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DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Z UDZIAŁEM VENTURE 

CAPITAL W POLSCE 

 

Marta Czyżewska 

 

Celem artykułu jest przedstawienie wniosków z badań przeprowadzonych wśród 

przedsiębiorstw z udziałem venture capital. Celem badań było rozpoznanie stanu innowacyjności 

przedsiębiorstw wykorzystujących predestynowane dla innowacji źródło finansowania, jakim jest 

venture capital. Szczegółowe cele przeprowadzonych badań można sformułować następująco: 

1. identyfikacja rodzajów wdrażanych innowacji w badanych przedsiębiorstwach, 

2. zbadanie wpływu działalności B+R na proces wdrażania innowacji,  

3. ocena użyteczności jednostek zajmujących się działalnością badawczo - rozwojową i 

transferem innowacji dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw,  

4. rozpoznanie i ocena źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, w tym działalności 

innowacyjnej,  

5. ocena venture capital jako źródła finansowania działalności innowacyjnej. 

W ostatniej części zawarto kilka rekomendacji dla twórców polityki dla kreowania sprzyjającego 

inwestycjom venture capital otoczenia. 

 

Wywiady zostały przeprowadzone w 2003 r. w formie ankiety pocztowej lub wywiadu 

bezpośredniego wśród przedsiębiorstw innowacyjnych należących do portfeli funduszy venture 

capital oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną (które wdrażały innowacje 

w latach 1998-2003) nie wykorzystujących venture capital (stanowiących bazę porównawczą 

pozwalającą wyodrębnić cechy specyficzne przedsiębiorstw z udziałem venture capital).  

Zebrano 38 ankiet od przedsiębiorstw z udziałem venture capital i 211 - od przedsiębiorstw 

wdrażających innowacje nie wykorzystujących tego źródła finansowania.  
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1. Cechy charakterystyczne przedsiębiorstw finansowanych przez venture capital na 

tle innych przedsiębiorstw innowacyjnych 

Najwięcej badanych przedsiębiorstw z udziałem venture capital (aż 65%) prowadzi 

działalność usługową (handlową - 50%, produkcyjną 45%). 

Przedsiębiorstwa innowacyjne wyróżniają się na tle ogółu przedsiębiorstw wyższą aktywnością 

w handlu zagranicznym1; najczęściej jednak z zagranicą współpracują przedsiębiorstwa z 

udziałem venture capital, także przedsiębiorstwa z przeważającym udziałem kapitału 

zagranicznego częściej eksportują swoje produkty, niż z kapitałem czysto polskim. Jako bardziej 

otwarte na współpracę z zagranicą, prawie wszystkie (97%) przedsiębiorstwa z udziałem venture 

capital (zaś z pozostałych ok. 75%) w integracji z Unią Europejską upatrywało raczej korzyści, 

niż wyrażało obawy. 

Istotną kwestią jest zidentyfikowanie mocnych stron tej grupy przedsiębiorstw, co 

pozwoli znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego niektórym przedsiębiorstwom łatwiej pozyskać 

zewnętrzne źródła kapitału, w tym venture capital oraz co stanowi, ewentualnie, czy są jakieś 

czynniki decydujące, o ich przewadze konkurencyjnej względem przedsiębiorstw nie 

finansujących się venture capital. Niemalże wszystkie przedsiębiorstwa z udziałem venture 

capital zasoby ludzkie (90%), jak i wiążącą się z tą kategorią zarządzanie (84%) zaliczają do 

swoich atutów, pozostałe przedsiębiorstwa zaś nieznacznie rzadziej, odpowiednio - 84% i 74%. 

Planowanie jest mocną stroną w 68% badanych przedsiębiorstw z udziałem venture capital, zaś z 

pozostałych tylko połowa zdecydowała się zaliczyć tę kategorię do mocnych stron swego 

przedsiębiorstwa. Kategorię kosztów działalności rzadko badane grupy przedsiębiorstw zaliczały 

do swoich atutów. Przedsiębiorstwa wykorzystujące venture capital rzadziej, niż pozostałe 

wskazywały jako mocne strony zasoby finansowe i łatwość przedstawienia produkcji (zmiany 

zakresu/przedmiotu działalności).  

Reasumując można stwierdzić, iż kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa są jego 

pracownicy, w tym kadra zarządzająca, planująca przyszłe działania, a także dbałość o 

zaspokojenie potrzeb klienta poprzez zapewnienie wysokiej jakości produktów. Niedobór 

                                                 
1 Porównanie z danymi statystycznymi GUS 
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kapitału w przedsiębiorstwach innowacyjnych jest dotkliwy, a wsparcie venture capital nie 

zaspakaja w pełni ich potrzeb kapitałowych.  

W szybko zmieniającym się konkurencyjnym otoczeniu liczą się nowe pomysły; 

technologia – aczkolwiek prawie 2/3 badanych zaliczają technologię do swoich atutów jest – w 

przekonaniu badanych - czynnikiem rzadziej decydującym o powodzeniu przedsiębiorstwa na 

rynku. Orientacja rynkowa w formułowaniu strategii przedsiębiorstwa dominuje wśród 

wszystkich grup, jednakże można zauważyć, iż przedsiębiorstwa z udziałem venture capital 

częściej zorientowane są na rynek i klienta, co może stanowić efekt wpływu funduszy venture 

capital na tzw. „profesjonalizację” przedsiębiorstw2. 

 

2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw z udziałem venture capital 

Przeprowadzone badania empiryczne pozwalają postawić tezę, iż przedsiębiorstwa z 

udziałem venture capital, jako że częściej zorientowane są rynkowo, pojmują innowacje szerzej – 

w skali kraju lub międzynarodowej – zwłaszcza dotyczy to podmiotów funkcjonujących w 

dziedzinie tzw. nowych technologii. Mają na celu bardziej radykalne innowacje, ponadto szybciej 

wprowadzają wyroby na rynek i stosują bardziej agresywne strategie rynkowe, niż inne 

przedsiębiorstwa. W konsekwencji wyższemu ryzyku towarzyszy wyższy wskaźnik niepowodzeń 

we wdrażaniu innowacji (wykres 13). Najbardziej jest to zauważalne w przypadkach, gdzie 

przedsiębiorstwa próbowały wdrożyć więcej innowacji (powyżej 3). 

89% przedsiębiorstw bez udziału venture capital i 63% korzystających z tego źródła wdrożyło 

wszystkie innowacje zgodnie z zamierzeniami (sukcesem). 

 
 
Wykres 1 

                                                 
2 Zob. T. F. Hellmann, M. Puri, Venture Capital and the Professionalization of Start-Up Firms: Empirical Evidence, 
Journal of Finance 2002, Vol. 57, s. 169-197 
3 Procenty nie sumują się do 100, gdyż przedsiębiorstwa mogły jednocześnie wdrażać różnego rodzaju innowacje. 
Efektywność rozumiana jest jako sukces w realizacji planowanych innowacji. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych  

 

Źródłem wdrażanych innowacji są własne doświadczenia przedsiębiorstw, ale także 

kontakty z innymi przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, firmami konsultingowymi etc. 

Przedsiębiorstwa z udziałem venture capital częściej czerpią doświadczenia z kontaktów z 

zagranicznymi przedsiębiorstwami (55%, zaś pozostałe 48%) oraz ze współpracy z instytutami 

badawczymi4 i firmami konsultingowymi. Natomiast aż 82% bez venture capital i 68% z 

udziałem tego źródła kapitału wdrażanie innowacji opiera na własnych doświadczeniach5. Co 

                                                 
4 Z innych badań wynika, iż częstokroć o współpracy przedsiębiorstw z instytutami badawczymi decyduje 
geograficzna bliskość. (zob. szerzej: F. Tödtling, A. Kaufmann, Innovation Systems in Region of Europe – A 
Comparative Perspective, European Planning Studies, 1999/7, s. 699-717; a także K. Koschatzky, R. Stenberg, R&D 
Cooperation in Innovation Systems – Some Lessons grom European Regional Innovation Survey (ERIS), European 
Planning Studies, Vol. 8, August 2000/4, s. 487-501, 
http://www.ebms.it/SS/documents/Koschatzky_2000_R&D%20Cooperation%20in%20Innovation%20Systems_Som
e%20Lessons%20from%20the%20European%20Regional%20Innovation%20Survey%20(ERIS).pdf)  
5 W. Wiszniewski uważa taką sytuację za groźną, gdyż świadczy to o pewnym informacyjnym zamknięciu na 
otoczenie. Z punktu widzenia marketingowego, najistotniejsze są sygnały płynące z rynku – od konsumentów, gdyż 
oni są celem i obiektem działalności każdej firmy , która chce się rozwijać w warunkach konkurencji. (...) Dla 
porównania w Hiszpanii jedynie 43% przedsiębiorstw uznało wewnętrzne źródła informacji za najistotniejsze dla 
swych innowacyjnych działań. (W. Wiszniewski, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Procesy 
dostosowawcze do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, ORGMASZ Warszawa 1999, s. 35)  
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drugie przedsiębiorstwo innowacyjne nie korzystające z venture capital oraz 39% z udziałem 

venture capital wdraża innowacje, których źródłem są kontakty z krajowymi przedsiębiorstwami. 

Kluczową rolę w procesach innowacyjnych odgrywają menedżerowie, ich skłonność do 

wprowadzania zmian, otwarcie na pomysły swoich pracowników oraz aktywność działania. 

Kadry menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami, które zdobyły pieniądze z funduszy 

venture capital wyróżniają się większą aktywnością, dynamizmem i odwagą w podejmowaniu 

decyzji i prowadzeniu innowacyjnej działalności. 

Patenty posiada 43% badanych przedsiębiorstw z udziałem venture capital, natomiast 

wśród przedsiębiorstw bez tego źródła finansowania 34%. Prawie 70% spośród przedsiębiorstw 

nie prowadzących działalności B+R najczęściej nie widzi takiej potrzeby lub też nie prowadzi 

badań z powodu braku środków6. Wydatki na działalność B+R w większości przedsiębiorstw nie 

przekraczają 5% przychodów ze sprzedaży (w co czwartym przedsiębiorstwie z udziałem venture 

capital i w co szóstym nie finansowanym przez venture capital).  

Najpopularniejszym źródłem informacji o innowacjach są wciąż źródła drukowane (prasa, 

literatura fachowa, czasopisma, poradniki). Internet jest jeszcze dość rzadko wykorzystywanym 

źródłem, zwłaszcza w przedsiębiorstwach bez udziału venture capital. 

Prawie 43% przedsiębiorstw bez udziału venture capital współpracuje z jednostkami 

prowadzącymi działalność badawczo - rozwojową7, podkreślając ich wagę w procesie wdrażania 

innowacji, rozwoju, doskonaleniu produktów, technologii. Rzadziej przydatność tę podkreślają 

przedsiębiorstwa z udziałem venture capital (35%). Przedsiębiorstwa te wskazują jako źródła 

innowacji także własne działy B+R, konkurencję, zwłaszcza przedsiębiorstwa zachodnie oraz 

firmy badawcze i konsultingowe.  

Co piąte badane przedsiębiorstwo nawiązało współpracę z ośrodkami badawczo – rozwojowymi 

lub wspierającymi przedsiębiorczość celem pozyskania nowych technologii. 

Przedsiębiorstwa z udziałem venture capital dużo aktywniej, niż pozostałe poszukiwały różnych 

źródeł finansowania. Aż 35% starało się pozyskać fundusze z Unii Europejskiej, Komitetu Badań 
                                                 
6 Zdarzały się likwidacje działów badawczo – rozwojowych w badanych przedsiębiorstwach w ramach 
przeprowadzanych procesów restrukturyzacyjnych. 
7 Dla porównania z danych MGPiPS wynika, że według przeprowadzonych w roku 2001 badań 90% ogółu 
przedsiębiorstw nie współpracuje ze sferą badawczo-rozwojową. Jedynie 6% małych firm współpracowało z 
ośrodkiem naukowym, instytutem badawczym bądź uczelnią. W grupie dużych i średnich firm odsetek ten wyniósł 
20%. (Sektorowy Program Operacyjny. Wzrost konkurencyjności gospodarki, lata 2004-2006, MGPiPS, Warszawa 
2003, s. 21). Należy pamiętać, iż w badaniach przeprowadzonych przez autorkę uczestniczyły wyłącznie 
przedsiębiorstwa wdrażające innowacje.  
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Naukowych lub innych źródeł, podczas gdy spośród pozostałych przedsiębiorstw odsetek ten 

wynosił ok. 15%. 

 

3. Źródła finansowania działalności innowacyjnej oraz strategie kształtowania 

struktury kapitału 

Ocena dostępnych źródeł kapitału świadczy także o stosunku badanych menedżerów do 

dostępnych źródeł finansowania i wpływa na decyzje menedżerów w zakresie budowania 

struktury kapitałów w danym przedsiębiorstwie.  

Najwięcej pozytywnych ocen pod względem kosztu uzyskał kredyt handlowy tj. 53% od 

przedsiębiorstw z udziałem venture capital oraz 37% od nie korzystających z tego instrumentu 

finansowania (wykres 2).  

 

Wykres 2 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych 

 

Kredyt bankowy jest zbyt drogi zdaniem prawie trzech czwartych przedsiębiorstw z 

udziałem venture capital i dwóch trzecich przedsiębiorstw nie korzystających z venture capital, 

pozytywnie ocenia koszt kredytu generalnie tylko co piąte badane przedsiębiorstwo. 68% 

negatywnych ocen otrzymał leasing (kryterium kosztu) od przedsiębiorstw z venture capital oraz 

39% od pozostałych. Venture capital ocenia negatywnie pod względem kosztu niemal co drugie 

badane przedsiębiorstwo finansujące się tym kapitałem (i co czwarte nie korzystające z tego 

źródła badane przedsiębiorstwo), lecz 37% ocenia go pozytywnie. Koszt franchisingu oceniony 

został względnie najniżej przez przedsiębiorstwa z udziałem venture capital. 

Względnie łatwy dostęp do kredytu bankowego mają przedsiębiorstwa o dobrej sytuacji 

ekonomicznej, przedsiębiorstwa duże i działające na rynku od dłuższego czasu. Natomiast firmy 

małe i średnie oraz młode i nie uzyskujące dobrych efektów finansowych mają problemy z 

pozyskaniem kredytu.  
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Wykres 3 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych 

 

Badania potwierdzają, że istnieje przewaga wśród przedsiębiorstw z kapitałem „czysto 

polskim”, które oceniają swoje zyski jako niskie; oraz przewaga wśród przedsiębiorstw 

posiadających kapitał zagraniczny, oceniających je jako dobre lub bardzo dobre, co wpływa 

bezpośrednio na ich dostęp do kredytu bankowego. Dostęp do venture capital jest większy dla 

przedsiębiorstw młodych, wdrażających dużo innowacji, otwartych na współpracę z 

zagranicznymi partnerami i pozyskujących zagranicznych inwestorów (z „czysto zagranicznym” 

kapitałem, prowadzących działalność eksportową). 

Podsumowując, pozytywnie oceniany jest dostęp do leasingu, kolejno - do kredytu 

bankowego i handlowego. Jednakże wykorzystanie tych dwu pierwszych źródeł kapitału hamuje 

ich wysoki koszt. Widać, iż przedsiębiorstwa korzystające z venture capital wyjątkowo źle 

oceniają dostęp do kredytu, traktując je jako alternatywne (wykluczające się) źródła kapitału, 

natomiast – jak wynika z literatury – pozyskanie venture capital poprawia strukturę bilansu, 

wiarygodność przedsiębiorstwa, zwiększając tym samym dostęp do kredytu bankowego.  
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Elastyczność rozumiana jako odpowiedniość dopasowania badanych źródeł do 

indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw najczęściej oceniana jest pozytywnie w odniesieniu do 

kredytu kupieckiego aż przez 74% przedsiębiorstw z udziałem venture capital i 35% bez tego 

kapitału (wykres 4). 

 
Wykres 4 

Ocena źródeł kapitału pod względem elastyczności

10%

53%

63%

31%

74%

29%29%

58%

16%

26%

35%

24%

40%

15%

7%

28%

47%

24%

29%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

kredyt

handlowy 

kredyt

bankowy 

venture capital leasing franchising

z venture
capital
pozytywna

z venture
capital
negatywna

 bez venture
capital
pozytywna

 bez venture
capital
negatywna

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych 

 

Kształtowanie struktury pasywów odzwierciedla w dużym stopniu podejście 

przedsiębiorstw do ryzyka. Podmioty z udziałem venture capital częściej stosują agresywną 

strategię kształtowania struktury kapitałowej – aż w 16% udział kapitału własnego – w tym 

venture capital – jest nie wyższy, niż 25% (w 6% - w pozostałych). Powoduje to wzrost ryzyka 

utraty płynności finansowej oraz podrożenia kapitału obcego z uwagi na wzrost krańcowego 

kosztu kapitału, wynikający z konieczności zrekompensowania ryzyka utraty płynności 

finansowej odpowiednią stopą zwrotu z kapitału. Przedsiębiorstwa nie korzystające z venture 

capital częściej stosują strategię konserwatywną w kształtowaniu struktury kapitałowej. Kapitały 
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własne w 63% tychże przedsiębiorstw stanowią 51-100% udziału w pasywach ogółem8 (w 

przedsiębiorstwach z venture capital - 39% - tablica 1).  

 

Tablica 1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwa 

w tym: z udziałem venture 
capital 
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capital Podkarpackie inne innowacyjne 

udział źródeł 
finansowania 

działalności (w %) 

% udział źródeł 
finansowania działalności 

(w %) 

% udział źródeł 
finansowania działalności 

(w %) 

% udział źródeł 
finansowania działalności 

(w %) 

Źródła 
finansowania 
działalności 

przedsiębiorstw 

do 
25 

26-50 51-75 
76-
100 

do 25 26-50 51-75 
76-
100 

do 25 26-50 51-75 
76-
100 

do 25 26-50 51-75 
76-
100 

kapitał własny 15,8 28,9 5,3 34,2 6,2 25,6 25,6 37,4 5,9 27,9 26,5 35,3 6,7 21,3 24,0 41,3 

kredyt bankowy 21,1 21,1 2,6 0,0 33,6 24,2 3,8 0,5 37,5 25,7 2,9 0,7 26,7 21,3 5,3 0,0 

kredyt handlowy 31,6 26,3 2,6 0,0 35,5 11,4 2,4 0,0 31,6 11,0 2,2 0,0 74,4 12,0 2,7 0,0 

leasing 26,3 2,6 0,0 0,0 27,0 5,2 0,0 0,5 27,9 7,4 0,0 0,0 25,3 1,3 0,0 1,3 

inne źródła 7,9 2,6 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,9 8,1 0,0 0,0 0,7 12,0 0,0 0,0 1,3 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych 

 

Zauważa się, iż przedsiębiorstwa posiadające wyższy udział kapitału własnego (zarówno 

wykorzystujące venture capital, jak i bez tego źródła finansowania) częściej oceniają swoje zyski 

jako dobre lub bardzo dobre; płynność finansową jako dobrą i odwrotnie: przedsiębiorstwa o 

najniższym udziale kapitału własnego deklarują niskie zyski lub ich brak oraz niską płynność. 

Podobnie, zasoby finansowe są częściej mocną stroną w przedsiębiorstwach, w których kapitały 

obce nie stanowią więcej niż 25%; oraz słabą stroną w przedsiębiorstwach, gdzie kapitał obcy 

oscyluje w przedziale 25-75%. Koszty działalności oceniane są pozytywnie (jako stosunkowo 

niskie) w przedsiębiorstwach, których zadłużenie ogółem nie przekracza 50% (z udziałem 

venture capital i 25% w pozostałych). Powstaje zatem pytanie: co jest przyczyną braku efektu 

(lub jego znikomego wpływu) dźwigni finansowej? Sytuacja taka może być spowodowana 

prawdopodobnie częściowo niską efektywnością działania (skutkującą niską rentownością 

kapitałów ogółem) lub/i wysokim kosztem obsługi kapitałów obcych, co w konsekwencji 

prowadzi do wystąpienia efektu maczugi finansowej w sytuacji niewystarczających zysków do 

pokrycia kosztów obsługi kapitału.  

                                                 
8 Dla porównania z ankiety internetowej umieszczonej na stronie www.e-msp.pl wynika, iż 57,5% przedsiębiorstw 
(na 193) najczęściej finansuje działalność kapitałem własnym, z kredytu korzysta 36%, poprzez emisję akcji 
pozyskało kapitał tylko 3,6%, a papiery dłużne wyemitowało 3,1%. Przedsiębiorstwa natomiast chętnie 
pozyskiwałyby kapitał poprzez giełdę (31%) oraz emisję papierów dłużnych (10%). Dane na dzień 18.03.2004   
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Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa, to małe (tj. zatrudniające do 50 

pracowników) rzadziej korzystają z dodatkowych - obok venture capital - źródeł kapitału. Z 

kredytu bankowego korzysta 62% przedsiębiorstw bez venture capital i 45% z udziałem venture 

capital, w większości przypadków jego udział nie przekracza 50% kapitałów ogółem 

(odpowiednio - 58% i 42%). Wśród przedsiębiorstw portfelowych funduszy z kredytu 

bankowego częściej korzystają przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 pracowników. 

Zobowiązania wobec dostawców także nie przekraczają 50% kapitałów badanych 

przedsiębiorstw, aczkolwiek przedsiębiorstwa finansujące się venture capital częściej korzystają 

z odroczonych terminów płatności (60%, pozostałe 49%). W przedsiębiorstwach portfelowych, 

gdzie udział zobowiązań nie przekracza 25% pasywów ogółem, osiągane zyski częściej oceniane 

są jako bardzo dobre, natomiast, gdy udział ten sięga 50%, częściej deklaruje się brak zysków. 

Leasing rzadko przekracza 25% udziału w pasywach przedsiębiorstw. Jest stosowany przez 29% 

przedsiębiorstw z venture capital oraz nieco częściej przez pozostałe innowacyjne 

przedsiębiorstwa (33%).  

Istnieje przewaga wśród przedsiębiorstw (w obydwu badanych grupach) nie 

korzystających z obcych źródeł kapitału i cieszących się wysokim poziomem zysków, natomiast 

w przedsiębiorstwach, w których udział kapitałów obcych przekracza 50% osiągane zyski 

częściej oceniane są jako niskie lub deklaruje się ich brak. Zysk – o ile zostaje wygospodarowany 

– wykorzystywany jest w 58% przedsiębiorstw nie finansowanych przez venture capital oraz w 

21% wykorzystujących to źródło kapitału. 

W co trzecim przedsiębiorstwie kapitał podstawowy jest źródłem finansowania innowacji.  

 

Tablica 2. Źródła finansowania działalności innowacyjnej 

w tym: 

Źródła finansowania innowacji 
przedsiębiorstwa z 
udziałem venture 

capital 

przedsiębiorstwa 
bez udziału 

venture capital 
przedsiębiorstwa 

podkarpackie 

inne 
przedsiębiorstwa  

innowacyjne 

kapitał podstawowy (bez venture 
capital)  34,21 31,75 27,21 40,00 
venture capital 100,00 0,00 0,00 0,00 

zysk 21,05 57,82 58,09 57,33 

kredyt bankowy 26,32 37,91 44,12 26,67 

leasing 15,79 12,32 15,44 6,67 

inne źródła 2,63 0,47 0,74 5,33 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych 
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Badania wskazują, iż kapitał podstawowy właścicieli jest rzadziej wykorzystywany w 

finansowaniu innowacji w najmniejszych przedsiębiorstwach bez udziału venture capital 

(zatrudniających do 20 osób), co wynika z ich niskiego stopnia wyposażenia we własne środki. Z 

przeprowadzonych badań wynika, iż przedsiębiorstwa nie finansujące się venture capital 

korzystające częściej z kapitału własnego podstawowego w finansowaniu innowacji wdrożyły ich 

mniej, więcej natomiast, jeśli wykorzystywały kredyt bankowy i leasing. Przedsiębiorstwa 

korzystające z venture capital rzadko wykorzystywały tradycyjne źródła kapitału w tym celu. 

Venture capital jest tam podstawowym źródłem kapitału wykorzystywanym we wdrażaniu 

nowych technologii i produktów.  

 

4. Imperatyw tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju rynku venture capital 

warunkiem poprawy innowacyjności polskiej gospodarki  

 

Wagę inwestycji venture capital w budowaniu innowacyjnej gospodarki podkreślają dane 

opublikowane w European Innovation Scoreboard9. Spośród 28 mierników uwzględnianych w 

porównaniach innowacyjności gospodarek europejskich – należy wskazać, iż jedynym atutem 

wyróżniającym Polskę w innowacjach spośród innych krajów, które przystąpiły w maju 2004 r. 

do UE oraz kandydujących są inwestycje venture capital. Udział tych inwestycji w 

przedsięwzięcia znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju w dziedzinie wysokiej techniki 

stanowi 17,5% (drugi w kolejności lider wśród krajów nowoprzyjętych do UE to Węgry - 1,6%), 

co odpowiada 39% średniej dla krajów UE. Drugi wskaźnik, w którym Polska wyróżnia się na tle 

nowoprzyjętych i stowarzyszonych z UE krajów to udział inwestycji venture capital we 

wczesnych fazach rozwoju w PKB, wynoszący 0,018% (Czechy wyprzedzają pod tym względem 

Polskę o 0,001%, Węgry zajmują trzecie - 0,015%).  

 

 

 

 

                                                 
9 “2003 European Innovation Scoreboard”, Technical Paper No. 2: Analysis of national performance, 
http://trendchart.cordis.lu/scoreboard2003/html/pdf/eis_2003_tp2_national_performances.pdf 
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Tablica 3. Polska na tle liderów w innowacjach 

Nr Wskaźnik 
Średnia 
UE 

Polska (w 
stosunku 
do UE  
w %) 

Liderzy UE 
Liderzy – kraje 

nowoprzyjęte i  kandydujące 
do UE 

3.1 
Innowacyjne MSP 

produkcyjne 
37,4 11 

55.1 (DE) 46.2 (BE) 42.5 
(NL) 

 

39.1 (EE) 26.0 (LT) 25.8 (CZ) 
 

3.3 

Wydatki na działalność 
innowacyjną w 

przedsiębiorstwach 
produkcyjnych 

3,45 119 
6.42 (SE) 4.92 (BE) 4.71 

(DE) 
 

8.80 (SK) 4.20 (SI) 3.65 (LV) 
 

4.1 

Udział inwestycji venture 
capital we wczesnych fazach 

rozwoju w 
przedsięwzięciach w 

dziedzinie wysokiej techniki 

45,4 39 
71.2 (IT) 70.7 (FR) 57.5 (FI) 

 

17.5 (PL) 1.6 (HU) 
 
 

4.2 
Udział inwestycji venture 
capital we wczesne fazy 

rozwoju do PKB 
0,037 49 

0.098 (SE) 0.087 (FI) 0.080 
(DK) 

 

0.019 (CZ) 0.018 (PL) 0.015 
(HU) 

 

4.3.1 
Sprzedaż „nowości 

rynkowych” – wyroby 
gotowe 

7,5  
27.2 (FI) 18.7 (IT) 16.0 (PT) 

 
 

4.3.1. 
Sprzedaż „nowości 
rynkowych” – usługi 

7,4  
17.9 (EL) 13.7 (ES) 12.2 (FI) 

 
 

4.3.2 
Sprzedaż nowości na skalę 
przedsiębiorstwa – wyroby 

gotowe 
28,6  

40.3 (DE) 32.1 (SE) 31.1 
(FI) 
 

 

4.3.2 
Sprzedaż nowości na skalę 
przedsiębiorstwa – usługi 

18,8  
37.1 (EL) 26.4 (ES) 23.7 

(SE) 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie “2003 European Innovation Scoreboard”, Technical Paper No. 2: 
Analysis of national performance, 
http://trendchart.cordis.lu/scoreboard2003/html/pdf/eis_2003_tp2_national_performances.pdf 

 

Osiągnięte rezultaty powinny mobilizować do tworzenia sprzyjających warunków dla 

przyspieszonego rozwoju tego rynku, gdyż – jak pokazują dane - może on stać się ważnym 

atutem naszego kraju i stanowić o pozycji konkurencyjnej, umożliwiając przyspieszenie rozwoju 

gospodarki i zmniejszanie luki innowacyjnej Polski w stosunku do Unii Europejskiej.  

Wśród najważniejszych warunków oraz postulowanych kierunków zmian w tym obszarze 

należy wymienić między innymi:  

• rozwinięte i dynamiczne rynki kapitałowe10, umożliwiających łatwe „wyjście” funduszu 

venture capital poprzez ofertę publiczną. Możliwość „wyjścia” jest najsilniejszą determinantą 

podejmowania inwestycji przez fundusze venture capital11; 

                                                 
10 B. Black, R. Gilson, Venture Capital and the Structure of Capital Markets: Bank versus Stock Markets, Journal of 
Economics, vol. 47, 1998 
11 L. A. Jeng, Ph. C. Wells, The Determinants of Venture Capital Funding: Evidence Across Countries, Social 
Science Research Network, May 1998, http://papers.ssrn.com/sol3/delivery.cfm/98070210.pdf?abstractid=103948 
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• mobilizację wewnętrznych źródeł kapitału - tworzenie regulacji związane z dopuszczeniem 

funduszy emerytalnych do inwestowania w venture capital (na wzór amerykańskiej prudent 

man principle, Employment Retirement Income Security Act przyjętej w 1974 r.);  

• zliberalizowanie regulacji dotyczących funduszy venture capital (jak w Small Business 

Incentive Act)12; 

• zapewnienie formy prawnej, spełniającej warunek przezroczystości podatkowej (obojętności, 

transparencji podatkowej); 

• obniżenie podatków od zysków kapitałowych zachęciłoby bogate osoby fizyczne do 

inwestycji w początkowe stadia rozwoju (business angels) 

• spopularyzowanie akcjonariatu pracowniczego i mechanizmów opcyjnych oraz 

wprowadzenie zachęt podatkowych dla opcji menedżerskich (zob. Incentive Stock Option 

Act) doprowadziłoby do wykształcenia bogatej klasy średniej, która mogłaby inwestować 

jako business angels wypełniając częściowo powiększającą się lukę MacMillana; Lukę tę 

powinien przede wszystkim wypełnić kapitał ze źródeł publicznych (np. system dotacji i 

poręczeń dla funduszy venture capital jak np. w Small Business Innovation Research) 

• zachęty dla prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej; 

• intensyfikacja działań informacyjnych z uwagi na wciąż dużą nieznajomość specyfiki 

venture capital wśród polskich przedsiębiorców. 

 O powodzeniu publicznych form wsparcia bezpośrednich, a zwłaszcza pośrednich 

(regulacji) decyduje ich trwałość i niezmienność, w tym zwłaszcza w odniesieniu do programów 

podatkowych: „Żeby podjąć decyzję o tym, czy uczestniczyć w rynku, inwestor musi znać obecną i 

przyszłą wielkość podatku od zysków kapitałowych, transferów kapitałowych itd. – precyzuje 

Prezes Copernicus Finance - P. Gieryński.  

 

Wnioski 

Przedsiębiorstwa z udziałem venture capital są to podmioty aktywne w poszukiwaniu 

źródeł finansowania, odważne, ale kierujące się rozwagą w podejmowaniu decyzji, w tym 

związanych z wdrażaniem nowych produktów i technologii. Wśród mocnych stron tych 

przedsiębiorstw znajdują się przede wszystkim takie czynniki i obszary jak: zasoby ludzkie, 

                                                 
12 S. P. Galante, An Overview of the Venture Capital Industry & Emerging Changes, Venture Capital Institute, 
http://www.vcinstitute.org/materials/galante.html, kwiecień 2004 
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zarządzanie, planowanie, co z jednej strony mogło stanowić atut w procesie pozyskania kapitału 

od funduszy venture capital, a z drugiej – stanowić efekt doradczego wsparcia inwestora. Mimo 

pozyskania kapitału z funduszy venture capital przedsiębiorstwa te nadal często odczuwają 

niedostatek kapitału. 

Wdrażają one więcej bardziej radykalnych, niż inne przedsiębiorstwa, innowacji; stosują 

agresywne strategie rynkowe, co w konsekwencji rodzi wyższe ryzyko niepowodzeń. Toteż 

sytuacja tych przedsiębiorstw jest – zwłaszcza w okresach dekoniunktury - wyjątkowo zła (ang. 

boom and boost industry). Venture capital jest tam podstawowym źródłem finansowania 

innowacji, zaś kredyt bankowy wykorzystywany jest w tym celu stosunkowo w niewielkim 

zakresie.  

Tworzenie zatem, w warunkach globalizacji i doskonałej mobilności kapitału, 

sprzyjającego klimatu dla rozwoju rynku venture capital w Polsce stanowi kluczowe wyzwanie 

dla twórców polityki dążących do budowania innowacyjnej i konkurencyjnej opartej na wiedzy 

gospodarki.  
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