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Czynniki determinujące sposób zakończenia inwestycji przez 

fundusze private equity w Polsce 

 

Zakończenie inwestycji jest istotnym etapem procesu inwestycyjnego – pozwala 

funduszom na realizację stopy zwrotu poprzez sprzedaż spółki portfelowej, a inwestorom 

powierzającym swoje środki na ich odzyskanie, najczęściej wraz z zyskiem kapitałowym z tych 

inwestycji. Warto tutaj również nadmienić, iż specyfika tego typu finansowania jest taka, iż nie 

wszystkie inwestycje private equity kończą się sukcesem – część z nich trzeba zlikwidować. Sam 

proces wyjścia z inwestycji może przyjąć różnorodne formy. Biorąc pod uwagę, iż w ramach 

niniejszej rozprawy analizowane są jedynie inwestycje zakończone sukcesem, sposoby 

zakończenia inwestycji zostały zgrupowane w następujące w następujący sposób: (i) 

wprowadzenie spółki portfelowej na giełdę i sprzedaż akcji na rynku wtórnym oraz (ii) sprzedaż 

spółki poza rynkiem giełdowym (tj. sprzedaż spółki inwestorowi branżowemu, funduszowi private 

equity lub pośrednikowi finansowemu oraz osobom zarządzającym spółką portfelową, 

dotychczasowym właścicielom lub zewnętrznym menedżerom). W związku z faktem, iż 

dotychczasowe badania i publikacje próbujące odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki mają 

wpływ na wybór sposobu zakończenia inwestycji private equity dotyczą przede wszystkim 

rozwiniętych rynków private equity (w szczególności rynku amerykańskiego), pojawiają się 

wątpliwości, czy podobne czynniki mają również wpływ na wybór sposobu zakończenia 

inwestycji w Polsce.  

Celem pracy jest zidentyfikowanie czynników mających istotny wpływ na wybór 

sposobu zakończenia inwestycji przez fundusze private equity w Polsce oraz określenia kierunku 

ich oddziaływania. Analiza wpływu czynników na wybór sposobu zakończenia inwestycji przez 

fundusze private equity została przeprowadzona w dwóch etapach – w ramach modelu 

podstawowego i modelu rozszerzonego. W ramach modelu podstawowego uwzględniono 7 

czynników, które najczęściej były przedmiotem dotychczasowych badań przeprowadzonych na 

świecie (tj. wiek spółki portfelowej, wartość przychodów spółki portfelowej, relacja wartości 

zobowiązań długoterminowych do wartości aktywów netto, czas trwania inwestycji, koszt 

kapitału, koncentracja w branży oraz sytuacja na rynku kapitałowym). W ramach modelu 



rozszerzonego uwzględniono 8 dodatkowych czynników, które były przedmiotem niektórych 

dotychczasowych badań przeprowadzonych na świecie lub zdaniem autorki, na podstawie ogólnej 

wiedzy ekonomicznej, mogą w istotny sposób wpływać na wybór sposobu zakończenia inwestycji 

(tj. wiek funduszu, wielkość inwestującego funduszu, liczba spółek posiadanych przez fundusz, 

liczba inwestycji zakończonych z sukcesem przez dany fundusz private equity, relacja wartości 

niematerialnych i prawnych (WNiP) do wartości aktywów ogółem, liczba inwestujących funduszy 

w tym samym czasie w daną spółkę, nabyty udział w spółce, sytuacja gospodarcza). Zgodnie z 

tezą pracy, w warunkach polskiej gospodarki, czynniki charakterystyczne dla danej inwestycji 

private equity mają większy wpływ na wybór sposobu jej zakończenia niż czynniki o charakterze 

rynkowym. W celu udowodnienia tezy pracy, weryfikowanych było 15 hipotez cząstkowych. Ich 

przedmiotem była istotność oraz kierunek wpływu czynników analizowanych w ramach modelu 

podstawowego i rozszerzonego na wybór sposobu zakończenia inwestycji. 

W celu weryfikacji tezy oraz hipotez cząstkowych, analizie poddanych zostało 329 

inwestycji w ramach modelu podstawowego oraz 337 inwestycji w ramach modelu rozszerzonego 

mające miejsce w Polsce i zakończonych sukcesem w latach 1997 – 2015. W badaniu zastosowano 

model logitowy. Do oceny jakości modelu zostały wykorzystane następujące narzędzia: test 

ilorazu wiarygodności, test Hosmer’a-Lemeshow’a, test Wald’a, R2 według Cox & Snell, R2 

według Nagelkerke oraz Zliczeniowy R2. 

Na podstawie wyników modelu podstawowego i rozszerzonego stwierdzono, że w 

warunkach polskiej gospodarki, czynniki charakterystyczne dla danej inwestycji private equity 

mają większy wpływ na wybór sposobu jej zakończenia niż czynniki o charakterze rynkowym. W 

szczególności, wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły istotność na poziomie p < 0,05 

wyłącznie czynników charakterystycznych dla danej inwestycji, tj. wartości przychodów spółki, 

czasu trwania inwestycji oraz wieku spółki – w ramach modelu podstawowego oraz wartości 

nabytego udziału przez fundusz w spółce, czasu trwania inwestycji, liczby spółek w portfelu 

inwestycyjnym funduszu, wieku funduszu, wartości przychodów spółki, liczby inwestujących 

funduszy oraz liczby inwestycji zakończonych z sukcesem – w ramach modelu rozszerzonego. 

Tym samym potwierdzona została teza rozprawy. 

Rozprawa składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia wraz z 

bibliografią, załącznikami, spisem tabel oraz wykresów. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie 

w tematykę finansowania przedsiębiorstw przy wykorzystaniu inwestycji private equity. Obok 



przeglądu różnych definicji private equity i pojęć pochodnych, scharakteryzowane zostały 

inwestycje private equity w zależności od fazy rozwoju spółki portfelowej oraz poszczególne 

etapy procesu inwestycyjnego. Na koniec zaprezentowane zostały rynki private equity w 

wybranych krajach (tj. Francji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech oraz w Polsce) oraz stosowane 

metody zakończenia inwestycji. 

W drugim rozdziale, na podstawie rozważań teoretycznych i dotychczasowych badań 

opisanych w literaturze, zostały scharakteryzowane czynniki determinujące wybór sposobu 

zakończenia inwestycji na świecie. W szczególności, zostały tutaj zaprezentowane następujące 

teorie ekonomiczne, które mogą służyć wyjaśnieniu specyfiki inwestycji private equity: teoria 

agencji, teoria asymetrii informacji oraz wykorzystywanie debiutów giełdowych, jako środka 

budowania reputacji (grandstanding). Następnie zostały opisane i podsumowane wnioski 

wypływające z przeprowadzonych na świecie badań, których celem było zidentyfikowanie 

czynników mających wpływ na wybór sposobu zakończenia inwestycji private equity.  

Rozdział trzeci poświęcony jest analizie empirycznej czynników determinujących wybór 

sposobu zakończenia inwestycji private equity w Polsce. W pierwszej części tego rozdziału została 

opisana metoda badawcza wykorzystana w rozprawie wraz z uzasadnieniem jej wyboru. 

Przedstawiona została również badana próba oraz zdefiniowane zostały zmienne objaśniane i 

objaśniające. Następnie opisano wyniki statystyczne przeprowadzonych badań empirycznych. Na 

koniec przedstawione zostały wyniki przeprowadzonej weryfikacji statystycznej zbudowanego 

modelu ekonometrycznego.  

W pierwszej części rozdziału czwartego podsumowano wpływ zmiennych objaśniających 

analizowanych w ramach niniejszych badań na wybór sposobu zakończenia inwestycji przez 

fundusze private equity w Polsce. W dalszej kolejności przedstawiono kierunek oddziaływania 

zmiennych określonych jako istotne przy wyborze sposobu zakończenia inwestycji. W ramach 

tego rozdziału przedstawiono również analizę porównawczą otrzymanych wyników z 

przeprowadzonej analizy empirycznej oraz rezultatów badań innych autorów, z uwzględnieniem 

specyfiki polskiego rynku private equity. Na koniec podsumowano wnioski wynikające z 

przeprowadzonych badań, przedstawione zostały wyniki weryfikacji hipotez cząstkowych oraz 

tezy rozprawy. 


