale środków z wyjścia, jak i ryzyko związane z zarządzaniem funduszami przez tzw. first-

time-teams, wszystko to złożyło się także na chęć aktywnego wkraczania KFK S.A w decyzje 

biznesowe, które w ocenie przedstawicieli funduszy powinny znajdować się praktycznie 

wyłącznie w kompetencji zespołu zarządzającego. Utrudniało to funkcjonowanie zespołów 

zarządzających i rodziło zarzuty o tzw. mikro-management89.   

19. Szczególnie ważkim problemem, jaki w dużej mierze wynikł z dysonansu pomiędzy 

regulacjami, a warunkami działania funduszy, była kwestia restrykcji inwestycyjnych90 

wynikających z przepisów rozporządzenia do ustawy o KFK S.A oraz tzw. bezzwrotnych 

świadczeń. Nieprecyzyjne zapisy - w pierwszej z omawianych kwestii - spowodowały, że przez 

kilka lat KFK S.A. kontestował inwestycje, które mogły mieć jakiekolwiek przełożenie na te 

sektory. Postawa KFK S.A. budziła sprzeciw funduszy dysponujących własnymi 

interpretacjami restrykcji inwestycyjnych. Kwestia ta jest już obecnie bezprzedmiotowa91, 

jednakże KFK S.A. stojąc twardo na gruncie wykładni literalnych i nie uznając argumentów 

funduszy odniósł z tego powodu znaczne szkody wizerunkowe. Podobne szkody przynosi 

także nierozstrzygnięty spór, dotyczący bezzwrotnych świadczeń wynikający z pewnej kolizji 

pomiędzy regulacjami dotyczącymi bezpośrednio KFK S.A (ustawa), a regulacjami unijnymi 

wprowadzającymi limit (3%) na wynagrodzenie za zarządzanie funduszem ryzyka 

i dodatkowo zakazującymi podwójnego finansowania kosztów. Nie czujemy się uprawnieni 

do rozstrzygania tego sporu jednak z przeprowadzonych wywiadów wynika, że istotnie 

szkodzi on wizerunkowi zarówno KFK S.A jak i generalnie publicznym programom wsparcia, 

w tym także działaniom PFR. Rozstrzygnięcie tego sporu jest bardzo pilne, gdyż rodzi ono 

poważne ryzyka względem instytucji pośredniczącej, BGK S.A. i PFR. Wystąpienie inwestorów 

prywatnych na drogę sądową, bez względu na ostateczne rozstrzygnięcie, będzie wymagało 

utworzenia przez KFK S.A. znacznych rezerw w bilansie, do czego spółka nie jest 

przygotowana.  

                                                      
89

 To często występujące opinie w ramach wywiadów indywidualnych przeprowadzonych w niniejszym badaniu 
z funduszami VC. 
90

 Par. 3 rozporządzenia wykonawczego.  
91

 Zmiana rozporządzenia wykonawczego zniosła restrykcje zawarte w par. 3 ust. 1 pkt. 1.  
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3.3 Koszty zarządzania  

Z dostępnych danych wynika, że całe Działanie 3.2 POIG charakteryzowało się nieco wyższymi 

kosztami zarządzania - po stronie funduszy portfelowych i KFK - w porównaniu do standardu 

rynkowego. Średnia wartość kosztów zarządzania funduszy portfelowych wyniosła 2,76% (średnio 

rocznie) przy medianie równej 3%, a niska wartość odchylenia standardowego - 0,49% - wskazuje na 

małe zróżnicowanie kosztów zarządzania (faktycznie wahały się one w wąskim przedziale od 2,43 do 

3%; jedynie w jednym przypadku - krótko działającego funduszu - było to 1,33%). Praktyka rynkowa 

w przypadku funduszy VC wskazuje na utarcie się generalnego standardu „dwóch procent” jako 

ogólnego punktu odniesienia. Z danych publikowanych przez Preqin92 wynika, że dla funduszy VC 

z rocznika 2015/2016 management fee wynosiło średnio 2,07% (mediana 2%), przy czym najczęściej 

(51% analizowanych funduszy) kwotowane stawki wahały się w przedziale 2,00% do 2,24%. Oznacza 

to więc, że fundusze portfelowe KFK S.A. były „droższe” niż przeciętne VC choć należy wyraźnie 

zauważyć, że management fee dla funduszy stosunkowo małych - a takimi były fundusze portfelowe - 

co najmniej teoretycznie powinno być wyższe. Należy także zauważyć, iż brak jest wyraźnej tendencji 

spadkowej management fee wraz z realizacją wyjść i zmniejszaniem się nadzorowanego portfela 

(stawka management fee jest niezależna w funkcji czasu). Za tę sytuację odpowiada konstrukcja 

wynagrodzenia określona w tzw. proponowanych warunkach wsparcia, które ustalały stałą stopę 

procentową w okresie inwestycyjnym i post-inwestycyjnym w relacji do całego wkładu wniesionego 

do funduszu (a nie np. środków pod zarządem). Sytuacja ta jest niekorzystna z punktu widzenia 

interesów KFK S.A. i Działania 3.2 POIG. Koszty samego KFK S.A. w analizowanym okresie wyniosły 

natomiast średniorocznie 1,13%. W tym wypadku statystyki rynkowe wskazują, że przeciętny poziom 

tych kosztów dla funduszy funduszy Private Equity wynosi 0,75%, mediana 0,86%93.  

Tabela 4. Koszty zarządzania funduszami VC w ramach działania 3.2. POIG 

Fundusz 
Koszty zarządzania do alokowanego kapitału (inwestycje + opłata za zarządzanie) 

z uwzględnieniem długości trwania umowy z KFK 

A 2,99% 

B 3,00% 

C 3,00% 

D 3,00% 

E 3,00% 

F 3,00% 

G 2,43% 

H 2,84% 

I 3,00% 

J 3,00% 

K 2,57% 

L 1,33% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KFK 

                                                      
92

 Preqin "Special Report: Private Capital Fund Terms", November 2016, s. 6 i 7.  
93

 Preqin "Special Report /.../", op. cit. str. 6. Z informacji dotyczących wdrażania brytyjskiego programu UK 
Innovation Investment Fund, w ramach którego utworzono dwa fundusze funduszy (UK IIF/Future Technologies 
Fund i UK IIF/Hermes Environment) wynika, że wynagrodzenie dla obu funduszy funduszy miało wynieść 0,65% 
do 0,75%.  
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4 Efekty inwestycyjne Działania 3.2 POIG 

4.1 Sytuacja i funkcjonowanie spółek portfelowych 

Przeprowadzone dla celów niniejszej ewaluacji badanie spółek94 - celów inwestycyjnych funduszy VC 

wspartych przez KFK S.A. - pod kątem efektów działalności inwestycyjnej funduszy, pokazuje 

rozmaite efekty zrealizowanych inwestycji VC.  

Respondenci poproszeni zostali o ocenę adekwatności kapitałowej inwestycji w spółki, rozumianej 

jako nakład inwestycyjny funduszu VC, odpowiadający potrzebom rozwojowym spółki (oceniany 

z perspektywy czasu). Wyniki badania pokazują, że większość respondentów (66% wobec 31% zdań 

przeciwnych i - w jednym przypadku - braku stanowiska, 3%) uznała, iż wielkość dokonanych 

inwestycji była wystarczająca do realizacji pierwotnych założeń, odpowiednia do planów 

rozwojowych spółek oraz - późniejszych (po inwestycji) realiów ich działania.  

Wykres 3. Czynniki, decydujące o tym, że pozyskany kapitał okazał się niewystarczający 

 

Źródło: badanie CAPI (spółki - cele inwestycyjne funduszy VC), n=16 (liczba wskazań, wielokrotny wybór - 
respondenci deklarujący niewystarczającą wielkość inwestycji) 

 

                                                      
94

 Prezentowane tu wyniki pochodzą z badania 29 spółek - celów inwestycyjnych funduszy VC. Dobór spółek 
miał charakter losowy, przy czym, spółki dobierane były w ramach portfeli poszczególnych funduszy VC 
wspartych przez KFK S.A. w Działaniu 3.2. Respondentami wywiadów byli każdorazowo prezesi lub członkowie 
zarządów spółek (najczęściej występujący w roli pomysłodawcy). W jednym przypadku respondentem był 
wspólnik / pomysłodawca, pełniący funkcję w radzie nadzorczej spółki. Wykonawca dążył do utrzymania 
rozkładu spółek proporcjonalnego do liczebności portfeli poszczególnych funduszy - zamierzenie to w dużej 
mierze udało się spełnić, choć nie w sposób całkowity (z uwagi na odmowy udziału w badaniu lub też 
niemożność ustalenia terminu spełniającego wymogi harmonogramu ewaluacji). Ponadto, dążono do 
odzwierciedlenia rozmaitych faz rozwojowych spółek - w tym przypadku posługiwano się klasyfikacją fazy, 
uwzględnioną w bazie monitoringowej KFK S.A. Ostatecznie stoimy na stanowisku, że rozkład próby 
w odpowiednim stopniu odpowiada przyjętym wyjściowo założeniom. Ostatecznie próba objęła 29 spółek 
(nieco ponad 18% portfela ilościowego i wartościowego inwestycji wszystkich funduszy VC w ramach Działania 
3.2 POIG), pochodzących z portfeli 8 funduszy VC.  

38% 

25% 

13% 

13% 

6% 

6% 

Pierwotne plany co do kosztów działania spółki okazały się
zbyt optymistyczne

Pierwotne plany co do przychodów generowanych przez
spółkę okazały się zbyt optymistyczne

Wystąpiła konieczność zmiany modelu biznesowego

Pojawiły się bardzo duże problemy z pozyskaniem
finansowania dłużnego

Pojawili się nieoczekiwani konkurenci, którym nie mogliśmy
sprostać przy posiadanym kapitale

Nie udało się pozyskać kolejnych inwestorów zewnętrznych,
choć było to planowane
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De facto, ww. opinie oznaczają trafność planowania, bowiem plany rozwojowe spółek (biznes plany) 

były przedmiotem analizy funduszu VC na etapie poprzedzającym decyzję w sprawie inwestycji 

i zawarcie umowy inwestycyjnej.  

Z kolei, respondenci wskazujący na zbyt mały nakład inwestycyjny, uzasadniali swoje obecne 

stanowisko głównie czynnikami natury wewnętrznej, związanymi z zarządzaniem przedsięwzięciem. 

Innym aspektem była ocena procesów sprzedażowych, czy też wejść na rynki zagraniczne. Niektóre 

z kosztów nie mogły być lub nie były brane pod uwagę na etapie inwestycji funduszu (również 

z uwagi na brak doświadczenia funduszu), co powodowało potrzebę realizacji kolejnej rundy 

finansowania na rynku docelowym lub w celu pozyskania odpowiedniego doświadczenia (taką 

właśnie sytuację obrazuje studium przypadku spółki B). 

Najczęściej wskazywano na zbyt optymistyczne założenia, dotyczące czasu wdrożenia sprzedaży 

w oczekiwanej skali (co powodowało szereg komplikacji będących skutkiem opóźnień w generowaniu 

przychodów). Opóźnienia w osiągnięciu gotowości sprzedażowej skutkowały wzrostem kosztów 

działalności. Były to dwa główne czynniki, wskazywane jako uzasadniające obecnie większy nakład 

inwestycyjny (informacje uzupełniające z wywiadów jakościowych wskazują, że w głównej mierze - 

uogólniając - problemy te dotyczyły finansowania kapitału obrotowego). 

W kontekście oceny adekwatności nakładów inwestycyjnych, za interesującą i jednocześnie ważną 

kwestię uznać można decyzje o wykorzystaniu wkładów wynikających z wejść kapitałowych.  

Wykres 4. Najważniejsze kierunki wykorzystania środków z inwestycji w spółkach 

 

Źródło: badanie CAPI (spółki - cele inwestycyjne funduszy VC), n= 67 (liczba wskazań, wielokrotny wybór - 
wszyscy respondenci) 
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 finansowaniu wydatków na marketing i promocję oraz  

 finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej. 

Z odpowiedzi na pytanie uzupełniające wynika natomiast, że pośród wyżej wymienionych kierunków 

wydatkowania środków z inwestycji kapitałowej, największe znaczenie (w wymiarze wartościowym) 

miało finansowanie personelu operacyjnego i wydatki badawczo-rozwojowe (dodatkowo, 

z odpowiedzi na to pytanie wynika, że wartościowo rzecz biorąc, znaczenie wydatków na promocję 

i marketing jest podobne do wielkości wydatków ponoszonych na zatrudnienie kadry zarządzającej). 

W sumie, ukierunkowanie wydatków inwestycyjnych odpowiada standardowym kierunkom 

finansowania rozwoju celów inwestycyjnych będących we wczesnych fazach rozwojowych. W tym 

kontekście, interesująco wyglądają informacje wskazujące na znaczenie finansowania wydatków 

badawczo-rozwojowych. Jak pamiętamy (poprzedni wykres) wydatki na te cele wskazywane były na 

trzecim miejscu w rankingu "najważniejszych wydatków". 

Wykres 5. Działania w zakresie B+R i ochrony własności intelektualnej 

 

Źródło: badanie CAPI (spółki - cele inwestycyjne funduszy VC), n= 29 

Deklarowana przez badane spółki działalność badawczo-rozwojowa w przeważającej mierze 

realizowana jest samodzielnie, a stosunkowo rzadko we współpracy z zewnętrznymi jednostkami 

naukowymi. Natomiast z wywiadów jakościowych wynika, że "samodzielne" działania badawczo-

rozwojowe obejmowały najczęściej różne fazy projektowania oraz doskonalenia produktów, w tym 

głównie opracowywanie założeń / koncepcji produktu oraz wypracowywanie modeli i rozwiązań 

w sferze ICT. Nie jest to zatem typowa działalność badawczo-rozwojowa, którą normalnie rozumie się 

pod tym pojęciem. Choć tego typu sposób i zakres prowadzania działalności badawczo-rozwojowej 

zdecydowanie przeważa, to jednak w populacji badanych spółek znajdują się również podmioty, 

prowadzące działalność badawczo-rozwojową w szerokiej skali i we współpracy z jednostkami 
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badawczo-rozwojowymi. Rezultatem tych działań bywają także (w badanej grupie rzadkie) działania 

w zakresie ochrony własności intelektualnej (np. prowadzące do pozyskiwania patentów, mogące 

stanowić ważne aktywa, jak i czynnik rozwojowy)95 - przykład takiej sytuacji prezentuje studium 

przypadku spółki C. 

Wielu interesujących informacji dostarczają wyniki badania, w jego części dotyczącej szeroko 

rozumianych efektów pozyskania inwestycji ze strony funduszu VC, nie związanych z samym 

nakładem kapitałowym, ale wynikających z faktu pozyskania nowego udziałowca i w konsekwencji 

jego ewentualnego zaangażowania w sprawy / interesy spółki. Część tych efektów, dotyczy tzw. 

smart money, a więc szeregu możliwych rezultatów wynikających z mniej lub bardziej aktywnego 

angażowania się inwestora w rozwój spółki i w tym zakresie przekazywania własnej wiedzy, 

udostępniania kontaktów biznesowych, wspomagania w pozyskiwaniu źródeł finansowania, czy też 

w zakresie zarządzania strategicznego / bieżącego (generalnie, chodzi tu o rozmaite działania 

doradcze oraz - najogólniej - pomoc w rozwijaniu interesów spółki).  

Efekt smart money może mieć bardzo ważny wpływ na efektywność inwestycji, ostatecznie 

skutkującą przyrostem wartości celu inwestycyjnego. Dodajmy przy tym, że występowanie bardzo 

pozytywnie (i silnie - a więc z wyraźnie widocznymi skutkami) oddziałującego efektu smart money 

zidentyfikowano w niniejszym badaniu w przypadku stosunkowo licznej grupy spółek - kilka takich 

sytuacji przedstawiają studia przypadków - w szczególności: spółek A, B, E, G i H.  

W przypadku spółki A widoczne są wymierne efekty wsparcia na etapie rozpoczęcia inwestycji, gdy 

uporządkowanie modelu biznesowego i strategiczne decyzje funduszu przesądziły o późniejszym 

sukcesie spółki. Z kolei, w spółce B, decyzje funduszu doprowadziły do jej wyjścia na rynek 

zagraniczny i skutecznego spozycjonowania oferty na rynku globalnym. Efekt smart money jest 

również szczególnie interesujący w odniesieniu do spółki H, bowiem inwestycja funduszu VC 

i towarzyszące jej wsparcie dotyczy restrukturyzacji modelu biznesowego, w sytuacji negatywnego 

wyniku testowania modelu dotychczas wykorzystywanego.  

                                                      
95

 Należy tu jednak poczynić bardziej ogólną uwagę. Skala pozyskiwania patentów przez przedsiębiorców 
w Polsce (krajowych) jest również niewielka. Odwołując się do danych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 
Polskiej, liczba patentów udzielonych w Polsce przedsiębiorcom krajowym wynosiła: w roku 2014 - 990 
patentów, w roku 2015 - 865 patentów, a w roku 2016 - 1330 patentów (dane: Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej "Raport roczny - 2016", Warszawa 2017, "Raport roczny - 2015", Warszawa 2016 
i "Raport roczny - 2014", Warszawa 2015 - w każdym raporcie zob. s. 20 i 22; dodatkowo WYG PSDB "Ocena 
efektów POIG w zakresie ochrony własności intelektualnej", Warszawa 2015, raport końcowy z badania 
(podawane tu liczby patentów udzielonych nie obejmują patentów pozyskiwanych w Europejskim Urzędzie 
Patentowym)). Ciekawych informacji dostarczają również dwa inne badania (z 2013 i 2015 r. - CODE i WYG 
PSDB - nie publikowane), dotyczące (m.in.) kwestii patentowania przez polskich przedsiębiorców. Z ustaleń tych 
badań wynika, że na przestrzeni lat 2013-2015 odnotowano rosnące plany w zakresie patentowania, aczkolwiek 
niewielki odsetek (ok. 17%) deklarujących je podejmował konkretne działania w kierunku uzyskania ochrony. 
Coraz częściej plany w dotyczące patentowania dyktowane są dążeniem do podniesienia wartości 
przedsiębiorstwa (tak stwierdziło ok. 35% deklarujących chęć patentowania). Nadal, widoczny jest brak 
szczegółowej wiedzy na temat form / sposobów ochrony własności intelektualnej (szczególnie w zakresie 
patentów europejskich). W sumie jednak, konkluzje płynące z drugiego z raportów wskazują, że w niedługim 
czasie można spodziewać się dynamiczniej rosnącej liczby zgłoszeń patentowych i pozyskiwanych patentów. 
Cytowane wcześniej dane sprawozdawcze Urzędu Patentowego RP wydają się wskazywać na trafność tych 
prognoz. 
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Ponadto, w badaniu podjęto próbę identyfikacji pewnych zachowań inwestorów, co do zasady 

niekorzystnych dla pomysłodawców, jak np. dążenie do zbyt szybkiej sprzedaży spółki, czy też zbytnie 

ingerowanie w sprawy zarządzania bieżącego, rodzące niebezpieczeństwo nadmiernej komplikacji 

procesów zarządzania, a w związku z tym powstawania konfliktów, czy wreszcie nadmierne 

oczekiwania co do rentowności inwestycji. 

Stanowiska respondentów w ww. kwestiach podsumowują zestawienia ocen prezentowane na 

kolejnym wykresie.  

Jak wynika z prezentowanych danych (Wykres 6), respondenci stosunkowo rzadko wskazywali na 

pojawienie się wskazanych efektów w sposób zdecydowany (udział odpowiedzi "zdecydowanie TAK" 

jest generalnie nieznaczny).  

Wykres 6. Rezultaty pozyskania inwestora w postaci funduszu VC - czy w wyniku pozyskania 

inwestora wystąpił wskazany efekt? 

 

Źródło: badanie CAPI (spółki - cele inwestycyjne funduszy VC), n=29 
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Z drugiej strony wskazać można na grupę pozytywnych efektów pozyskania inwestora kapitałowego, 

spośród których najczęściej występujące to:  

 szerokie korzystanie z kontaktów biznesowych inwestora (łącznie 66% wskazań - 

"zdecydowanie <i raczej> TAK"),  

 wzrost reputacji spółki, wynikający z posiadania inwestora w postaci funduszu VC (62%),  

 pojawienie się w spółce nowej, przydatnej wiedzy (58%)oraz  

 pomoc ze strony inwestora w identyfikacji źródeł finansowania (51%). 

Jednocześnie, opinie co do występowania określonych efektów z tytułu uczestnictwa w spółce 

inwestora (funduszu) VC, zdecydowanie rzadko wskazują na rezultaty, które należy postrzegać jako 

niekorzystne (można tu wskazać na bardzo wysoki udział wskazań negujących: dążenie inwestora do 

przejęcia spółki, dążenie do szybkiej sprzedaży posiadanych udziałów, czy też powodowanie 

poważnych komplikacji w zarządzaniu spółką (odpowiednio: 86% - dla dwóch pierwszych kategorii 

i 75% odpowiedzi - "zdecydowanie <i raczej> NIE"). Opinie tego rodzaju znalazły również 

potwierdzenie w odpowiedzi na inne pytanie, dotyczące występowania istotnych konfliktów we 

współpracy z funduszem VC96). 

Stanowiska respondentów, dotyczące występowania smart money zostały pogłębione poprzez 

zbadanie opinii na temat konkretnych korzyści pozakapitałowych, odniesionych przez spółkę dzięki 

pozyskaniu inwestycji ze strony funduszu VC (poniższy wykres). 

Informacje płynące od respondentów (Wykres 7) wskazują przede wszystkim na korzyści związane 

z pozyskaniem: 

 nowych, istotnych dla rozwoju spółki kontaktów biznesowych, a następnie: 

 pojawieniem się nowej wiedzy w zakresie zarządzania strategicznego i bieżącego oraz 

 dostępu do portfela inwestycyjnego, skutkujące możliwościami nawiązania współpracy 

z innymi spółkami - celami inwestycyjnymi funduszu VC. 

Widoczne są także, jednak bardzo nieliczne, ale zdecydowane opinie, wskazujące, iż rezultaty wejścia 

kapitałowego nie skutkowały efektem smart money (mała przydatność lub brak). Sytuacje takie są 

tym bardziej niekorzystne w im wcześniejszej fazie rozwoju znajduje się cel inwestycyjny 

(w niniejszym badaniu sytuacja taka wystąpiła w czterech przypadkach sklasyfikowanych jako 

przedsięwzięcia: trzy w fazie seed i jedno w fazie startowej)97.  

 

                                                      
96

 Oczywiście, konfliktu również mają miejsce. Przykład takiej sytuacji przedstawia studium przypadku D. 
97

 Przykłady sytuacji całkowitego braku smart money lub jego małego (nieistotnego) znaczenia, przedstawiają 
studia przypadku D, F i I. 
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Wykres 7. Dodatkowe korzyści niekapitałowe, dzięki pozyskaniu wejścia kapitałowego 

 

Źródło: badanie CAPI (spółki - cele inwestycyjne funduszy VC), n=59 (liczba wskazań, wielokrotny wybór - 
wszyscy respondenci) 
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Dodatkowo, ocena użyteczności pozyskanego smart money wypada jednoznacznie korzystnie. 

Przeważają oceny wskazujące na bardzo duże (o strategicznym znaczeniu) lub duże znaczenie dla 
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Wykres 8. Ocena użyteczności pozyskanego smart money 

 

Źródło: badanie CAPI (spółki - cele inwestycyjne funduszy VC), n= 29 
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Wykres 9. Ocena kondycji finansowej spółki 

 

Źródło: badanie CAPI (spółki - cele inwestycyjne funduszy VC), n= 29 
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finansowa była przeciętna. Opinie wskazujące na trudną lub bardzo trudną sytuację finansową 

należały do mniejszości - łącznie na taką sytuację wskazało 17% respondentów. 

Jednocześnie, respondenci w większości artykułują opinie wskazujące na występowanie korzystnych 

perspektyw rozwojowych. Przy czym, opinie takie pojawiają się często, niezależnie od wcześniejszej 

oceny kondycji finansowej.  

Wykres 10. Perspektywy rozwojowe spółek (oś pozioma - perspektywy rozwojowe są /.../), 

a opinie o ich sytuacji finansowej (oś pionowa - spółka znajduje się /.../) 

 

Źródło: badanie CAPI (spółki - cele inwestycyjne funduszy VC), n=29 

Tego rodzaju pozytywne opinie zapewne dyktowane są wiedzą o skali pozytywnych tendencji 

rozwojowych rynku, na którym działają spółki, a także przekonaniu o potencjale spółki. W sumie, 

prowadzi to do generalnie pozytywnych przekonań na temat przyszłości spółek. Przykład takiej 

sytuacji prezentuje studium przypadku H, w którym perspektywy rozwojowe oceniane są przez 

pryzmat bardzo znacznego potencjału rynku oraz korzystnych efektów realizowanej zmiany modelu 

biznesowego. 

W badanej grupie spółek realizowane są rozmaite wielkości sprzedaży. Występują tu zarówno 

podmioty, w których sprzedaż ma poziom bardzo wysoki lub wysoki (ponad 2,5 mln zł), jak i niski lub 

bardzo niski, a także, gdy występuje brak jakiejkolwiek sprzedaży (przykład takiej sytuacji przedstawia 

studium przypadku C). Wyniki sprzedażowe związane są z fazą rozwojową spółek. Spółki, których faza 

rozwoju sklasyfikowana została jako faza wzrostu (expansion) w zdecydowanej większości realizują 

sprzedaż na poziomie wysokim (z sytuacją taką mamy do czynienia w przypadku 6 na 7 podmiotów). 

Co do zasady98, odwrotna sytuacja (niska, bardzo niska lub brak sprzedaży) występuje w spółkach, 

                                                      
98

 Używamy tu tego zastrzeżenia, bowiem od momentu inwestycji spółka mogła istotnie rozwinąć się, 
natomiast klasyfikacja fazy rozwojowej dotyczy momentu dokonywania inwestycji przez fundusz (cecha 
określona w bazie danych KFK S.A.). Sytuację taką przedstawia studium przypadku H - w spółce tej sprzedaż za 
2016 r. osiągnęła poziom 30 mln zł, przy czym, inwestycja funduszu VC dokonana została w 2011 roku. W całej 
badanej populacji, średni czas jaki upłynął od inwestycji (pierwszej wpłaty środków do spółki) do czasu 
niniejszego badania wynosi nieco ponad 3 lata. 
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które w momencie inwestycji funduszu VC klasyfikowane były jako znajdujące się w fazie zalążkowej 

lub startowej. Taki rozkład wielkości sprzedaży jest zrozumiały. 

Wykres 11. Ocena kondycji finansowej spółki - wielkość sprzedaży za 2016 r. 

 

Źródło: badanie CAPI (spółki - cele inwestycyjne funduszy VC), n= 29 

W badanej grupie spółek zyskowność (za rok 2016) wykazuje 31% podmiotów, które - co do zasady - 

osiągnęły już próg rentowności, przy czym wielkość generowanych zysków jest wciąż symboliczna, 

oscylująca w granicach do 200 tys. zł (najczęściej), 200-500 tys. zł (znacznie rzadziej). Jedna ze spółek 

zadeklarowała zysk w wysokości blisko 1,5 mln zł. 

Niewątpliwie, do szczególnie ważnych cech charakteryzujących sytuację badanych spółek oraz ich 

potencjał rozwojowy (a także konkurencyjność) należą informacje, dotyczące prowadzenia 

działalności eksportowej. Kwestia ta znalazła odzwierciedlenie w badaniu CAWI poprzez zadanie 

pytań dotyczących prowadzenia eksportu (tak / nie), wielkości osiąganych przychodów z tytułu 

działalności eksportowej oraz wskazania rynku terytorialnego, który ma kluczowe znaczenie dla 

interesów spółki (na którym będzie się głównie rozwijać). Rezultaty badania w tym zakresie 

przedstawiają, prezentowane poniżej: Tabela 5, Wykres 12 i Wykres 13. 

Tabela 5. Występowanie eksportu w 2016 r. w spółkach, beneficjentach inwestycji funduszy VC 

Czy spółka eksportowała w 2016 r. (osiągnęła przychody z eksportu) 

TAK 16 55,2% 

NIE 12 41,4% 

Odmowa odpowiedzi 1 3,4% 

Razem 29 100% 

Źródło: badanie CAPI (spółki - cele inwestycyjne funduszy VC), n=29 
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Wykres 12. Jaka była wartość eksportu spółki w 2016 r.? 

 

Źródło: badanie CAPI (spółki - cele inwestycyjne funduszy VC), n=16 (spółki realizujące sprzedaż na eksport) 

Wykres 13. Jaki jest główny rynek działania spółki? Spółka działa ... 

 

Źródło: badanie CAPI (spółki - cele inwestycyjne funduszy VC), n=29 

Prezentowane powyżej dane tworzą raczej pozytywny obraz badanej grupy spółek, w której ponad 

połowa podmiotów realizowała działalność eksportową w 2016 r. Obraz ten koryguje jednak 

niewielka skala tej działalności, mierzona przychodami z eksportu. W przypadku znakomitej 

większości firm (76%) przychody te są niewielkie, nie przekraczają 0,5 mln zł (38% nie przekracza 200 

tys. zł) - mamy tu zatem do czynienia z bardzo niewielkim eksportem, mającym zapewne charakter 

"testowej" sprzedaży. Tym niemniej, informacje te można również traktować jako dobry prognostyk 

dalszego rozwoju spółek. Z drugiej jednak strony, dla ponad połowy firm głównym rynkiem rozwoju 

pozostaje rynek krajowy. W grupie obecne są również podmioty, dla których rynki zagraniczne mają 

znaczenie strategiczne i to z nimi wiązana jest skalowalność ich biznesów (dobrym przykładem takiej 

sytuacji są spółki opisane w studiach przypadku A i B). 

Wielkość zatrudnienia w badanych spółkach kształtowała się rozmaicie. Sytuację w tym zakresie 

przedstawia poniższy rysunek. 
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Wykres 14. Liczba osób zatrudnionych w spółce (w momencie badania - październik 2017) 

 

 Źródło: badanie CAPI (spółki - cele inwestycyjne funduszy VC), n=29 

W badanej grupie mamy do czynienia zarówno z podmiotami o bardzo niskim zatrudnieniu (lub też 

w ogóle nie wykazującymi zatrudnienia) - widoczna jest dominacja podmiotów małych (zatrudnienie 

w granicach 10-49 osób: 52%) i kategorii mikro (36%), jak i (rzadziej) ze spółkami zatrudniającymi 

ponad 50 osób. 

Ostatnia z interesujących charakterystyk spółek, dotyczy dziedzin branżowych, w których koncentruje 

się działalność badanych spółek. Dominujące znaczenie ma sektor ICT, przy czym w wielu wypadkach 

rozwiązania tego rodzaju uzupełniają także inne sfery działalności. 

Wykres 15. Branżowa koncentracja działalności spółek 

 

 Źródło: badanie CAPI (spółki - cele inwestycyjne funduszy VC), n=39 (liczba wskazań, wielokrotny wybór - 
wszyscy respondenci) 
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Jak uzasadniliśmy to wcześniej99, taka koncentracja przedmiotowa inwestycji funduszy VC jest 

zrozumiała (a ewentualna krytyka takiego stanu rzeczy - nieuzasadniona). Za koncentracją taką 

przemawiają, obserwowane już od wielu lat tendencje (w Polsce i Europie), polegające na 

inwestowaniu właśnie w ten sektor. W Polsce takie ukierunkowanie inwestycji wzmacniają 

dodatkowo inne czynniki, m.in. brak wystarczającej liczby "twardych" / typowych projektów 

technologicznych. Poza tym, znaczenie ma również niska kapitałochłonność projektów w sferze ICT 

(powodująca możliwość budowy liczniejszego portfela w ramach dysponowanego kapitału 

inwestycyjnego) oraz dotyczące tej sfery (dominujące) doświadczenia zespołów zarządzających. 

Ponadto, w przypadku wielu projektów ICT można mimo wszystko mówić o wysokiej innowacyjności 

(można tu wskazać na przywoływane już wcześniej studia przypadku spółek: A, B i C). Uwzględniając 

taki stan rzeczy, przedstawiony rozkład dla badanej grupy spółek nie jest niczym szczególnym. 

4.2 Podsumowanie sytuacji finansowej i perspektyw spółek portfelowych 

na podstawie estymacji modelu i rozkładu zmiennych 

Spośród 158 spółek sfinansowanych przez 12 funduszy Venture Capital powołanych w ramach 

Działania 3.2 POIG, wybrano 47 podmiotów, dla których dostępne były dane finansowe dla minimum 

2 lat po zrealizowanej inwestycji. Grupa stanowi 30% pod względem liczebności całej populacji 

i reprezentuje 40% wartości wsparcia udzielonego przez fundusze VC. Szczegółowe wyliczenia 

i przekroje zawarto w Załączniku 5. Poniżej przedstawiamy podsumowanie i główne konkluzje 

z tychże analiz.  

Największa liczba inwestycji została zrealizowana przez fundusze w latach 2013-2015 (odpowiednio 

31, 38 i 45), co daje możliwość obserwacji portfela mającego od 2 do 3 lat. Okres ten jest dość krótki, 

żeby móc wnioskować o perspektywach spółek portfelowych bazując na ich danych finansowych 

i mając na uwadze specyfikę cyklu rozwojowego przedsiębiorstw. Powyższe stwierdzenie 

potwierdzają wyliczenia zrealizowane w ramach kontrfaktycznego modelu ekonometrycznego oraz 

obserwacje dotyczące specyfiki uwarunkowań funkcjonowania rynku prywatnego. Różnica pomiędzy 

dwoma grupami dotyczy reżimu w jakim funkcjonują i jak do inwestycji podchodzą inwestorzy, co 

związane jest z okresem inwestycji. W przypadku funduszy VC okres inwestycyjny to najczęściej około 

5 lat, a w  przypadku spółek giełdowych ocena inwestorów następuje co kwartał wraz z publikacją 

danych finansowych, wymuszając poprawę wyniku finansowego. 

Okres pierwszych lat rozwoju spółek to okres intensywnych inwestycji, dlatego w tym czasie zyski nie 

są generowane. Dopiero uzyskanie znaczącej pozycji rynkowej, pozwalającej na mniejsze inwestycje 

i realizację zysków umożliwia ocenę spółki. W przypadku spółek technologicznych, z uwagi 

na konkurencję i dynamiczny rozwój, proces ten może wymagać stałych inwestycji, co będzie 

powodować ciągłą potrzebę reinwestowania zysku. Uwidocznione jest to w rozkładach danych 

finansowych. Dla spółek, które mogą pochwalić się 5-cioletnim okresem sprawozdawczym od 

momentu inwestycji funduszu (3 przypadki) wzrost przychodów jest znaczący - ze średniego poziomu 

8 mln zł w rok po inwestycji do 12,5 mln zł w 5 lat po inwestycji. Również na poziomie zysku / straty 

operacyjnej oraz EBITDA widoczna jest poprawa, gdzie średnia strata odpowiednio - 650 tys. zł  

i -377 tys. zł zamienia się w 5. roku w zysk wysokości 161 tys. zł i 561 tys. zł. Podobne obserwacje 
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możemy zauważyć w przypadku spółek, dla których okres sprawozdawczy wyniósł 4 lata 

(5 przypadków). Dla okresu 3-letniego widoczna jest poprawa przychodów, ale strata pogłębia się (!). 

Powyższe obserwacje potwierdzają wyniki estymacji otrzymane dla wykonanej analizy 

kontrfaktycznej, na podstawie której wnioskować można, że spółki portfelowe funduszy VC 

wspartych w ramach działania 3.2. POIG przez KFK S.A. nie rozwijają się szybciej w dwóch pierwszych 

latach od momentu inwestycji. Obie grupy spółek (z rynku New Connect i VC) przeciętnie ponosiły 

straty, przy czym po upływie dwóch pierwszych lat strata w grupie VC była istotnie wyższa niż 

w grupie NC, natomiast po upływie kolejnego roku, obie grupy średnio notowały straty, przy czym 

różnica w wysokości tych strat w obu grupach nie była statystycznie istotna. 

Biorąc pod uwagę cykl inwestycyjny oraz poziom innowacyjności spółek portfelowych funduszy VC 

powinny one więcej inwestować w B+R, co z kolei powinno zostać uwidocznione w poziomie wartości 

niematerialnych i prawnych. Z estymacji modelu wynika, że o ile obserwowane są istotne różnice 

między grupami spółek NC i VC w poziomach takich kategorii jak aktywa, przychody ze sprzedaży, czy 

też zysk, to wielkość wartości niematerialnych i prawnych jest na bardzo podobnym poziomie. Jednak 

średni udział WNiP w średnich całkowitych aktywach spółek portfelowych VC jest zdecydowanie 

wyższy i w zależności od okresu rośnie z 4% do 11% dla spółek o 5-letniej historii oraz z 8% do 24% 

dla spółek o 3-letniej historii. Powyższe obserwacje potwierdzone są również poprzez dynamiczny 

średnioroczny wzrost. Począwszy od 3. roku po inwestycji, gdzie średnioroczny wzrost wartości 

(CAGR) wyniósł 45% (15 przypadków), a dla grup z okresem 4-letnim 32% i 5 letnim 100% (!). 

Świadczy to, że spółki VC zdecydowanie więcej inwestują w działalność B+R i tym samym powinny co 

do zasady być bardziej innowacyjne.  

4.3 Efektywność finansowa funduszy 

Ocena efektywności finansowej funduszy bazować musi na rezultatach dokonywanych dezinwestycji. 

Informacje na ten temat, zawarte w sprawozdaniu KFK S.A.100 wskazują na umiarkowaną liczbę 

i wartość dezinwestycji zrealizowanych do końca stycznia 2017 r. Z danych, do których tu się 

odwołujemy wynika, że Fundusze VC wsparte w ramach Działania 3.2 dokonały 20 (tj. ok. 12,7% 

całkowitego portfela ilościowego spółek) dezinwestycji o wartości ok. 52,4 mln zł (tj. ok. 14,2% 

wartości środków prywatnych i publicznych zainwestowanych w spółki). Rozkład dezinwestycji 

w ramach portfeli poszczególnych inwestycji był nierównomierny - dotychczas 6 funduszy nie 

dokonało jakichkolwiek wyjść ze spółek. 

Oszacowanie prognozowanej efektywności finansowej funduszy wymagałoby szczegółowej analizy 

na poziomie indywidualnych inwestycji w ramach poszczególnych portfeli, a więc powinno być oparte 

na wycenie poszczególnych spółek. Wyżej przedstawione dane o wyjściach są niewystarczające, 

bowiem nie wiadomo, jakich spółek i jakich inwestycji dotyczyły (np. w jakiej fazie rozwoju 

znajdowały się spółki w momencie dezinwestycji, jaki czas upłynął od dokonania inwestycji, co 

przesądziło o dezinwestycji, jakie wyniki finansowe realizowała spółka). Pogłębiona analiza 

wymagałaby dostępu do danych indywidualnych, które w tym badaniu były zastrzeżone. 

Pomimo przedstawionych powyżej ograniczeń, przesądzających o niemożności dokonania 

wystarczająco precyzyjnego oszacowania efektywności finansowej portfeli poszczególnych funduszy, 
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można odwołać się do innych źródeł niniejszego badania, w celu wskazania czynników, które mogą 

mieć znaczenie, jeśli chodzi o efektywność inwestycji. Informacji tego rodzaju dostarczają przede 

wszystkim omówione wcześniej wyniki badania CAPI, jak i towarzyszące im wywiady jakościowe 

z przedstawicielami spółek oraz przedstawicielami funduszy VC (w wywiadach tych wskazywano 

na pewne przykłady inwestycji, w przypadku których spodziewana jest bardzo wysoka rentowność 

dezinwestycji), a także studia przypadku. 

Cechy, na które należy zwrócić uwagę są następujące: 

1. Analizowany w ramach niniejszego badania - przekrojowy portfel spółek, w które 

zainwestowały fundusze VC, jest wciąż stosunkowo młody (wynosi średnio ok. 3 lat 

od pierwszej wpłaty środków w ramach inwestycji). Oznacza to, że w większości jest wciąż 

zbyt wcześnie na pojawienie się dezinwestycji w większej skali. Jest to zrozumiałe, bowiem 

horyzont inwestycyjny funduszy jest dłuższy, zatem, jest jeszcze czas na rozwój spółek 

i wynikający z niego wzrost ich wartości. Można zasadnie przyjąć, że okres najbliższych 3-5 lat 

pozwoli na sukcesywny przyrost wartości celów inwestycyjnych (a jednocześnie eliminację 

z portfela przedsięwzięć nieudanych lub o nikłych perspektywach rozwoju)101. Będzie on 

również wystarczający na ewentualne modyfikacje / zmiany modeli biznesowych, wszędzie 

tam, gdzie będzie to wskazane, wykonalne i rodzące perspektywę wzrostu. 

2. Z oczywistych powodów (natura inwestycji VC) każe oczekiwać, że w portfelu wystąpi 

znaczna liczba inwestycji o wątpliwej (niskiej) efektywności finansowej, w tym inwestycji 

nieudanych, w przypadku których wynik dezinwestycji będzie negatywny. Z drugiej strony, 

w portfelach funduszy pojawią się przedsięwzięcia o spektakularnym poziomie rentowności. 

Prezentowane w załączniku studia przypadku spółek zawierają w większości przykłady 

inwestycji, które już dzisiaj określić można jako bardzo udane i z perspektywami dalszego 

rozwoju (wzrostu wartości) - ponownie wskazać tu trzeba na przypadki:  

 spółki A, której wartość wzrosła w ostatnim czasie do ok. 70 mln zł, tj. blisko 20% (!) 

wartości środków prywatnych i publicznych zainwestowanych w spółki w ramach 

inwestycji funduszy VC dokapitalizowanych przez KFK S.A.;  

 z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku spółki I, której przychody 

podwajają się z roku na rok, a już obecnie wycena spółki sięga - podobnie jak 

w przypadku spółki A - kilkudziesięciu milionów złotych (!); 

 spółki J, stanowiącej przykład rentownego przedsięwzięcia, posiadającego wiodącą 

pozycję na rynku krajowym i nadal perspektywicznego (w tym przypadku, czynniki 

niezależne skłaniają jednak inwestora do wyjścia z inwestycji, co zapewne uniemożliwi 

wykorzystanie pewnych perspektyw wzrostowych), 

 spółki B, która jest przykładem bardzo szybko rozwijającego się przedsięwzięcia 

(o wciąż rosnącej wartości), skutecznie wprowadzonego na rynek amerykański - 

perspektywy osiągnięcia bardzo pokaźnej wartości są więc i w tym przypadku realne;  

 podobnie, sprzyjające kształtowanie się rynku w kraju powoduje, iż można oczekiwać 

znacznego wzrostu wartości spółki F, która dodatkowo posiada realne perspektywy 

ekspansji na rynki zagraniczne. 
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Odpowiednio przeprowadzone dezinwestycje w ww. przypadkach, dotyczyć będą wartości na 

poziomie około (ostrożnie rzecz biorąc) 50% łącznych nakładów na inwestycje ze środków 

publicznych i prywatnych (zrealizowane w ramach Działania 3.2 POIG). 

3. Ważnym czynnikiem, wskazującym na efektywność wielu inwestycji są zdolności eksportowe 

(możliwości ekspansji na rynki zagraniczne wskazują na globalny charakter przedsięwzięć, 

a w rezultacie wpływają pozytywnie na wyceny spółek). Jak zaznaczyliśmy wcześniej, 

w analizowanej grupie celów inwestycyjnych, większość podejmuje już skuteczną działalność 

eksportową. Ponadto, dla dużej części podmiotów, rynek europejski i globalny są rynkami, 

na których głównie planują one swój rozwój. Oczywiście, w wielu przypadkach działalność 

eksportowa jest wciąż jeszcze niewielka (nieznaczny wolumen sprzedaży na eksport), ale fakt 

jej pojawienia się zaświadcza o wysokim potencjale rozwojowym (przynajmniej części) 

finansowanych przez fundusze VC przedsięwzięć. 

Przedstawiony powyżej wybór przykładów pozwala oczekiwać pozytywnych efektów, jeśli chodzi 

o efektywność finansową całego portfela inwestycji. Natomiast w przypadku portfeli poszczególnych 

funduszy sytuacja może się różnicować. 
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5 KFK S.A. a podobne rozwiązania zagraniczne 

Istotnym punktem odniesienia przy ocenie Działania 3.2 POIG i KFK S.A. mogą być zagraniczne 

programy wsparcia kapitałowego. W ciągu ostatnich 20-30 lat w Europie wdrożono kilkadziesiąt 

programów pomocowych ukierunkowanych na wsparcie rozwoju rynku VC i ograniczenie skali tzw. 

luki kapitałowej102. Początkowo interwencja na rynku VC przybierała głównie formę zaangażowania 

bezpośredniego polegającego na organizowaniu funduszy „państwowych” dokonujących 

bezpośrednich inwestycji w spółki portfelowe (przykładem mogą być tzw. enterprise boards tworzone 

w latach 70-tych XX w. w Anglii). Programy takie łączyły w sobie publiczny kapitał i publiczne 

wykonawstwo (dokonywanie inwestycji). Negatywne doświadczenie związane z taką formułą 

programów (np. nietrafione decyzje inwestycyjne, naciski polityczne, nieprofesjonalne zarządzanie)103 

skłoniły polityków do ich swoistej „prywatyzacji” oraz zwrócenia większej uwagi na tworzenie 

właściwych rozwiązań regulacyjnych stymulujących zaangażowanie inwestorów prywatnych na rynku 

VC (regulacje podatkowe, rynki giełdowe, fundusze emerytalne, itd.). „Prywatyzacja” programów 

wsparcia polegała głównie na odchodzeniu od bezpośredniego operacyjnego angażowania się 

czynnika publicznego w proces inwestycyjny (na poziomie spółek parterowych). Zamiast tego kapitał 

publiczny był wprowadzany na rynek w formule rozwiązań (funduszy) hybrydowych (prywatno-

publicznych) dokonujących inwestycji w spółki portfelowe albo poprzez formułę funduszu funduszy, 

zasilającego fundusze portfelowe. Do analizy porównawczej funkcjonowania Działania 3.2 POIG i KFK 

S.A. wybrano 10 programów publicznego wsparcia kapitałowego bazujących na formule „fund-of-

funds”, w tym trzy programy brytyjskie, dwa niemieckie, trzy schematy wsparcia wdrażane na 

Węgrzech w ramach mechanizmu JEREMIE, jeden program trans-narodowy obejmujący swoim 

zasięgiem Litwę, Łotwę i Estonię oraz program Duński. Proponując taki wybór kierowano się kilkoma 

kryteriami. Podstawowym było zastosowanie formuły funduszu funduszy. Po drugie, dobierając 

programy i kraje starano się zróżnicować perspektywę, tak aby mieć wgląd w rozwiązania stosowane 

na rynkach zaawansowanych (np. Wielka Brytania), jak i rynkach słabszych i mniejszych (np. kraje 

bałtyckie). W analizie wykorzystano także raport „Assessing the Potential for EU Investment in 

Venture Capital and Other Risk Capital Fund of Funds”104.  

Na podstawie analizy porównawczej można stwierdzić, że rozwiązania zastosowane przy wdrażaniu 

Działania 3.2 POIG są zasadniczo zgodne ze schematami postępowania stosowanymi w programach 

zagranicznych. Trudno jest wskazać, aby działania podejmowane przez KFK S.A. istotnie różniły się 

„in-minus” w stosunku do rozwiązań zagranicznych.  

1. We wszystkich analizowanych programach zarządzanie wyodrębnionymi środkami 

publicznymi (i prywatnymi w zależności od sposobu „wprowadzenia” do systemu inwestorów 

prywatnych) i tym samym wdrażanie programu, realizowane było przez wyspecjalizowane, 

dedykowane podmioty. Zarządzanie czterema z analizowanych programów w formie 

funduszy funduszy powierzono Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu (UK Future 

                                                      
102

 D. Dimov, G. Murray "Literature survey on venture capital support scheme in Europe", London Business 
School, maszynopis niedatowany.  
103

 D. J. Cumming, L. Grilli, S. Murtinu "Governmental and Independent venture capital investment in Europe: 
a firm-level performance analysis", Journal of Corporate Finance., 2014.  
104

 "Assessing the Potential for EU Investment in Venture Capital  and Other Risk Capital Fund of Funds", Oxford 
Research & CSES. European Commission, 2015.  
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Technologies Fund, EIF/ERP Dachfonds oraz Baltic Innovation Fund i Dutch Venture Initiative). 

Posunięcie takie było jednocześnie powiązane z partycypacją EFI w kapitalizacji funduszu 

funduszy, która wahała się od 50 mln euro do 250 mln euro. W jednym przypadku fundusz 

funduszy był zarządzany przez specjalnie do tego celu utworzoną instytucję publiczną, ale 

działającą na bazie prawa korporacyjnego. Jest to Venture Finance Hungary - specjalistyczny 

podmiot utworzony przez Węgierski Bank Rozwoju do zarządzania trzema funduszami 

funduszy wdrażanymi w ramach inicjatywy JEREMIE. Jedynie w niemieckim programie 

(Północna Nadrenia-Westfalia) zarządzanie (Seed Fonds Initiative) znalazło się w rękach 

regionalnego banku rozwoju (NRW Bank). Jedyne odstępstwo od powierzania zarządzania 

programem i funduszem funduszy instytucjom publicznym, ale działającym na warunkach 

biznesowych, wystąpiło w dwóch funduszach brytyjskich. Zarządzanie środkami UK High 

Technology Fund of Funds oraz Environment & Innovation Fund zostało powierzone 

wyłonionym w otwartym konkursie prywatnym firmom zarządzającym: odpowiednio 

Westport Private Equity i Hermes GPE. 

2. Na poziomie funduszu funduszy programy wsparcia dla rynków VC kapitalizowane były 

głównie ze źródeł publicznych. Składały się na to kapitały „rządowe”, środki z programów 

operacyjnych (np. JEREMIE I/II/III na Węgrzech), środki pochodzące z narodowych agencji 

rozwoju (tak jak w przypadku Baltic Innovation Fund) oraz kapitały Europejskiego Funduszu 

Inwestycyjnego. Jedynie w dwóch programach brytyjskich wkłady publiczne do funduszu 

funduszy były uzupełniane przez kapitał prywatny. W przypadku UK High Technology Fund of 

Funds wkład publicznych w wysokości 20 mln funtów został uzupełniony przez 106 mln 

funtów ze źródeł prywatnych; w Hermes Environmental Innovation Fund 50 mln funtów ze 

źródeł publicznych uzupełniło 80 mln funtów od inwestorów prywatnych. Rozwiązanie takie 

było możliwe najprawdopodobniej jedynie tyko ze względu na wysoki poziom rozwoju 

sektora inwestorów instytucjonalnych (w tym ostatnim przypadku wkład prywatny pochodził 

z BT Pension Scheme). W przypadku wszystkich programów obecność kapitału prywatnego 

była natomiast obowiązkowa na poziomie funduszy portfelowych. Z danych posiadanych dla 

8 programów wynika, że obowiązkowy udział kapitału prywatnego wahał się od 30% do 90% 

w zależności od preferencji inwestycyjnych. Im bardziej ryzykowną fazę rozwoju spółek 

portfelowych program adresował, tym wymóg udziału kapitału prywatnego był niższy. Dla 

fazy seed/start-up i early stage był to więc poziom 30% do 50%, a dla dalszych faz 60%-90%.   

3. Bardzo zbliżona była aktywność inwestycyjna funduszy funduszy mierzona liczbą 

dokapitalizowanych funduszy portfelowych. W 9 programach, dla których dane o portfelu 

zostały upublicznione było to od 4 do 16 funduszy (średnio 9 funduszy). W zależności 

od wielkości środków alokowanych na program i liczby wspartych funduszy różna była ich 

kapitalizacja. Wahała się ona od 296 mln euro (w przypadku UK High Technology Fund 

of Funds, gdzie pojawiły się znaczne środki prywatne na poziomie funduszy portfelowych) 

do 5-10 mln euro105. Liczba spółek portfelowych, w które zainwestowały fundusze wsparte 

                                                      
105

 Nie wskazujemy w tym miejscu średniej kapitalizacji funduszy, gdyż statystyka byłaby myląca. Jak 
zaznaczyliśmy średnia wartość funduszy zależy od skali programu, ale także i od ograniczeń inwestycyjnych. 
Fundusze mogące inwestować w spółki znajdujące się w bardziej zaawansowanych fazach rozwoju są znacznie 
większe niż fundusze dedykowane dla fazy seed / start-up-early stage (co widać na przykładzie programów 
węgierskich). Wyznacznikiem rozmiarów funduszy są także ograniczenia geograficzne – zawężenie rynku 
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ze środków dystrybuowanych poprzez fundusz funduszy wahała się od 33 do 245 (średnia 91 

spółki) co oznacza, że średnio na jeden wsparty fundusz przypadało od 3 do 27 inwestycji106. 

4. Elementem istotnie różnicującym fundusze funduszy są ich profile inwestycyjne tj. wymogi 

(ograniczenia) inwestycyjne, jakie stawiają one funduszom portfelowym. Przy czym, należy 

wyraźnie zaznaczyć, że zróżnicowanie to wynika z celów programu wsparcia, a nie z natury 

działania samego funduszu funduszy. Wśród analizowanych programów jedynie w dwóch 

przypadkach (na 9, w których informacje o preferencjach inwestycyjnych zostały 

upublicznione) fundusze zasadniczo nie były ograniczone wskazaniami sektorowymi. 

W programach tych pojawiła się tylko bardzo ogólna wytyczna, że inwestycje portfelowe 

mają dotyczyć projektów innowacyjnych. W pozostałych przypadkach programy definiowały 

w miarę precyzyjne wymagania co do grupy docelowej beneficjentów ostatecznych. Na ogół 

mogły to być wyłącznie sektory zaawansowanych technologii: life science, clean-tech, 

biotechnologia, med-tech oraz projekty z obszaru ICT. Uzupełnieniem wskazań sektorowych 

były także wskazania dotyczące preferowanej fazy rozwoju beneficjenta ostatecznego i/lub 

czasu działania na rynku (wiek spółki – np. inwestycje w spółki nie starsze niż 18 miesięcy)107.  

5. Bez względu na cele programu wsparcia i wielkość funduszu funduszy sposób podejścia 

do wyboru funduszy portfelowych jest zasadniczo zbliżony w analizowanych przypadkach. 

W procesie selekcji funduszy portfelowych pod uwagę brane są zasadniczo trzy elementy: 

zespół menedżerski - jego doświadczenie, skład i potencjał, deklarowana strategia 

inwestycyjna funduszu i możliwości jej realizacji oraz operacyjne parametry procesu 

inwestycyjnego (sposób pozyskiwania projektów, posiadany już pipeline, pułapy kwotowe 

inwestycji, wielkość nabywanych udziałów, itd.). Zespoły menedżerskie wybierane są 

w procedurze konkursowej (głównie tam, gdzie program bazuje na środkach z programów 

operacyjnych) lub w formule naborów otwartych (ciągłych). Ten ostatni tryb stosowany jest 

na ogół przez programy, którymi zarządza EFI (które też stosuje jednolite - bez względu na 

kraj i fundusz funduszy zasady oceny i selekcji funduszy portfelowych).  

6. Ocena efektywności analizowanych programów wsparcia kapitałowego jest niezwykle 

trudna, gdyż do rzadkości należy publikowanie danych na temat uzyskanych wyników 

finansowych utworzonego portfela funduszy czy spółek portfelowych. Prawdopodobnie dane 

takie nie są zbierane (na poziomie programu) lub są traktowane jako poufne; w przypadku 

programów będących „w toku” (gdzie proces likwidacji portfela i rozliczenia inwestycji 

jeszcze nie został zakończony) nie dają one pełnego obrazu. Wśród analizowanych 

                                                                                                                                                                      
np. do określonego regionu (tak jak w przypadku programu niemieckiego z Nadrenii Północnej Westfalii), czy 
też dopuszczanie do inwestowania poza granicami danego kraju (tak jak miało to miejsce w programie Baltic 
Innovation Fund, gdzie dokapitalizowane fundusze dokonywały także inwestycji w Wielkiej Brytanii, Finlandii, 
a także w Polsce).  
106

 Raport „Assessing the Potential for EU Investment in Venture Capital  and Other Risk Capital Fund of Funds. 
Appendix E”. Oxford Research & CSES. European Commission, Oct. 2015, podaje, że w analizowanej próbie 
kilkudziesięciu funduszy-funduszy liczba dokapitalizowanych funduszy wahała się w przedziale 2-20, a liczba 
spółek portfelowych (beneficjenci ostateczni) wynosiła od 17 do 765 (na fundusz).  
107

 Na istnienie analogicznych restrykcji inwestycyjnych wskazuje raport „Assessing the Potential…”. Na 54 
analizowane fundusze-funduszy 17 było ukierunkowanych na konkretne sektory; z kolei w 44 przypadkach 
fundusze portfelowe były zobowiązane do inwestycji w fazę co najwyżej early-stage. Porównaj: „Assessing the 
Potential…” op. cit. Str. 52. 
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programów jedynie w dwóch przypadkach dostępne były dane pokazujące perspektywę 

efektów finansowych. Pierwszy przykład to UK High Technology Fund of Funds uruchomiony 

w 2002 r., który zainwestował w 9 funduszy portfelowych (które z kolei zrealizowały 245 

inwestycji w spółki portfelowe). W połowie 2010 r. fundusz ten notował średnią 

zagregowaną IRR wynoszącą (minus) -8,3%108; na dzień 30 września 2015 r. IRR wynosiło 

(minus) -5,1%. Drugi przykład to Dutch Venture Initiative w formie funduszu funduszy, który 

zainwestował 193 mln euro (commitment) w 14 funduszy. Na dzień 31 marca 2017 r. wartość 

godziwa wypłaconego kapitału stanowiła 92% kwoty nominalnej. Te dwa przykłady to zbyt 

mało, aby racjonalnie wnioskować na temat perspektyw finansowych programów wsparcia 

publicznego. Dane na temat wyników funduszy Venture Capital publikowane dla całego 

rynku potwierdzają jednak, że jest to bardzo ryzykowna klasa aktywów109. Można więc 

założyć, że szanse na pełne odzyskanie zaangażowanych środków (na poziomie funduszu 

funduszy) są stosunkowo małe choć sytuacja w tym względzie może być zupełnie inna na 

poziomie pojedynczych dokapitalizowanych funduszy. 

7. Wykorzystanie struktur funduszu funduszy jako wehikułów optymalizujących proces 

wdrażania publicznych programów wsparcia kapitałowego dla rynków Venture Capital jest 

stosunkowo nowym trendem. Ze względu na długoterminowy charakter tych programów 

(perspektywa działania funduszu funduszy to ok. 10-15 lat) jak na razie niewiele wiadomo 

na temat problemów jakie pojawiły się w ich trakcie i końcowych efektów. Tym niemniej 

na podstawie dokonanego powyżej przeglądu, jak i naszej ogólnej wiedzy na temat 

programów wsparcia można sformułować kilka wniosków stanowiących formułę dobrych 

praktyk:  

 niewątpliwie powszechnym rozwiązaniem jest powierzanie zarządzania funduszem 

funduszy i de facto fazą wdrożeniową programu wsparcia kapitałowego dedykowanym 

instytucjom działającym w oparciu prawo korporacyjne. Praktycznie zarzucono więc 

bezpośrednie angażowanie się jednostek administracji publicznej w działalność 

inwestycyjną. W wariancie minimum zarządzanie funduszem funduszy powierzane jest 

podmiotowi publicznemu specjalnie w tym celu utworzonemu (Capital for Enterprise 

Ltd., Venture Finance Hungary), lub w najdalej idącym rozwiązaniu powierzanie 

zarządu firmom prywatnym (np. Hermes GPE), 

 we wszystkich analizowanych przypadkach fundusze funduszy miały charakter 

„detaliczny”, a nie „hurtowy”. Liczba wspartych funduszy portfelowych wahała się 

od kilku do kilkunastu (a nie kilkudziesięciu czy kilkuset). Jakkolwiek wielkość portfela 

była arytmetyczną konsekwencją wielkości alokowanych środków i wymogów 

inwestycyjnych, faktycznie konieczność utrzymywania „detalicznego” charakteru 

funduszu funduszy wynika przede wszystkim z ekonomiki jego działania, w tym 

szczególnie konieczności zapewnienia skutecznego i efektywnego nadzoru nad 

portfelem dokapitalizowanych funduszy. Jest to istotna przesłanka i praktyka, która 

powinna być brana pod uwagę zarówno przy projektowaniu działalności funduszu 

                                                      
108

 BIS Equity Finance Programmes Qualitative Reviews of UK HTF and Bridges Fund. July 2011.  Department for 
Business Innovation and Skills. EKOGEN. Str. 48.   
109

 Porównaj: 2013 Pan-European Private Equity Performance Benchmarks Study. 24 June 2014, EVCA & 
Thomson Reuters. 
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funduszy (organizacja wewnętrzna, kadry), jak i przy projektowaniu programu 

wsparcia. W tym ostatnim przypadku konieczne jest pragmatyczne dopasowywanie 

kapitałowych rozmiarów programu wsparcia do zdolności dystrybucyjno-nadzorczych 

funduszu funduszy (a nie odwrotnie) i ewentualne doinwestowywanie funduszu 

funduszy, gdy okaże się, że dystrybucja postępuje szybko. Znacznie gorszym 

rozwiązaniem może być nadmierne dokapitalizowanie programu i funduszu funduszy, 

a następnie wycofywanie niezainwestowanych środków (z czym mogą się wiązać 

istotne straty wizerunkowe i oskarżenia o nieudolność),  

 kolejnym istotnym wnioskiem płynącym z przeglądu wybranych programów i funduszy 

funduszów jest kwestia zaangażowania kapitału prywatnego. Kapitał ten może być 

angażowany na poziomie funduszu funduszy, jak i/lub funduszy portfelowych. Pierwsze 

z rozwiązań jest możliwe do realizacji wyłącznie w sytuacji rozwiniętego rynku 

fundraisingowego i przede wszystkim sektora inwestorów instytucjonalnych (dlatego 

rozwiązanie takie spotyka się najczęściej w Wielkiej Brytanii). Częściej stosowane jest 

jednak drugie podejście tj. wprowadzenie kapitału prywatnego do obiegu na poziomie 

funduszu portfelowego. Skala zaangażowania tego kapitału musi być jednak powiązana 

z celami programu wsparcia: tam gdzie program ukierunkowany jest na najbardziej 

ryzykowne klasy aktywów (faza seed/start-up, early-development), tam możliwości 

pozyskania tego kapitału są mniejsze, a co zatem idzie minimalne wymogi 

co do partycypacji muszą być niższe (10-30%) niż przy aktywach mniej ryzykownych, 

 ostatnim wnioskiem i swoistą dobrą praktyką jest wyraźne sektorowe profilowanie 

funduszu funduszy. W większości analizowanych przypadków wymogi inwestycyjne 

stawiane funduszom portfelowym miały mniej lub bardziej sektorowo ukierunkowany 

charakter przy czym nie należą do rzadkości programy i fundusze zorientowane 

wyłącznie na wymienione z nazwy sektory wysokotechnologiczne.  

Tabela 6. Ogólna charakterystyka wybranych programów wsparcia kapitałowego wdrażanych 

poprzez fundusz-funduszy 

Program (fundusz 
funduszy) 

Rok 
uruchomienia 

programu 

Liczba 
funduszy 

portfelowych 

Liczba 
spółek w 

portfelach 
funduszy 

Kapitał 
zainwestowany 

w spółki 
portfelowe 

Wymagania 

sektorowe 

Faza rozwoju 
beneficjenta 

UK High Technology 
Fund of Funds 

2000 9 245 (*) 2 619 mln euro 

Life science, 
usługi dla 
biznesu 

cleantech 

Early stage 

UK IIF / UK Future 
Technologies Fund 

2010 12 b.d. b.d. 

Life science, 
technologie 

cyfrowe, 
zaawansowane 
przetwórstwo 

Nie wskazano 

UK IIF / Hermes 
Environment & 
Innovation Fund 

2010 b.d.  b.d. b.d. 

Clean 
technologies, 
technologie 

nisko emisyjne 

Brak danych  

EIF/ERP Dachfonds 2004 16 b.d. b.d. Inwestycje 
technologiczne 

Early & 
development 

stage 
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Program (fundusz 
funduszy) 

Rok 
uruchomienia 

programu 

Liczba 
funduszy 

portfelowych 

Liczba 
spółek w 

portfelach 
funduszy 

Kapitał 
zainwestowany 

w spółki 
portfelowe 

Wymagania 

sektorowe 

Faza rozwoju 
beneficjenta 

NRW.BANK.Seed 
Fonds Initiative 

2014 11 89 (**) b.d. 

Software, 
technologie 

medyczne, e-
commerce, 
cleantech 

Seed / start-
up 

New Hungary VC 
Programme 
(JEREMIE I) 

2009 8 115 (***) 158 mln euro 
Projekty 

innowacyjne 
Seed/ start-
up/growth 

New Hungary VC 
Programme - joint 
growth fund 
(JEREMIEII) 

2012 6 33 (***) 47,9 mln euro 
Projekty 

innowacyjne 
Growth 

New Hungary VC 
Programme - JOINT 
SEED (JEREMIE II) 

2012 4 49 (***) 7,4 mln euro 
Projekty 

innowacyjne 
Seed / start -

up 

Baltic Innovation 
Fund 

2013 5 16 (****) 84,6 mln euro Brak danych  Nie wskazano 

Dutch Venture 
Initiative I 

2013 14 88 (*****) 193 mln euro 
Lifesciecne, 

cleantech, ICT 
Later stage  

(*) stan na koniec 2010 r.   
(**) stan na czerwiec 2017 r. 
(***) stan na koniec 2014 r.  
(****) stan na koniec maja 2017 r. 
(*****) stan na marzec 2017 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów z poszczególnych funduszy.  
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6 Wnioski i rekomendacje 

Zaprezentowany w poprzednich rozdziałach materiał analityczny pozwala na sformułowanie 

następujących wniosków i rekomendacji110.  

1. Działanie 3.2 POIG wdrażane przez KFK S.A. generalnie należy ocenić pozytywnie. Przede 

wszystkim realizacja Działania przyczyniła się do realizacji celów programowych. Pomimo 

bardzo trudnych warunków realizacji, licznych napięć i popełnionych błędów interwencja 

pozwoliła na przetestowanie zastosowanego mechanizmu wsparcia i formuły realizacyjnej. 

Uważamy, że w warstwie inwestycyjnej (portfel spółek) Działanie 3.2 POIG nie jest obciążone 

większym ryzykiem, niż to, jakie tradycyjnie występuje przy inwestycjach VC. Niewątpliwie 

wśród funduszy dofinansowanych przez KFK S.A. znalazły się fundusze lepsze i gorsze. Trudno 

ocenić, na ile rozpoznanie tych „gorszych” na etapie konkursów było możliwe, tym bardziej 

że praktycznie w większości przypadków zespoły zarządzające miały charakter „first-time-

teams”. Tym niemniej z zebranych danych wynika, że zbudowany przez dofinansowane 

fundusze VC portfel zawiera szereg projektów o wysokiej innowacyjności i znacznym 

potencjale wzrostu. Jakkolwiek jest zbyt wcześnie (zbyt mała liczba zrealizowanych wyjść), 

aby wiarygodnie wnioskować na temat efektywności poszczególnych funduszy i całego 

Działania 3.2 POIG, to te wyjścia, które już zostały zrealizowane oraz te, które sygnalizowano 

w trakcie wywiadów, jak i niezwykła dynamika rozwoju kilku innych projektów (nawiązujemy 

tu do wybranych studiów przypadku spółek - w szczególności: A, B, F, I oraz J) wskazują, że 

niektóre z funduszy (ale na pewno nie wszystkie) prawdopodobnie zamkną swój udział 

w Działaniu z korzyścią dla inwestorów.  

2. Bez wątpienia dużą korzyścią Działania 3.2 POIG jest także efekt zintegrowania i utrwalenia 

niektórych zespołów zarządczych, które nadal pod tą samą marką kontynuują i będą 

kontynuować działalność inwestycyjną. W ten sposób Działanie 3.2 POIG przyczyniło się 

do wzrostu potencjału zarządzania inwestycjami kapitałowymi, a więc czynnika mającego 

bezsprzecznie podstawowe znaczenie dla kształtowania rynku VC w Polsce, w tym 

zapewnienia skutecznego i efektywnego wykorzystania wsparcia publicznego. 

3. W poprzednich rozdziałach szczegółowo omówiliśmy problemy towarzyszące realizacji 

Działania 3.2 POIG, leżące niejako po stronie rynkowej (sytuacja na rynku fundraisingowym, 

podaż projektów inwestycyjnych, moda inwestycyjna). Problemy te są niezależne od samego 

środowiska programów operacyjnych i w krótkim czasie trudno na nie oddziaływać 

i wystarczająco skutecznie niwelować. Brak kontroli nad nimi skłania nas do wniosku, że przy 

projektowaniu programów wsparcia kapitałowego konieczna jest duża doza ostrożności 

i konserwatyzmu w zakresie założeń. Takiego konserwatyzmu w naszej ocenie zabrakło przy 

projektowaniu Działania 3.2 POIG. Zaplanowanie bardzo dużej alokacji, z ponad dwuletnim 

wyprzedzeniem do momentu startu dystrybucji środków, w dodatku na rynku ewidentnie 

słabym pod względem fundraisingowym i o ograniczonej podaży profesjonalnych zespołów 

zarządzających, musiało przełożyć się na szereg problemów w fazie realizacji. Trudno w takiej 

sytuacji winić fundusze VC, a także KFK S.A. za nieskonsumowanie całej alokacji 
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i nieosiągnięcie zakładanego wskaźnika liczby inwestycji (183). Oprócz większej dozy 

ostrożności przy ustalaniu założeń programów wsparcia konieczne jest także dokładniejsze 

monitorowanie sytuacji na rynku VC, co obecnie nie jest realizowane.   

4. Podczas, gdy niewątpliwie trudno oddziaływać na sytuację na rynku fundraisingowym, czy 

wpływać na podaż wiarygodnych i profesjonalnych zespołów zarządzających, na pewno wiele 

można zrobić na rzecz zwiększenia podaży projektów inwestycyjnych i gotowości 

inwestycyjnej. Jest to tym pilniejsze, że w obecnej perspektywie finansowej środków 

inwestycyjnych jest znacznie więcej i są one uruchamiane w zbliżonym czasie. Ryzyko 

konkurencji o projekty jest więc znaczne. Konieczna jest zatem większa presja na jednostki 

naukowe, wciąż - w znacznej części - nie uznające komercjalizacji za jakikolwiek priorytet. 

Pomimo krytyki programu Spintech, analogiczne działania powinny być kontynuowane, gdyż 

przyczyniają się do wzrostu ilości projektów i tym samym gotowości inwestycyjnej po stronie 

pomysłodawców. Fakt, że w portfelach funduszy dofinansowanych przez KFK S.A. znalazły się 

także projekty wywodzące się z Działania 3.1 POIG, czy programu pilotażowego BRIdge Alfa 

może wskazywać, że takie programy „niszowe” i ukierunkowane na fazę seed mogą podaż 

projektów zwiększyć. Oznacza to zatem, że obok interwencji tego typu (KFK S.A.) konieczne 

jest zapewnienie wsparcia także na etapie wczesnej identyfikacji i inkubacji innowacyjnych 

pomysłów (w tym kierunku zmierzają cele obecnie realizowanych: Poddziałania 1.1.2 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz programu ScaleUP). Wobec tego - naszym 

zdaniem - poza dyskusją jest potrzeba realizacji takich interwencji w szerszej skali (nie 

pilotażowej). 

5. Kontynuacja działalności KFK S.A. może wymagać pewnej korekty w ramach przyjętych zasad 

korporacyjnych, a także opracowania zbioru wewnętrznych standardów postępowania 

w zakresie realizacji konkursów, funkcjonowania komitetów inwestycyjnych (udziału / roli 

w pracach komitetów inwestycyjnych funduszy portfelowych, w tym stopnia oddziaływania 

na podejmowane przez nie decyzje), współpracy z funduszami - w każdym przypadku 

nawiązujących do dobrych praktyk i standardów stosowanych na rynku VC. Niezwykle ważną 

i pilną kwestią jest także rozstrzygnięcie problemu bezzwrotnych świadczeń - znaczenie tego 

problemu jest duże, bowiem poważnie szkodzi on wizerunkowi KFK S.A. oraz rodzi określone 

ryzyka biznesowe o znacznym niebezpieczeństwie materializacji (ryzyka te powinny być 

ujawnione w bilansie). 

6. Realizacja Działania 3.2 POIG pozwoliła zweryfikować skuteczność mechanizmu wsparcia. 

Z przeprowadzonych wywiadów i analiz wynika, że dla inwestorów obeznanych z rynkiem VC 

i akceptujących występujące na tym rynku ryzyko, kluczowe znaczenie miał bodziec w postaci 

dokapitalizowania (lewarowania) funduszy (zasada 50/50). Dla inwestorów wykazujących 

silniejszą awersję do ryzyka większe znaczenie mógł mieć natomiast niesymetryczny podział 

środków z wyjścia. Należy jednak zaznaczyć, że w naszej ocenie błędem było zastosowanie 

zasady uprzywilejowania inwestorów prywatnych, zarówno w zakresie odzyskiwania kapitału, 

jak i podziału zysków. Sytuacja ta mogła zachęcać do oportunizmu i przyciągania na rynek VC 

inwestorów faktycznie nie akceptujących ryzyka VC, ale szukających okazji do korzystnych 

zysków kosztem KFK S.A. Błąd ten został częściowo naprawiony w noweli (z dnia 23 marca 

2016 r.) rozporządzenia wykonawczego poprzez zastosowanie równego odzyskiwania 



  66 

 

kapitału do poziomu 75% jego wartości. Nie jesteśmy obecnie w stanie ocenić, czy taki limit 

jest właściwy, czy raczej nie powinno to być pełne zrównanie (brak asymetrii) na poziomie 

zwrotu kapitału. Rekomendujemy, aby w miarę realizacji kolejnych wyjść dokonywane były 

analizy stóp zwrotu dla inwestorów i KFK S.A. w relacji do benchmarków (badania EVCA).  

7. Konieczne jest optymalizowanie warunków regulacyjnych działania funduszy VC. Zasadniczo 

wszystkie słabości infrastruktury prawnej zostały już zidentyfikowane (m.in. przez PSIK czy 

zespoły pracujące nad ustawą o innowacyjności), ale działania na tym polu wymagają 

intensyfikacji. Przede wszystkim, z punktu widzenia funduszu funduszy, konieczne jest 

rozważenie korekty przepisów dotyczących postępowania przed UOKiK, uzyskanie 

transparentności dla spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, a także zwolnienia 

aportu wnoszonego do spółki z podatku VAT. 

8. W perspektywie 2014-2020 na rynek venture capital zostanie skierowane ponad 4,3 mld zł 

środków publicznych (w ramach interwencji realizowanej przez instytucje będące w grupie 

PFR oraz przez NCBR i w ramach programów regionalnych). Tak duża kwota może być 

istotnym impulsem do budowy rynku venture capital w Polsce. Interwencje z lat poprzednich 

obarczone były niesprzyjającymi warunkami formalno-regulacyjnymi oraz złą sytuacją na 

rynku fundraisingowym. Działanie 3.1 POIG nie było ukierunkowane na budowę zaplecza 

kapitałowego i zostało skierowane na rynek instytucji otoczenia biznesu działających non-for 

-profit, a w przypadku Działania 3.2 POIG w trakcie realizacji programu pogorszono sytuację 

podatkową inwestorów działających w formule spółek komandytowo-akcyjnych, 

wprowadzając podwójne opodatkowanie zysku z inwestycji. W chwili obecnej sytuacje na 

rynku fundraisingu można uznać za dobrą, chociaż krajowe otwarte fundusze emerytalne 

nadal nie mogą inwestować w fundusze VC/PE, pomimo, że na świecie stanowią właśnie 

istotny filar tego rynku. Niestety, wprowadzane aktualnie ulgi w podatku dochodowym 

dotyczą wybranych okresów oraz specyficznych sytuacji (spółki portfelowe realizujące prace 

B+R) i nie dają impulsu do długotrwałego rozwoju rynku venture capital. Biorąc pod uwagę 

wartość interwencji realizowanej poprzez POIR na rynku venture capital wskazane jest 

umożliwienie w sposób trwały zaistnienia w Polsce wehikułu transparentnego podatkowo, 

w ramach którego możliwa byłaby działalność venture capital. Warto zauważyć, iż prawie we 

wszystkich krajach UE takie formy prawne funkcjonują (co najmniej kilka111). W praktyce 

będzie to oznaczało funkcjonowanie funduszy venture capital zarejestrowanych w innych niż 

Polska krajach, co będzie miało również wpływ na przenoszenie działalności spółek 

portfelowych do tych krajów. Problemy podatkowe dotyczą również opodatkowania 

konwersji pożyczek udzielanych przez fundusze VC spółkom portfelowym na udziały. Takie 

rozwiązanie, powszechnie stosowane przez fundusze w celu minimalizacji ryzyka 

inwestycyjnego jest opodatkowane, pomimo że nie powoduje powstania realnego dochodu 

po stronie inwestorów. Kolejnym problemem jest słaba aktywność rynku giełdowego (w tym 

rynku alternatywnego NewConnect), co pogarsza perspektywy uzyskania kolejnych rund 

finansowania i pozyskania finansowania od inwestorów prywatnych na rynku publicznym. 

Idąc za przykładem rynków rozwiniętych np. brytyjskiego warto wprowadzić ulgi 
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inwestycyjne, które objęłyby również inwestycje na rynku giełdowym112. Powyższe problemy 

wymagają zaadresowania na poziomie centralnym, tak aby mogły zmaterializować się 

w zmianach w ustawach o podatku dochodowym PIT i CIT. W przeciwnym razie po roku 2020, 

efekty na rynku venture capital nadal nie będą widoczne, a znaczna część kapitału zostanie 

przesunięta do innych krajów członkowskich UE. Analogiczna sytuacja może dotyczyć spółek 

portfelowych – innowacyjnych start-upów, które kolejnych rund finansowania będą 

poszukiwać za granicą przenosząc miejsce rejestracji spółki, a także być może część 

zatrudnienia i realizując potencjał w innym kraju. 

9. Od strony operacyjnej, w związku z licznymi programami wsparcia instrumentów 

kapitałowych ze środków okresu 2014-2020, warto monitorować kwestię spełniania (lub nie) 

przez spółki portfelowe wspieranych funduszy kapitałowych definicji MŚP, w kontekście 

postanowień załącznika I do rozporządzenia o wyłączeniach blokowych (GBER). 

Rozporządzenie to pozwala bowiem na klasyfikację przedsiębiorstwa jako „samodzielnego”, 

o ile przedsiębiorstwo nie ma charakteru przedsiębiorstwa „powiązanego” i o ile 

udziałowcami są między innymi „publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, 

osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną 

w oparciu o venture capital, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. „anioły 

biznesu”) lub inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego. Faktycznie 

definicje poszczególnych pojęć (publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, 

aniołowie biznesu, czy też fundusze rozwoju regionalnego) są bardzo nieostre (lub wręcz ich 

nie ma), wskutek czego spółki portfelowe mogą mieć problemy w pozyskaniu dotacji lub 

pożyczek skierowanych do firm sektora MŚP. Dodatkowo, kwestie mogą jeszcze komplikować 

powiązania pomiędzy poszczególnymi funduszami kapitałowymi (problem ten zresztą 

występował w znacznej skali w Działaniach 3.1 i 3.2 POIG). Warto zatem w konsultacji 

z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapewniać funduszom i samym spółkom 

oraz instytucjom oferującym finansowanie (odpowiednie IZ i IP) odpowiednie wsparcie 

informacyjne i interpretacyjne. 
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Załącznik 1 - Tabela rekomendacji 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji 

Obszar 

tematyczny 

Program 

operacyjny 

1.  

Szereg napięć na linii KFK S.A. 

i fundusze portfelowe 

wynikało z braku 

doświadczenia KFK S.A. w 

poruszaniu się po rynku 

venture capital; zasady 

funkcjonowania KFK S.A. 

determinowała postać 

właściciela (bank) i znaczna 

zależność od procedur i 

regulacji dotyczących POIG. 

Wskazana jest modyfikacja 

zasad korporacyjnych KFK S.A., 

zmierzająca do większego 

dopasowania jej do 

standardów funkcjonowania 

rynku VC.  

Konieczne jest opracowanie 

standardów funkcjonowania 

KFK S.A jako funduszu 

funduszy. 

Ministerstwo 

Rozwoju, BGK, 

PFR  

Modyfikacja zasad 

corporate governance 

(kodeks corporate 

governance dla 

funduszu funduszy) 

2018 (I) pozasystemowa przedsiębiorczość POIG 

2.  

W naszej ocenie błędem było 

zastosowanie zasady 

uprzywilejowania 

inwestorów prywatnych, 

zarówno w zakresie 

odzyskiwania kapitału, jak i 

podziału zysków. Sytuacja ta 

mogła zachęcać do 

oportunizmu i przyciągania 

na rynek VC inwestorów 

faktycznie nie akceptujących 

ryzyka VC, ale szukających 

okazji do korzystnych zysków 

kosztem KFK S.A.  

Wskazany błąd został 

częściowo naprawiony w 

noweli (z dnia 23 marca 2016 

r.) rozporządzenia poprzez 

zastosowanie równego 

odzyskiwania kapitału do 

poziomu 75% jego wartości. 

W miarę realizacji kolejnych 

wyjść z inwestycji konieczne 

jest prowadzenie analiz stóp 

zwrotu dla inwestorów i KFK 

S.A. w relacji do benchmarków 

(badania EVCA). Na tej 

podstawie będzie można 

określić czy obecny limit (dla 

kapitału) wynoszący 75% jest 

adekwatny.  

 

Ministerstwo 

Rozwoju 

Przeprowadzenie 

okresowych analiz; 

ewentualna zmiana 

przepisów 

rozporządzenia w 

zakresie 

uprzywilejowania 

inwestorów 

2019 (I) pozasystemowa przedsiębiorczość POIG 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji 

Obszar 

tematyczny 

Program 

operacyjny 

3.  

Warunki regulacyjne 

obowiązujące w Polsce wciąż 

nie dostrzegają specyfiki 

rynku VC:  

 oprócz formy FIZAN brak 

jest innych wehikułów 

przejrzystych 

podatkowo,  

 postępowanie przed 

UOKiK w przypadku 

inwestycji KFK wydaje się 

zbędne. 

Konieczne jest rozważenie 

korekty przepisów dotyczących 

postępowania przed UOKiK  w 

przypadku inwestycji 

polegających na utworzeniu 

nowego przedsiębiorcy, 

dokonywanych z udziałem 

funduszu funduszy - zwolnienie 

z uzyskania zgody UOKiK, 

zapewnienie transparentności 

podatkowej dla spółki 

komandytowej i 

komandytowo-akcyjnej 

(zwolnienie z podatku CIT), a 

także zwolnienie aportu 

wnoszonego do spółki z 

podatku VAT. 

Ministerstwo 

Rozwoju, 

Ministerstwo 

Finansów 

Zmiany w stosownych 

przepisach (ustawy 

podatkowe, ustawa o 

ochronie konkurencji i 

konsumenta) 

2019 (II) 
Programowa, 

strategiczna 
przedsiębiorczość POIG/POIR 

4.  

Pomiędzy KFK S.A. a 

funduszami portfelowymi 

istnieje spór co do zasadności 

wypłaty tzw. bezzwrotnych 

świadczeń. Obecnie 

świadczenia te – 

przewidziane w umowie z 

funduszami – nie są 

wypłacane. Istnieje ryzyko, że 

spór ten trafi na drogę 

sądową.  

Ryzyko związane ze sporem 

wokół bezzwrotnych świadczeń 

powinno być ujawnione w 

bilansie KFK S.A. poprzez 

utworzenie odpowiednich 

rezerw. Należy pilnie zlecić 

niezależnej kancelarii prawnej 

aby dokonała diagnozy 

problemu określiła sposób 

procedowania nad nim.  

Ministerstwo 

Rozwoju, BGK,  

Ujęcie ryzyka w 

sprawozdaniach 

finansowych za 2017 r.  

2018 (I) pozasystemowa przedsiębiorczość POIG 

5.  

Spółki portfelowe aplikujące 

o wsparcie w formie dotacji 

ze środków publicznych, 

przede wszystkim 

Ministerstwo Rozwoju we 

współpracy z Polskim 

Funduszem Rozwoju oraz z 

Urzędem Ochrony Konkurencji 

Ministerstwo 

Rozwoju, PFR, 

UOKiK 

Opracowanie 

odpowiednich 

wytycznych, a 

następnie 

III kwartał 

2018 

Operacyjna 

programowa 

Innowacyjność 

oraz badania i 

rozwój 

POIR 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji 

Obszar 

tematyczny 

Program 

operacyjny 

oferowanych ze środków 

europejskich, mogą 

napotykać problemy w 

uzyskaniu potwierdzenia, że 

spełniają kryteria firmy 

sektora MSP, w rozumieniu 

Załącznika 1 do 

Rozporządzenia 651/2015, 

mimo, że Rozporządzenie to 

pozwala na klasyfikację takich 

firm jako samodzielnych w 

sytuacji, gdy więcej niż 25% 

udziałów (ale poniżej 50%) 

posiadają w nich „publiczne 

korporacje inwestycyjne, 

spółki venture capital, osoby 

fizyczne lub grupy osób 

fizycznych, prowadzące 

regularną działalność 

inwestycyjną w oparciu o 

venture capital, które 

inwestują w firmy 

nienotowane na giełdzie (tzw. 

„anioły biznesu”)”.  

W indywidualnej sprawie 

jednego z inwestorów 

(inkubator inwestycyjny w 

Działaniu 3.1 POIG UOKiK 

wydał pozytywną opinię w tej 

sprawie, jednak  dotyczy ona 

tylko konkretnej instytucji i 

możliwości jej 

zaklasyfikowania jako 

i Konsumentów powinno 

opracować wytyczne / mini-

podręcznik, dotyczący 

kryteriów spełniania przez 

spółki portfelowe funduszy 

kapitałowych definicji MSP i 

odpowiednio ją upowszechnić, 

w szczególności wśród 

instytucji zarządzających i 

pośredniczących, 

odpowiedzialnych za udzielanie 

wsparcia w ramach Polityki 

Spójności 2014-2020. W 

szczególności kluczowe byłoby 

doprecyzowanie, jakie warunki 

trzeba spełnić, aby dany 

fundusz kapitałowy lub inni 

inwestorzy spełniali definicję 

publicznej korporacji 

inwestycyjnej, spółki venture 

capital, funduszu rozwoju 

regionalnego lub anioła 

biznesu, o których mowa w 

Załączniku 1 do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

przeprowadzenie akcji 

promocyjno-

informacyjnej wśród 

odpowiednich IZ, IP 

oraz funduszy 

kapitałowych . 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji 

Obszar 

tematyczny 

Program 

operacyjny 

publicznej korporacji 

inwestycyjnej. Opinia ta jest 

zaś niestety pomocna tylko w 

ograniczonym stopniu dla 

innych tego typu instytucji. 



Załączniki (2)  73 

 

Załącznik 2 – Spis tabel, wykresów, ramek, schematów 

 
SPIS TABEL 

Tabela 1. Techniki badawcze wykorzystane w ewaluacji Działania 3.2 POIG .................................. 10 

Tabela 2. Wsparcie dla rynku VC w okresie programowania 2014-2020 (programy wdrażane 

od 2016 / 2017 roku) ........................................................................................................ 20 

Tabela 3. Wskaźniki realizacji Działania 3.2 POIG ............................................................................. 23 

Tabela 4. Koszty zarządzania funduszami VC w ramach działania 3.2. POIG ................................... 41 

Tabela 4. Występowanie eksportu w 2016 r. w spółkach, beneficjentach inwestycji funduszy VC 51 

Tabela 5. Ogólna charakterystyka wybranych programów wsparcia kapitałowego wdrażanych 

poprzez fundusz-funduszy ................................................................................................ 62 

 
SPIS WYKRESÓW 

Wykres 1. Liczba zespołów zarządzających funduszami Venture capital w poszczególnych 

konkursach w podziale na zespoły wybrane i odrzucone ................................................. 27 

Wykres 2. Jak ogólnie ocenia Pan/i proces ubiegania się o wejście kapitałowe? Czy proces 

ubiegania się o wejście kapitałowe był dla Państwa …? ................................................... 31 

Wykres 3. Czynniki, decydujące o tym, że pozyskany kapitał okazał się niewystarczający ............... 42 

Wykres 4. Najważniejsze kierunki wykorzystania środków z inwestycji w spółkach ........................ 43 

Wykres 5. Działania w zakresie B+R i ochrony własności intelektualnej ........................................... 44 

Wykres 6. Rezultaty pozyskania inwestora w postaci funduszu VC - czy w wyniku pozyskania 

inwestora wystąpił wskazany efekt? ................................................................................ 46 

Wykres 7. Dodatkowe korzyści niekapitałowe, dzięki pozyskaniu wejścia kapitałowego ................. 48 

Wykres 8. Ocena użyteczności pozyskanego smart money ............................................................... 49 

Wykres 9. Ocena kondycji finansowej spółki ..................................................................................... 49 

Wykres 10. Perspektywy rozwojowe spółek (oś pozioma - perspektywy rozwojowe są /.../), 

a opinie o ich sytuacji finansowej (oś pionowa - spółka znajduje się /.../) ....................... 50 

Wykres 11. Ocena kondycji finansowej spółki - wielkość sprzedaży za 2016 r. .................................. 51 

Wykres 12. Jaka była wartość eksportu spółki w 2016 r.?................................................................... 52 

Wykres 13. Jaki jest główny rynek działania spółki? Spółka działa ... .................................................. 52 

Wykres 14. Liczba osób zatrudnionych w spółce (w momencie badania - październik 2017) ............ 53 

Wykres 15. Branżowa koncentracja działalności spółek ..................................................................... 53 

 
SPIS RAMEK 

Ramka 1. Cel działania 3.2 POIG .............................................................................................................. 9 

 
SPIS SCHEMATÓW 

Schemat 1.  Architektura wsparcia III osi priorytetowej POIG (dziedzina wsparcia)............................ 19 

Schemat 2. Cele - POIG, III oś priorytetowa i instrumenty interwencji ................................................. 22 

 
 



Załączniki (3)  74 

 

 

Załącznik 3 – Lista respondentów  

Lista respondentów wywiadów indywidualnych 

Lp. Instytucja Grupa Rozmówca 

1 
Departament Programów Wsparcia 

Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Rozwoju 
IZ Daniel Szczechowski 

2 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. KFK Daniel Kawoń 

3 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. KFK 
Jerzy Bartosiewicz 
Renata Tymoszuk 

4 
Polskie Stowarzyszenie Inwestorów 

Kapitałowych 
PSIK Barbara Nowakowska 

5 Skyline Venture fundusze VC Paweł Maj 

6 Venture Capital Satus, fundusze VC Krzysztof Bełech 

7 Inovo Venture Fund I, fundusze VC Mateusz Buchta 

8 Avanu Venture Capital Management, fundusze VC Krzysztof Rytel  

9 
Europejska Technologiczna Grupa 
Kapitałowa Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
fundusze VC Michał Marciniak 

10 
bValue Unicorns Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
fundusze VC Maciej Balsewicz  

11 Innovation Nest fundusze VC Piotr Wilam  

12 GPV I fundusze VC Zygmunt Grajkowski 

13 Internet Ventures (dawne MCI Capital) fundusze VC Tomasz Danis 

14 SpeedUp Innovation fundusze VC Jakub Dudek 
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Lista respondentów w badaniu CAPI 

Lp. Respondent Fundusz KFK 

1 Stal Sp. z o.o. Skyline Venture Sp. z o.o. S.K.A. 

2 MyLed Sp. z o.o. Inovo Sp. z o.o. Venture Fund I S.K.A. 

3 Legimi Sp. z o.o. FIZAN VC SATUS 

4 Paymax S.A. FIZAN VC SATUS 

5 POLTV S.A. Avanu VC Management Sp. z o.o. S.K.A. 

6 Tech Sim Sp. z o.o. Skyline Venture Sp. z o.o. S.K.A. 

7 Opencard Sp. z o.o. FIZAN VC SATUS 

8 Creative Tech Sp. z o.o. ETKG Sp. z o.o. 

9 Smartnet Research & Solutions Sp. z o.o. Inovo Sp. z o.o. Venture Fund I S.K.A. 

10 EFNEO Sp. z o.o. Skyline Venture Sp. z o.o. S.K.A. 

11 PV Polska Sp. z o.o. Inovo Sp. z o.o. Venture Fund I S.K.A. 

12 Snapp Sp. z o.o. FIZAN VC SATUS 

13 Gamfi Sp. z o.o. Inovo Sp. z o.o. Venture Fund I S.K.A. 

14 House Domowa Opieka Sp. z o.o. Skyline Venture Sp. z o.o. S.K.A. 

15 Motivizer Sp. z o.o. FIZAN VC SATUS 

16 Wayman Sp. z o.o. Innovation Nest Sp. z o.o. S.K.A. 

17 Saleslift Sp. z o.o. FIZAN VC SATUS 

18 Audioteka S.A. GPV I Sp. z o.o. S.K.A. 

19 UXPin Sp. z o.o. Innovation Nest Sp. z o.o. S.K.A. 

20 Use It Better Sp. z o.o. Innovation Nest Sp. z o.o. S.K.A. 

21 Tomorrow Sp. z o.o. GPV I Sp. z o.o. S.K.A. 

22 Teroplan S.A. GPV I Sp. z o.o. S.K.A. 

23 Reds S.A. GPV I Sp. z o.o. S.K.A. 

24 HiProMine S.A. GPV I Sp. z o.o. S.K.A. 

25 Fitatu Sp. z o.o. SpeedUp Innovation Sp. z o.o. S.K.A. 

26 Algolystics Sp. z o.o. GPV I Sp. z o.o. S.K.A. 

27 Reliability Solutions Sp. z o.o. GPV I Sp. z o.o. S.K.A. 

28 Salesbook Sp. z o.o. SpeedUp Innovation Sp. z o.o. S.K.A. 

29 ZenCard Sp. z o.o. SpeedUp Innovation Sp. z o.o. S.K.A. 
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Załącznik 5 - Ocena efektywności spółek portfelowych VC na podstawie 
modelu ekonometrycznego 
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OPIS METODOLOGII 

W procesie oceny efektywności działań podjętych w ramach programu wsparcia w ramach działania 

3.2. POIG przez KFK S.A wykorzystano metodę estymacji przez dopasowanie. Jako uzasadnienie 

wskazać należy, iż jest to metoda pozwalająca oszacować skuteczność określonego oddziaływania 

(tu wsparcia finansowego) na daną zmienną (tu efekt ekonomiczny) przy występowaniu autoselekcji 

próby113. Wynikiem przeprowadzonej estymacji przez dopasowanie jest określenie efektu netto 

wynikającego bezpośrednio z przeprowadzonego oddziaływania. 

Z punktu widzenia użyteczności otrzymanych wyników, estymacja przez dopasowanie polega na 

znalezieniu estymatora wartości oczekiwanej danej zmiennej (efektu) w grupie podmiotów 

poddanych oddziaływaniu i grupie kontrolnej. Do grupy kontrolnej dobierane są jednostki uznane za 

identyczne lub podobne ze względu na zmienne kontrolne. Właściwe dobranie jednostek do grupy 

kontrolnej114 umożliwia określenie wielkości efektu netto wynikające z przeprowadzonego 

oddziaływania. Wśród zalet tej metody można wymienić: 

 Może wykorzystywać dane pochodzące z obserwacji (obserwacja efektów oddziaływania 

w postaci np. finansowego wsparcia firmy). 

 Metoda nieparametryczna, czyli nie ma konieczności określania funkcji zależności i założenia 

o normalności rozkładu analizowanych zmiennych. 

 Pozwala wykorzystać dowolną liczbę zmiennych kontrolnych. 

 Jest odporna na endogeniczność zmiennych kontrolnych. 

Zmienne konieczne do określenia skuteczności oddziaływania w procesie estymacji przez 

dopasowania tworzą trzy zasadnicze grupy: zmienne efektu netto (Y), zmienne kontrolne (X) oraz 

zmienna oddziaływania (D). W przypadku gdy jest kilka zmiennych opisujących efekt netto (Y), 

wówczas estymację należy przeprowadzić dla każdej ze zmiennych osobno. Zmienne kontrolne (X) 

powinny spełniać wspomniane założenia warunkowej niezależności oraz przenikania. Ostatnia 

zmienna D, jest zmienną dychotomiczną, która dla każdej jednostki badania przyjmuje tylko dwie 

wartości 1 lub 0. Wartość 1 wskazuje, że dana jednostka została poddana oddziaływania, stąd 

konsekwentnie wartość 0 wskazuje, że jednostka nie została poddana oddziaływaniu. 

Przedmiotem przeprowadzonego badania była ocena średniego wpływu otrzymanego finansowego 

wsparcia na ekonomiczne efekty działalności jednostek (VC) uwzględnionych w badaniu. Jego 

wartość średnia została wyznaczona za pomocą estymatora ATE pozwalającego oszacować średni 

efekt oddziaływania dla całej próby (ATE, average treatment effect) postaci [LaLonde, 1986] zgodnie 

ze wzorem: 

𝐴𝑇𝐸 =
1

𝑛
∑[�̃�𝑖(1) − �̃�𝑖(0)]

𝑛

𝑖=1

 

gdzie wartości zmiennych efektu (Y) w obu grupach zdefiniowane są następująco: 

                                                      
113

 Gruszczyński, 2012, s. 309. 
114

 Trafna ocena wielkości efektu netto wynikającego z danego oddziaływania na podstawie estymacji przez 
dopasowanie wymaga spełnienia następujących założeń: warunkowej niezależności (badane jednostki nie 
zawierają ukrytych charakterystyk jednostek mających wpływ na wielkość efektu netto), przenikania (jednostki 
mają niezerową szansę znalezienia się w grupie poddanej oddziaływaniu i grupie kontrolnej, która nie została 
poddana oddziaływaniu). 
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�̃�𝑖(0) = {
𝑌𝑖           𝑑𝑙𝑎 𝐷𝑖 = 0

𝑌𝑖(0)|𝐷 = 1   𝑑𝑙𝑎 𝐷𝑖 = 1
 �̃�𝑖(1) = {

𝑌𝑖           𝑑𝑙𝑎 𝐷𝑖 = 1

𝑌𝑖(1)|𝐷 = 0   𝑑𝑙𝑎 𝐷𝑖 = 0
 

Obliczenie wartości estymatora ATE wymaga określenia: definicji podobieństwa jednostek 

dobieranych do grupy kontrolnej (szczegóły w punkcie następnym Opis przedmiotu badania) oraz 

zasad łączenia jednostek z obu grup. W niniejszym badaniu użyta została metoda dopasowania za 

pomocą prawdopodobieństwa (PSM, propensity score matching). Przyjmuje się, iż estymator 

uzyskany za pomocą PSM ma lepsze wartości statystyczne i jest szczególnie użyteczny w przypadku 

danych obserwacyjnych. 

Zastosowanie PSM umożliwia redukcję obciążenia selekcyjnego przy szacowaniu średniego efektu 

netto oddziaływania i polega na dopasowywaniu do grupy poddanej oddziaływaniu takiej grupy 

kontrolnej, że rozkłady charakterystyk zmiennych kontrolnych w obu grupach będą zbalansowane. 

Funkcja PS dopasowująca jednostki ma postać [Rosenbaum, Rubin, 1983]: 

𝑃(𝑋) = 𝑃(𝐷 = 1|𝑋) 

Warto zwrócić uwagę, że metoda dopasowywania jednostek na podstawie wartości PS pozwala 

uniknąć problemów z wielowymiarowością zmiennych kontrolnych. 

Analiza statystyczna przeprowadzona została za pomocą dwóch pakietów: analiza rozkładów, 

statystyki opisowe oraz testy istotności różnic średnich i wariancji w pakiecie Statistica 13.1 oraz 

estymacja przez dopasowanie w pakiecie STATA 14. 

 

PRZEDMIOT BADANIA - OPIS DOBORU SPÓŁEK DO GRUP 

Spośród 158 spółek sfinansowanych przez 12 funduszy Venture Capital powołanych w ramach 

działania 3.2. POIG, wybrano 47 podmiotów, dla których dostępne były dane finansowe dla minimum 

2 lat po zrealizowanej inwestycji. Grupa stanowi 30% pod względem ilości całości populacji 

i reprezentuje 40% wartości wsparcia udzielonego przez fundusze VC. Grupę referencyjną115 

stanowiły spółki notowane na alternatywnym rynku giełdowym – New Connect (NC). Wybór tej 

właśnie grupy referencyjnej wynika z faktu, iż rynek ten stanowi źródło pozyskania prywatnego 

kapitału na etapie dynamicznego rozwoju innowacyjnych spółek. Inwestycje w tego typu podmioty 

charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym podobnie jak w przypadku rynku VC, chociaż na 

rynku New Connect ciężko mówić o finansowaniu fazy seed. Spośród notowanych spółek wybrano 

spółki, które w trakcie procesu pozyskania kapitału przed debiutem giełdowym (w ramach emisji 

prywatnej - pre-IPO) pozyskały podobną kwotę kapitału, w podobnym okresie oraz reprezentują 

zbliżone sektory działalności. Dane finansowe dotyczące spółek zostały zanonimizowane. 

ZAKRES BADANIA 

Zakres czasowy danych opisujących charakterystykę spółek wybranych do badania obejmował lata 

2011-2016 celem zapewnienia względnej jednorodności uwarunkowań zewnętrznych, w których 

                                                      
115

 Dla każdej ze spółek grupy VC dobierane były po 3 spółki z grupy NC zgodnie z algorytmem PSM. Jako 
zmienne kontrolne, na podstawie których określane było podobieństwo przyjęto w badaniu wysokość 
otrzymanego przez te spółki wsparcia finansowego lub przynależność do sektora ICT. 
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funkcjonowały badane jednostki (spółki). Istotną przesłanką takiego określenia próby był moment, 

w którym spółki VC otrzymywały finansowe wsparcie.  

Zakres przedmiotowy stanowią wybrane charakterystyki ilościowe i jakościowe opisujące sytuację 

ekonomiczną spółek wybranych do badania w latach, dla których są dostępne dane. Charakterystyki 

obu grup spółek (NC i VC) zgodnie z przyjętą metodą estymacji zostały podzielone na dwie zasadnicze 

grupy, czyli efekty ekonomiczne (Y) oraz zmienne kontrolne (X). 

 Efekty ekonomiczne (zmienne efektu netto Y) stanowią zmienne pobrane ze sprawozdań 

finansowych spółek: wartość aktywów (WA, w zł), wartość aktywów trwałych (WAT, w zł), 

wartości niematerialne i prawne (WNiP, w zł), rzeczowe aktywa trwałe (RAT, w zł), kapitał 

własny (KW, w zł), przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (PN, 

w zł), zysk (strata) z działalności operacyjnej (ZSO, w zł), EBITDA (w zł), zysk (strata) netto 

(ZSN, w zł). 

 Zmienne kontrolne (X): wysokość kwoty udzielonego wsparcia (KUW), przynależność spółki 

do sektora teleinformatycznego (ICT, zmienna binarna). 

Zakres przestrzenny badania obejmował spółki funkcjonujące w Polsce w okresie ustalonym jako 

okres badania. Odpowiednio, objęte wsparciem VC oraz notowane na rynku New Connect (NC). 

 

CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK GRUPY OBJĘTEJ WSPARCIEM VC I GRUPY KONTROLNEJ NC 

Obie badane grupy spółek opisane są za pomocą dwóch typów charakterystyk kontrolnych 

i ekonomicznych. Wśród charakterystyk kontrolnych znajdują się: liczba lat funkcjonowania, 

wysokość wsparcia oraz przynależność spółki do sektora teleinformatycznego. 

W tablicy 1 zawarto zestawienie liczby spółek obu grup ze względu na okres funkcjonowania. 

Wszystkie spółki funkcjonowały dwa lata, kolejno trzy lata już tylko 17 spółek w grupie VC oraz 89 

w grupie NC. W związku z krótkim okresem działalności, jedynie po 6 i 3 spółki w grupie VC 

odpowiednio po upływie 4 i 5 lat. 

Tab. 1. Liczebność spółek wg lat funkcjonowania 

Źródło: opracowanie własne  

Wyróżnionym sektorem w badanych spółkach był sektor teleinformatyczny. W grupie spółek NC, 

firmy sektora ICT stanowiły 32%, natomiast w grupie spółek VC było to odpowiednio 70% (dla 

pierwszego i drugiego roku funkcjonowania). 

  

Grupa 
Liczba lat funkcjonowania 

1 2 3 4 5 

NC 103 103 89 62 45 

VC 47 47 17 6 3 
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Rys. 1. Struktura spółek ze względu na przynależność do sektora ICT 

  

 

 

Źródło: opracowanie własne  

Wysokość wsparcia, które otrzymały spółki w obu grupach była różna (Tab. 2). Najwyższy poziom 

wsparcia wyniósł 10,9 mln zł, podczas gdy najniższy stanowił kwotę 50 tysięcy zł. Średnio wysokość 

wsparcia wyniosła 2,4 mln zł z odchyleniem 2 mln zł od tego poziomu dla spółek VC, i odpowiednio 

dla spółek NC były to: średnia 2,1 mln zł i odchylenie 2,3 mln zł. Wartość mediany wskazuje, że 

połowa podmiotów otrzymała co najwyżej 1,62 mln zł w grupie spółek VC oraz nieco niższa kwota 

1 mln zł w przypadku spółek NC. 

Tab. 2. Charakterystyka wielkości wsparcia 

Grupa Średnia Mediana Min Max Odchylenie 

NC 2 111 031 1 027 320 104 660 10 912 170 2 283 132 

VC 2 394 421 1 620 138 50 000 9 000 003 2 045 672 

Źródło: opracowanie własne  

Analiza efektów ekonomicznych po 2 i 3 latach 

Tab. 3. Charakterystyka efektów ekonomicznych po 2 latach działalności 

Zmienna Typ N Średnia Mediana Minimum Maksimum Odch. std 

AK 
NC 103 24 137 456 11 745 142 1 234 000 257 844 000 39 268 670 

VC 47 3 687 092 1 884 711 12 292 20 071 343 4 289 414 

AT 
NC 103 12 344 863 4 889 612 6 328,00 170 648 000 26 159 193 

VC 47 1 819 981 701 373 0 14 529 126 3 028 060 

WNiP 
NC 103 1 178 317 183 729 0 13 910 000 2 352 411 

VC 47 986 980 206 755 0 9 137 607 1 811 687 

RAT 
NC 103 6 151 988 916 000 0 158 161 000 18 262 751 

VC 47 616 150 16 653 0 11 509 602 2 192 211 

KW 
NC 103 12 094 671 4 566 000 - 1 676 680 169 786 000 23 384 144 

VC 47 2 061 503 1 048 556 - 1 449 767 11 293 715 2 881 255 

PNzS 
NC 103 24 232 913 6 926 456 38 274 352 576 000 51 286 826 

VC 47 2 974 392 817 577 0 23 764 300 5 063 847 

32% 

68% 

NC ICT
Inne

70% 

30% 

VC ICT
Inne
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ZSK 
NC 103 1 455 686 419 196 - 3 999 709 39 465 000 4 655 628 

VC 47 - 622 239 - 470 866 - 3 577 329 576 265 917 794 

EBITDA 
NC 103 1 842 631 535 000 - 2 467 000 22 738 000 3 839 723 

VC 47 - 357 460 - 235 067 - 3 433 488 1 318 578 855 357 

ZSKn 
NC 103 998 745 156 000 - 4 040 039 41 634 000 4 662 310 

VC 47 - 672 625 - 490 678 - 3 578 166 458 115 906 434 

Źródło: opracowanie własne  

Tab. 4. Charakterystyka efektów ekonomicznych po 3 latach działalności 

Zmienna Typ N Średnia Mediana Minimum Maksimum Odch.std 

AK 
NC 89 27 231 195 15 657 000 667 380 194 096 747 35 432 411 

VC 17 4 904 386 2 976 545 137 840 20 262 866 5 593 529 

WNiP NC 89 1 224 178 279 138 0 15 846 000 2 411 221 

 
VC 16 1 025 414 510 509 0 6 432 307 1 664 021 

RAT 
NC 89 7 374 616 1 871 075 0 178 857 524 21 556 322 

VC 17 748 924 23 719 0 10 849 928 2 611 819 

KW 
NC 89 11 596 937 5 036 000 - 25 584 084 90 865 000 17 295 511 

VC 17 2 490 553 1 227 606 -662 359 11 341 340 3 021 142 

PNzS 
NC 89 29 238 769 9 459 074 9 725 396 786 000 65 756 244 

VC 17 4 370 289 1 700 150 577 16 719 279 5 434 894 

ZSK 
NC 89 391 280 265 000 - 32 681 349 15 152 309 4 690 640 

VC 17 - 592 293 - 141 382 - 3 598 648 752 150 1 137 435 

EBITDA 
NC 89 1 892 116 1 077 000 - 3 942 615 12 031 000 3 088 113 

VC 17 - 259 638 - 109 897 - 1 596 579 1 750 094 861 485 

ZSKn 
NC 89 -268 073 117 320 - 33 480 090 14 526 000 4 666 573 

VC 17 - 1 559 354 - 512 066 - 14 443 596 630 362 3 563 389 

Źródło: opracowanie własne 

Porównanie efektów ekonomicznych 

W trakcie analizy statystycznej charakterystyk efektów ekonomicznych zaobserwowano duże różnice 

pomiędzy poziomami tych efektów w obu badanych grupach przy jednocześnie obserwowanym 

bardzo dużym rozproszeniu. W związku z powyższym przeprowadzono analizę statystyczną istotności 

tych różnic, co jednocześnie pozwoli na stwierdzenie czy uzasadnione jest przejście do kolejnego 

etapu analizy. W tabeli zamieszczono wyniki przeprowadzonego testu istotności różnic poziomów 

średnich (test t) oraz wariancji (test Levene’a) badanych efektów ekonomicznych w obu grupach 

spółek. 

Otrzymane wartości wskazują, że w przypadku okresu 2 lat średnie poziomy wszystkich efektów 

ekonomicznych były istotnie wyższe w grupie spółek NC. Wyjątek stanowił jeden efekt ekonomiczny 

tj. wartości niematerialne i prawne (WNiP), które nie różnią się istotnie w obu grupach. Porównując 

okres 3 lat można zauważyć, że te różnice istotnie się zmieniają. Nadal pozostają istotnie wyższe 
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efekty ekonomiczne w grupie spółek NC względem spółek VC w przypadku: aktywów (AK), aktywów 

trwałych (AT), kapitału własnego (KW) oraz wartości EBIDTA. Natomiast różnica między poziomami 

średnimi w obu grupach przestaje być istotna dla efektów: rzeczowe aktywa trwałe (RAT), przychody 

netto ze sprzedaży (PNzS), zysk operacyjny (ZSK) oraz zysk netto (ZSKn). Nadal jest nieistotna dla 

wartości niematerialnych i prawnych (WNiP). 

Analiza różnic rozproszenia (test Levene’a) nie jest wrażliwa na zmianę długości okresu 

funkcjonowania spółek obu grup jedynie w przypadku wartości niematerialnych i prawnych. Duże 

i istotnie różne rozproszenie obserwowane jest dla okresu dwóch lat w przypadku wszystkich 

efektów ekonomicznych (z wyjątkiem WNiP). Natomiast po okresie 3 lat różnice te przestają być 

istotne dla następujących efektów: rzeczowe aktywa trwałe (RAT), zysk operacyjny (ZSK) oraz zysk 

netto (ZSKn). Świadczy to o dużym zróżnicowaniu odnośnie wielkości efektów ekonomicznych w obu 

badanych grupach spółek w pierwszych dwóch latach funkcjonowania po otrzymaniu wsparcia 

finansowego. 

Tab. 5. Charakterystyka efektów ekonomicznych po 3 latach działalności 

Zmienna 

Test średnich t Test wariancji Levene’a 

2 lata 3 lata 2 lata 3 lata 

-3,55 0,00 -2,58 0,01 16,43 0,00 9,77 0,00 

AK -2,74 0,01 -1,89 0,06 11,72 0,00 5,01 0,03 

AT -0,49 0,62 -0,32 0,75 0,91 0,34 0,35 0,56 

WNiP -2,07 0,04 -1,26 0,21 8,41 0,00 2,76 0,10 

RAT -2,93 0,00 -2,16 0,03 11,98 0,00 8,12 0,01 

KW -2,83 0,01 -1,55 0,12 13,22 0,00 4,44 0,04 

PNzS -3,03 0,00 -0,86 0,39 7,90 0,01 1,48 0,23 

ZSK -3,88 0,00 -2,84 0,01 16,44 0,00 9,51 0,00 

EBITDA -2,43 0,02 -1,08 0,28 4,51 0,04 0,01 0,74 

ZSKn -3,55 0,00 -2,58 0,01 16,43 0,00 9,77 0,00 

Prob – prawdopodobieństwo, że różnica między średnimi (test t) lub wariancjami (test Levene’a) jest istotna. 

Źródło: opracowanie własne 

 

WYNIKI ESTYMACJI ŚREDNIEGO EFEKTU NETTO 

Estymację średniego efektu netto (ATE) oddziaływania finansowego wsparcia, jakie otrzymały firmy 

VC przeprowadzono w czterech przekrojach: po upływie dwóch i trzech lat od momentu otrzymania 

wsparcia oraz dla poziomów efektów ekonomicznych i ich zmian w stosunku do momentu 

otrzymania wsparcia (Tab. 6). 

Efekty netto (ATE) dla poziomów zmiennych (efektów ekonomicznych) wskazują, że ich poziomy 

przeciętne były istotnie wyższe w grupie spółek NC, która niż w grupie spółek (VC) po upływie 2 lat. 

Wyjątek stanowią wartości niematerialne i prawne (WNiP). Po upływie kolejnego roku można 

zauważyć, że te różnice istotnie się zmniejszyły i tak nadal istotnie wyższe poziomy zmiennych 

w grupie NC były w przypadku: aktywów (AK), aktywów trwałych (AT), kapitału własnego (KW), 
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przychodów ze sprzedaży (PNzS), EBIDTA oraz zysku operacyjnego (ZSK). Różnice w poziomach po 

upływie 3 lat przestały być istotne między grupami NC i VC dla efektów: rzeczowe aktywa trwałe 

(RAT) oraz zysk netto (ZSKn). 

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się jeśli analizowane są różnice między poziomami analizowanych 

zmiennych (zmiana ich wartości względem poziomu wyjściowego w momencie otrzymania wsparcia). 

Wartość ATE dla różnic okresu 2 letniego wskazuje, że istotnie wyższe były zmiany efektów: aktywa 

(AK), aktywa trwałe (AT), kapitał własnych (KW), przychody netto ze sprzedaży (PNzS), zysk 

operacyjny (ZSK) oraz EBIDTA. Natomiast pozostałe różnice nie są statystycznie istotne: wartości 

niematerialne i prawne (WNiP), rzeczowe aktywa trwałe (RAT), zysk netto (ZSKn). Nieco inaczej 

sytuacja przedstawia się dla różnic po upływie 3 lat od momentu otrzymania wsparcia. Istotnie 

wyższe wartości zmian wystąpiły w grupie spółek NC w przypadku zmiennych: aktywa (AT), aktywa 

trwałe (AK), kapitały własne (KW) oraz przychody netto ze sprzedaży (PNzS). Dla pozostałych 

zmiennych wartość ATE wskazuje, że różnice są nieistotne między spółkami, które otrzymały wsparcie 

z grupy spółek VC a tymi z grupy spółek NC. 

Z powyższych rozważań wynika, że istotnym elementem jest czas, rozumiany jako okres niezbędny do 

optymalizacji pozytywnych efektów wynikających z otrzymanego wsparcia finansowego. 

Tab. 6. Średni efekt netto poziomów i przyrostów zmiennych po upływie 2 i 3 latach 

Zmienna/efekt 

Po 2 latach Po 3 latach 

Poziomy Różnice Poziomy Różnice 

ATE Prob ATE Prob ATE Prob ATE Prob 

AK - 18 700 000 0,00 - 3 854 923 0,00 - 20 600 000 0,00 - 8 618 512 0,00 

AT - 9 250 495 0,00 - 2 323 960 0,02 - 8 908 013 0,01 - 5 273 491 0,00 

WNiP - 383 511 0,27 - 1 537 111 0,30 - 483 441 0,31 184 353 0,67 

RAT - 5 351 484 0,01 - 768 212 0,04 - 4 387 691 0,14 - 3 241 035 0,06 

KW - 9 055 427 0,00 - 1 826 601 0,01 - 8071 594 0,01 - 3 137 596 0,00 

PNzS - 25 600 000 0,00 - 2 836 953 0,01 - 26 700 000 0,00 - 6 207 970 0,04 

ZSK - 1 920 079 0,00 - 258 319 0,36 - 686 746 0,02 801 502 0,10 

EBITDA - 2 028 572 0,00 123 498 0,89 -1 752 030 0,00 489 182 0,58 

ZSKn - 1 517 450 0,00 - 344 661 0,29 - 414 177 0,46 655 877 0,22 

Prob – prawdopodobieństwo, że średni efekt netto jest istotny. 
Źródło: opracowanie własne 

HIPOTEZY BADAWCZE 

Głównym celem badań empirycznych poświęconych efektywności inwestycyjnej funduszy VC jest 

weryfikacja hipotez dotyczących wyników osiąganych przez spółki finansowane przez te fundusze. 

Firmy te powinny osiągać nadzwyczajne wyniki z prowadzonej działalności gospodarczej, 

w porównaniu do firm, które takiego finansowania nie otrzymują. Celem niniejszego badania było 

określenie, efektów inwestycji funduszy VC tj. tempa rozwoju spółek portfelowych, ich rentowności, 

czy innowacyjność działalności. Z uwagi na dostępność danych oraz stosunkowo młody portfel 

możliwe do sprawdzenia było zachowanie portfela w okresie po 2-óch i 3-ech latach od momentu 

inwestycji. Dla okresów 4 i 5 lat od inwestycji dane były dostępne odpowiednio dla 6 i 3 spółek, co 
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uniemożliwiało estymację modelu. Tym samym weryfikacja hipotez nastąpiła najprawdopodobniej na 

zbyt wczesnym etapie oceny efektów prowadzonej działalności po dokonanej w daną spółkę VC 

inwestycji. Rekomendowane jest ponowne przeanalizowanie portfeli, gdy większość spółek z portfela 

funduszy VC będzie mogło przedstawić sprawozdania finansowe z 5-letniego okres rozwoju.  

W ramach modelu ekonometrycznego przetestowano następujące hipotezy: 

Hipoteza 1:  

Z uwagi na dostęp do kapitału udziałowego dostarczanego w sposób ciągły przez fundusze KFK oraz 

pozostałe czynniki o charakterze niefinansowym (wsparcie ze strony funduszu w zakresie 

zarządzania, strategii i rozwoju kanałów dystrybucji) spółki portfelowe funduszy VC wspartych 

w ramach działania 3.2. POIG przez KFK S.A. rozwijają się szybciej niż przedsiębiorstwa nie mające 

wśród udziałowców funduszy VC.  

Weryfikacja hipotezy: 

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że spółki portfelowe funduszy VC wspartych w ramach 

działania 3.2. POIG przez KFK S.A. nie rozwijają się szybciej w dwóch pierwszych latach od momentu 

inwestycji. Obie grupy spółek NC i VC średnio ponosiły straty, przy czym po upływie dwóch 

pierwszych lat strata w grupie VC była istotnie wyższa niż w grupie NC, natomiast po upływie 

kolejnego roku, obie grupy średnio notowały straty, przy czym wysokość tych strat w obu grupach nie 

była istotna. W badanych grup VC i NC analiza zysku operacyjnego, EBIDTA oraz zysku netto wskazuje 

na dużą różnicę w ich poziomach po upływie 2 lat od momentu inwestycji. Owa różnica znika między 

grupami jeśli porównujemy ich poziomy po upływie oraz dynamikę po upływie, co świadczy o tym, że 

efekty te zmieniały się podobnie w obu grupach spółek zarówno po upływie 2 lat, zaś po upływie 3 lat 

różnice te zaczynają znikać.  

Okres pierwszych lat rozwoju spółek to okres intensywnych inwestycji, dlatego w tym okresie zyski 

nie są generowane. Dopiero uzyskanie znaczącej pozycji rynkowej pozwalającej na mniejsze 

inwestycje i realizację zysków pozwala na ocenę spółki. W przypadku spółek technologicznych 

z uwagi na konkurencję i dynamiczny rozwój proces ten może wymagać stałych inwestycji, co będzie 

powodować ciągłą potrzebę reinwestowania zysku. Różnica pomiędzy spółkami prywatnymi (m.in. 

będącymi w portfelach funduszy VC) a spółkami publicznymi (notowanymi na rynkach giełdowych) 

dotyczy cierpliwości inwestorów. W przypadku prywatnych uzależnione to jest od okresu 

inwestycyjnego (najczęściej minimum 5 lat) a w przypadku spółek giełdowych ocena inwestorów 

następuje co kwartał wraz z publikacją danych finansowych wymuszając generowanie zysku. Dla 

spółek, które mogą pochwalić się 5 letnim okresem sprawozdawczym od momentu inwestycji 

funduszu (3 przypadki) wzrost przychodów jest znaczący – ze średniego poziomu 8 mln w rok po 

inwestycji do 12,5 mln zł w 5 lat po inwestycji. Również na poziomie zysku/straty operacyjnej oraz 

EBITDA widoczna jest poprawa, gdzie średnia strata odpowiednio -650 tys. i -377 tys. zł zamienia się 

w 5. roku w zysk 161 tys. zł i 561 tys. zł. Podobne obserwacje możemy zauważyć w przypadku spółek, 

dla których okres sprawozdawczy wyniósł 4 lata (5 przypadków). Dla okresu 3-letniego widoczna jest 

poprawa przychodów, ale strata pogłębia się (!). 
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Hipoteza 2:  

Z uwagi na podobne czynniki zweryfikowana zostanie również hipoteza dotycząca wielkości spółek 

notowanych na rynku NewConnect oraz spółek z portfela funduszy VC. Spółki portfelowe funduszy 

VC finansowanych w ramach działania 3.2. POIG przez KFK S.A. cechują się lepszymi parametrami 

opisującymi wielkość (wartość aktywów wskazujących na majątek spółek czy wartość kapitałów 

własnych) w stosunku do grupy referencyjnej tj. spółek notowanych na rynku NewConnect. 

Weryfikacja hipotezy: 

Spółki portfelowe VC były zdecydowanie mniejsze niż spółki NC, zarówno aktywa, aktywa trwałe 

i kapitały własne były kilkakrotnie niższe. Jednocześnie zwrócić należy uwagę, że stanowiły bardziej 

jednorodną (homogeniczną) grupę niż spółki NC. 

Z punktu widzenia spółek portfelowych funduszy VC ich wycena nie jest istotna do momentu gdy 

fundusz nie chce sprzedać danego podmiotu. Dla spółek z 4 i 5 letnią historią możemy zaobserwować 

wzrost wartości aktywów, ale w przypadku kapitałów własnych zauważalny jest nawet spadek. 

Sytuacje tą można tłumaczyć faktem wykorzystania własnych środków finansowych i zmniejszanie 

wartości kapitałów poprzez wpisywanie starty w przyszłe zyski spółki, co wpływa na wartość 

kapitałów własnych. Z kolei dla spółek giełdowych kapitały własne stanowią istotny element 

wpływający na wycenę spółki przez inwestorów.  

Hipoteza 3:  

W literaturze przedmiotu najczęściej badaną hipotezą jest aspekt ponadprzeciętnych zysków 

realizowanych przez spółki portfelowe funduszy VC. W związku z powyższym postawiono hipotezę, że 

spółki VC osiągają wyższe zyski, niż spółki z grupy referencyjnej.  

Weryfikacja hipotezy: 

Hipotezę należy odrzucić na podstawie otrzymanych wyników. Badane spółki portfelowe VC nie 

osiągnęły ponadprzeciętnych zysków. Uzasadnienie znajduje się w opisie do hipotezy 1.  

Hipoteza 4:  

Z uwagi na fakt, iż spółki portfelowe funduszy VC to spółki szczególnie o charakterze innowacyjnym 

znajdujące się na początkowych etapach rozwoju lub prowadzące działalność B+R, zweryfikowana 

zostanie następująca hipoteza: 

Spółki portfelowe funduszy VC wspartych w ramach działania 3.2. POIG przez KFK S.A. wykazują 

wyższą innowacyjność niż podmioty z grupy referencyjnej. Zgodnie z literaturą przedmiotu przyjmuje 

się, że wartości niematerialne i prawne obrazują potencjał spółki w zakresie innowacyjności (B+R), 

a ich wartość świadczy o potencjale w zakresie B+R. Z drugiej strony rzeczowe aktywa trwałe 

obrazują skłonność przedsiębiorstw do budowy majątku fizycznego, a ich wartość świadczy o stanie 

inwestycji rzeczowych (np. budowle, lokale, magazyny, urządzenia czy maszyny). Hipoteza zostanie 

zweryfikowana poprzez analizę, czy wartości niematerialne i prawne są wyższe w firmach VC, które 

więcej inwestują w działalność B+R i są firmami bardziej innowacyjnymi, a rzeczowe aktywa trwałe są 

wyższe w przypadku spółek notowanych na rynku NewConnect z uwagi na ich bardziej „tradycyjny” 

charakter. 
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Weryfikacja hipotezy: 

O ile obserwowane są istotne różnice między grupami spółek NC i VC w poziomach takich kategorii 

jak aktywa, przychody ze sprzedaży czy też zysk, to wielkość wartości niematerialnych i prawnych jest 

na bardzo podobnym poziomie i świadczy, że spółki VC zdecydowanie więcej inwestują w działalność 

B+R. Wynika to z faktu, iż udział WNiP w całkowitych aktywach spółek portfelowych VC jest 

zdecydowanie wyższy. W ramach szacowania efektu netto, zarówno poziomy, jak i różnice WNiP 

pomiędzy grupami VC i NC były nieistotne 2 i 3 lata po inwestycji.  

W przypadku spółek portfelowych rzeczowe aktywa trwałe faktycznie nie stanowią istotnej pozycji 

bilansowej. W przypadku WNiP zauważalny jest istotny wzrost począwszy od 3. roku po inwestycji, 

gdzie średnioroczny wzrost wartości (CAGR) wyniósł 45% (15 przypadków), a dla grup z okresem 4-

letnim 32% i 5-letnim 100% (!). Wskazania te mogą dawać podstawy do utrzymania powyższej 

hipotezy, zwłaszcza w kontekście wyników estymacji modelu oraz biorąc pod uwagę tendencje 

spółek z najdłuższą historią finansową.  
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Załącznik 6 - Wybrane cele inwestycyjne funduszy VC wspartych przez KFK 
S.A. w ramach Działania 3.2 (zewnętrzny - POUFNE) 

Dokument załączony oddzielnie. 
 

 


