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Wprowadzenie

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania kapitału, uznawa-

nego za podstawową determinantę funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. 

Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa jest procesem podejmowania decyzji do-

tyczących między innymi takich kwestii, jak: najkorzystniejsze źródła, momenty, 

warunki i wielkości pozyskiwania składników kapitałowych, ich transformacji 

na kapitał produkcyjny i kompetencje oraz kierunki i sposoby ich wykorzystania, 

w efekcie których, przy określonym poziomie ryzyka, będzie możliwe długookre-

sowe osiąganie jego generalnego celu i podnoszenie jego wartości1.

Procesy gospodarcze z uwagi na ich złożoność, różnorodność form, potencjał, 

transakcje wymienne, łączą się z potrzebą określenia, a następnie interpretacji 

znaczenia poszczególnych źródeł fi nansowania.

Biorąc pod uwagę kryterium miejsca powstania źródeł fi nansowania działal-

ności przedsiębiorstw, możemy wyróżnić ich źródła wewnętrzne i zewnętrzne. Do 

źródeł wewnętrznych zalicza się przede wszystkim zysk zatrzymany (zysk netto 

minus wypłacone dywidendy) i amortyzację oraz wszelkie zmniejszenia stanu ak-

tywów przedsiębiorstwa. Do źródeł zewnętrznych zaliczamy: emisję akcji, emisję 

obligacji, kredyt bankowy, wniesienie aportu rzeczowego itp. Źródła zewnętrzne 

1  B. Woźniak-Sobczak, Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wy-
dawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 
2005, s. 53.
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stanowią więc wszelkie formy zwiększenia pasywów przedsiębiorstwa, poza wzro-

stem kapitału własnego w rezultacie zatrzymania wypracowanego zysku.

1. Struktura źródeł fi nansowania przedsiębiorstw

W takich krajach, jak Niemcy, Wielka Brytania, USA, przedsiębiorstwa po-

nad 50% swoich inwestycji fi nansują wewnętrznymi źródłami. Są też państwa, 

w których fi nansowanie zewnętrzne przekroczyło 50%; należą do nich: Włochy, 

Estonia i Polska. Szczególnie duży udział źródeł fi nansowania zewnętrznego 

(73%) odnotowano we Włoszech. Finansowanie zewnętrzne w Polsce, Estonii 

i Włoszech było wyższe od takiego samego ich udziału w USA (zob. wykres 1).

Wykres 1. Struktura źródeł fi nansowania przedsiębiorstw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie T. Beck, A. Demirguc-Kunt, V. Maksimovic, 
Financing Patterns around the World, The Role of Institutions, 

World Bank Working Paper 2002.



187
STRUKTURA FI NANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU GLOBALNYM

HELENA KOŚCIELNIAK

Odmiennie w poszczególnych państwach ukształtowała się struktura ze-

wnętrznego fi nansowania. Na ogólne rozmiary fi nansowania zewnętrznego skła-

dają się:

fi nansowanie przez banki, –

emisja akcji, –

fi nansowanie operacyjne. –

Finansowanie bankowe obejmuje fi nansowanie z banków krajowych i za-

granicznych. Finansowanie operacyjne tworzą leasing i kredyty od dostawców 

(zob. tab. 1).

Tabela 1. Struktura zewnętrznych źródeł fi nansowania przedsiębiorstw 
według poszczególnych państw

Kraj
Finansowanie

zewnętrzne
Finansowanie

bankowe
Emisja akcji

Finansowanie
operacyjne

Inne

Argentyna 42,89 30,09 2,53 8,17 2,10

Armenia 9,48 3,19 0,95 1,86 3,48

Białoruś 22,40 4,88 1,39 5,42 10,71

Boliwia 39,56 24,39 0,93 9,40 4,84

Brazylia 54,08 25,59 5,25 16,38 6,59

Bułgaria 25,33 6,40 1,40 9,13 8,40

Chile 54,32 38,19 0,30 9,62 6,21

Chiny 32,62 10,67 2,56 3,95 15,44

Chorwacja 41,76 20,28 4,66 9,39 7,42

Czechy 26,85 10,17 0,80 6,93 8,95

Dominikana 43,29 26,81 1,79 9,69 5,00

Ekwador 50,51 16,09 3,18 19,46 11,78

Estonia 60,58 20,02 15,88 15,25 9,42

Filipiny 36,03 19,27 1,69 10,88 4,19

Francja 35,65 10,80 6,67 11,02 7,17

Gwatemala 52,22 27,95 0,63 16,89 6,75

Haiti 31,18 11,41 1,76 3,65 14,36

Hiszpania 34,45 20,42 0,82 9,43 3,78

Honduras 36,47 20,29 0,81 8,68 6,69

Indonezja 20,47 16,09 0 2,19 2,19

Kanada 49,91 21,59 11,73 5,12 1147
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Kraj
Finansowanie

zewnętrzne
Finansowanie

bankowe
Emisja akcji

Finansowanie
operacyjne

Inne

Kolumbia 56,26 28,59 0,81 14,31 12,55

Kostaryka 35,17 17,46 0,16 7,69 9,86

Litwa 33,99 8,65 12,25 7,94 5,15

Malezja 57,61 16,27 10,88 24,57 5,88

Meksyk 39,34 10,79 4,42 16,14 7,99

Mołdawia 17,88 7,27 0,30 6,58 3,37

Niemcy 47,41 14,3 19,85 1,43 11,83

Nikaragua 55,86 17,17 1,78 16,38 20,53

Pakistan 41,55 29,62 4,66 4,34 2,93

Panama 62,81 45,34 1,39 8,65 7,43

Peru 42,19 25,69 0,85 10,05 5,60

Polska 58,32 13,16 30,53 8,07 6,56

Rumunia 24,00 10,30 2,39 5,35 5,96

Salwador 51,67 26,72 3,85 14,20 6,90

Singapur 39,07 24,07 7,13 6,02 1,85

Słowacja 30,88 11,34 1,22 11,83 6,49

Słowenia 38,54 16,98 3,38 10,46 7,71

Trynidad 71,04 37,26 15,68 15,49 2,60

Turcja 42,17 20,88 8,26 6,17 6,85

Ukraina 24,01 6,38 2,21 8,05 7,36

Urugwaj 53,30 33,01 1,32 15,21 3,76

USA 46,46 20,33 3,04 10,59 12,5

W. Brytania 39,12 14,53 9,49 9,61 5,50

Węgry 29,16 15,16 3,04 7,12 3,84

Włochy 73,52 42,77 7,25 1139 12,11

Źródło: T. Beck, A. Demirguc-Kunt, V. Maksimovic, Financing Patterns around the World, 
The Role of Institutions, World Bank Working Paper 2002, cyt. M. Bajończyk, 

Rola funduszy inwestycyjnych w warunkach globalizacji, SGH, Warszawa 2007, s. 160.

Z danych zawartych w tabeli wynika, że dominującym źródłem fi nansowania 

zewnętrznego są kredyty i pożyczki z banków zagranicznych i krajowych, tak jak 

to miało miejsce w przypadku USA, Włoch, Argentyny, Chile, Panamy; w pań-

stwach tych fi nansowanie bankowe stanowi ponad 50% całości fi nansowania 

zewnętrznego.
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Na tle zaprezentowanych państw w Polsce jest najwyższy udział fi nansowania 

zewnętrznego poprzez sprzedaż akcji (sprzedaż akcji stanowiła około 52% fi nanso-

wania zewnętrznego). W Niemczech udział kapitału pochodzącego z emisji akcji 

w fi nansowaniu zewnętrznym był również wysoki i wynosił 42%. Zdecydowa-

nie niski udział kapitału akcyjnego w fi nansowaniu zewnętrznym miał miejsce 

w Wielkiej Brytanii (24%), na Ukrainie udział ten osiągnął zaledwie 9%, a na 

Słowacji wynosił 4%.

Ocenę wyróżnionych źródeł fi nansowania należy powiązać z różnymi etapa-

mi rozwoju rynków fi nansowych, wykorzystując model cyklu życia. Model ten 

wyjaśnia, dlaczego w krajach rozwijających się tak często występuje fi nansowanie 

działalności przedsiębiorstw poprzez emisję akcji, podczas gdy w krajach rozwi-

niętych dominuje fi nansowanie wewnętrzne (tab. 2).

Tabela 2. Rodzaje fi nansowania przedsiębiorstw w zależności 
od fazy cyklu ekonomicznego danego kraju

Faza rozwoju

Rodzaj kapitału

Powstanie – rozwój 
(kraje słabo 
rozwinięte)

Szybki rozwój
(kraje nowo 

uprzemysłowione)

Dojrzałość 
(większość krajów 

OECD)
Schyłek

Kapitał własny tak nie nie nie

Kapitał zewnętrzny nie/tak tak nie* nie*

Kredyty handlowe tak tak tak tak

Krótkoterminowe 
długi

tak tak tak tak

Finansowanie 
długoterminowe

nie nie/tak*** tak nie**

Zyski zatrzymane tak*** tak*** tak tak

Źródło: jak w tabeli 1.

*  Zewnętrzny kapitał właścicielski jest dostępny, ale wykorzystywany 
jest głównie do fi nansowania fuzji.

**  Długoterminowe fi nansowanie jest wykorzystywane do projektów 
o ograniczonym ryzyku i określonym terminie płatności.

***  Zyski występują tu jako źródło fi nansowania, ale nie są głównym źródłem, 
gdyż nie są wystarczające.

Stwierdzić należy, że kraje słabo rozwinięte będące w fazie rozwoju potrzebują 

dużego fi nansowania krótkoterminowego; na tym etapie ich rozwoju nie mają 
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one dostępu do źródeł fi nansowania długoterminowego (zewnętrzny kapitał wła-

ścicielski jest nieosiągalny). W fazie szybkiego wzrostu zwiększa się dostępność 

długoterminowego fi nansowania za pomocą długu. W fazie dojrzałości przed-

siębiorstwa korzystają głównie z zysków zatrzymanych, następnie z fi nansowania 

się długiem. W fazie schyłkowej zapotrzebowanie przedsiębiorstw na źródła 

fi nansowania zewnętrznego są raczej niewielkie.

Powyższą analizę należy połączyć również z fazami cyklu życia przed-

siębiorstwa. Cykl życia przedsiębiorstwa składa się najczęściej z czterech faz. 

Należą do nich2:

faza powstawania i początkowego rozwoju, –

faza wzrostu, –

faza dojrzałości i schyłku działalności. –

W fazie powstawania i początkowego rozwoju, kiedy ma miejsce duże ryzyko 

operacyjne oraz ujemne przepływy pieniężne netto, co zniechęca potencjalnych 

kredytodawców do fi nansowania przedsiębiorstwa, głównym źródłem fi nanso-

wania jest kapitał własny. Na tym etapie rozwoju wykorzystywany jest kapitał 

wysokiego ryzyka (venture capital).
W fazie wzrostu przedsiębiorstwo ma ogromne zapotrzebowanie na kapi-

tał ze źródeł zewnętrznych. Ryzyko działania przedsiębiorstwa jest wciąż dość 

wysokie, stąd w fi nansowaniu działalności przedsiębiorstwa udział długu nie 

jest duży; przeważają zobowiązania krótkoterminowe. W fazie wzrostu wiele 

przedsiębiorstw wykorzystuje kapitał hybrydowy. Szczególną formą fi nansowania 

hybrydowego na tym etapie rozwoju przedsiębiorstwa jest kapitał mezzanine; jest 

on hybrydową formą fi nansowania, łączy w sobie cechy zarówno kapitału własne-

go, jak i obcego. Kapitał mezzanine przybiera formę długoterminowej pożyczki, 

która jest spłacana jednorazowo w całości po upływie terminu kredytowania. Na 

bieżąco kredytobiorca spłaca jedynie odsetki.

W sytuacji gdy przedsiębiorstwo wypracowuje dodatnie przepływy pieniężne 

netto z działalności operacyjnej (faza dojrzałości), obniżeniu ulega jego ryzyko 

operacyjne, maleje również zapotrzebowanie na nowy kapitał. Wysoka rentow-

ność sprzedaży oraz zdolność do generowania nadwyżek pieniężnych umożliwiają 

przedsiębiorstwu zazwyczaj samofi nansowanie działalności. Przy wzroście zadłu-

żenia przedsiębiorstwa w tej fazie dojrzałości ma miejsce znaczne zróżnicowanie 

źródeł i form kapitału obcego.

2  Szczegółową charakterystykę poszczególnych faz cyklu życia i specyfi kę fi nansowania 
w kolejnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa podaje: A. Duliniec, Finansowanie przed-
siębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 104-115.
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Charakterystyczną cecha fazy schyłkowej życia przedsiębiorstwa jest spadek 

sprzedaży, spadek rentowności, zmniejszanie się dodatnich przepływów pienięż-

nych z działalności operacyjnej. Brak możliwości rozwojowych powoduje, że 

przedsiębiorstwo zamiast potrzeb w zakresie fi nansowania odnotowuje bardzo 

często nadwyżki kapitału. Ma miejsce wówczas zwrot kapitału właścicielom 

w postaci wypłat dywidend, czy też poprzez wykup od akcjonariuszy własnych 

akcji w celu ich umorzenia. W skali globalnej następuje relokacja kapitału z branż 

schyłkowych do rozwojowych3.

2. Wykorzystanie kapitału mezzanine

Cechą charakterystyczną kapitału mezzanine jest to, że zawiera on tzw. equ-

ity-kicker (dodatkowe, realizowane na koniec inwestycji i uzależnione od rozwoju 

przedsiębiorstwa wynagrodzenie dla inwestora). Może to być warrant, polegający 

na nabyciu w przyszłości po preferencyjnych cenach wyemitowanych akcji. Mez-

zanine ma podporządkowany charakter wobec długu bankowego. Roszczenia 

z tytułu tego rodzaju pożyczki są zaspokajane dopiero w drugiej kolejności, po 

uregulowaniu zobowiązań z tytułu tradycyjnych kredytów bankowych. Zabez-

pieczeniem pożyczonych środków są przyszłe przepływy pieniężne, co stanowi 

korzystne rozwiązanie dla fi rm, które nie są w stanie uzyskać kredytu bankowe-

go z powodu braku wolnych aktywów, mogących stanowić zabezpieczenie dla 

banku. Termin spłaty omawianego kapitału przypada zwykle rok później niż 

termin spłaty długu nadrzędnego, co pozwala wydłużyć okres dostępu środków 

fi nansowych.

Z przedstawionych wyżej wstępnych wyjaśnień dotyczących kapitału mez-

zanine wynika, że jest on przeznaczony dla przedsiębiorstw z perspektywami 

rozwoju o stabilnych przepływach pieniężnych. Co więcej, jest to źródło fi nan-

sowania dostępne mimo braku standardowej zdolności kredytowej i zabezpieczeń 

na aktywach fi rmy. Kapitał mezzanine adresowany jest do dużych i średnich 

przedsiębiorstw nie notowanych na giełdzie, nie koncentruje się na branżach, 

lecz dokonuje wyboru przedsiębiorstw ze względu na ich kondycję fi nansową oraz 

wielkość zapotrzebowania na kapitał. Szczególna przydatność tego kapitału dla 

podmiotów będących w fazie rozwoju wynika z faktu, że nie jest tutaj wymagana 

regularna spłata rat długu. Podmiot spłaca dług na koniec obowiązywania umowy, 

a w jej trakcie jedynie odsetki. Pożyczony kapitał może być spłacany środkami 

3  Ibidem, s. 112.
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pozyskanymi na rynku publicznym lub też w sytuacji poprawy sytuacji przedsię-

biorstwa – z kredytu bankowego.

Podkreśla się również elastyczność tego rodzaju kapitału; polega ona na możli-

wości dostosowania warunków fi nansowania do sytuacji przedsiębiorstwa. Strony 

transakcji mogą ustalić między sobą terminy wypłat wynagrodzenia za udostęp-

niony kapitał, odpowiadające ich preferencjom w zakresie ponoszenia ryzyka, jak 

również zastosować obniżone oprocentowanie w sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie 

wypracuje w danym roku zadowalającego wyniku fi nansowego.

Jednym z podstawowych zastosowań kapitału mezzanine jest fi nansowanie 

transakcji wykupów lewarowanych i menedżerskich. Wykorzystanie kapitału 

mezzanine w transakcjach leveraged buy-out (LBO) stanowi element działań ukie-

runkowanych na optymalizację struktury fi nansowania. Relacja kapitału obcego do 

kapitału własnego ma istotne znaczenie dla zwiększania wartości przedsiębiorstwa. 

Wzrost udziału tańszego kapitału obcego w formie mezzanine przyczynia się do 

obniżenia łącznego kosztu fi nansowania przedsiębiorstwa4.

Zakres wykorzystania kapitału mezzanine, jak już podkreślono, dotyczy głów-

nie wspierania ekspansji rynkowej przedsiębiorstw w fazie wzrostu.

Stosowany na rynku europejskim kapitał mezzanine dotyczy z reguły transakcji 

LBO. Przeciętny udział mezzanine w fi nansowaniu tych transakcji w krajach Unii 

Europejskiej wynosi 10% i stanowi po kredycie bankowym (50%) oraz kapitale inwe-

storów fi nansowych (20%) jedno z podstawowych źródeł fi nansowania wykupów.

Na rynku polskim Griffi  n Property Finance będzie pierwszym funduszem 

mezzanine. Arabowie, inwestując w nieruchomości, chcą na ten cel przeznaczyć 250 

mln euro. Kapitał mezzanine fi nansuje 50% kosztów inwestycji, a pobiera 25% zysku 

i odsetki od zainwestowanego kapitału. Jest to droższy sposób fi nansowania inwe-

stycji niż kredyt bankowy, ale zdecydowanie tańszy niż udziałowiec, który w takiej 

samej sytuacji będzie domagał się połowy zysków. Dla deweloperów ta propozycja 

może być atrakcyjna, bo fundusz nie ingeruje w proces podejmowania decyzji i nie 

domaga się swoich przedstawicieli w zarządzie fi rmy deweloperskiej.

Szacuje się, że na świecie roczne zapotrzebowanie na środki z funduszu mez-

zanine wynosi do 34 mld dolarów. Aktualnie Griffi  n Property Finance podpisał 

wstępne umowy z deweloperami na około 150 mln euro5.

4  W. Pełka, Kapitał mezzanine jako hybrydowa forma fi nansowania rozwoju przedsiębiorstw, 
„Przegląd Organizacji” nr 4/2008.

5  R. Grzyb, Arabowie zainwestują w nieruchomości w Polsce, „Gazeta Prawna” nr 66/2008.
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STRUCTURE OF SPONSORSHIP FOR ENTERPRISES 

ON GLOBAL MARKET

Summary

Evaluation of enterprises’ fi nancial structures in diff erent countries is pre-
sented in the article. Analysis in the article are connected with internal and 
external fi nancial sources. Due to complexity, diff erent forms and exchange 
transactions of economical processes there is a need to describe and than 
explain meaning certain fi nancial sources. In this work usage of mezzanine 
capital as a hybrid form of fi nancing enterprise development is described.

Translated by Helena Kościelniak


