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Wprowadzenie

Fundusze venture capital oraz private equity na przestrzeni ostatnich dwóch dekad 
stały się ważną klasą aktywów. Mają one ogromny wpływ na rozwój wielu innowa-
cyjnych przedsiębiorstw, a co za tym idzie na rozwój gospodarczy w krajach, w któ-
rych inwestują. Ważnym elementem w cyklu inwestycyjnym funduszu jest moment 
oraz sposób zakończenia inwestycji. Dezinwestycja daje bowiem możliwości dalszego 
inwestowania środków i ma wpływ na osiągniętą przez inwestorów stopę zwrotu. 
Celem artykułu jest analiza trendów sposobów zakończenia inwestycji w krajach 
Europy Środkowej i Centralnej w latach 2003–2013.

1.  Teoria dezinwestycji funduszy venture capital  

oraz private equity

Dezinwestycja funduszy venture capital oraz private equity jest jednym z czyn-
ników determinujących stopę zwrotu dla inwestorów. Poprawne przeprowadzenie 
takiego procesu wiąże się z efektywną sprzedażą posiadanych akcji lub udziałów 
w portfelu funduszu. Zarządzanie ryzykiem takiego portfela i odpowiednie plano-
wanie transakcji dezinwestycji wydaje się być jednym z kluczowych czynników mają-
cych wpływ na prawidłowe funkcjonowanie tych instytucji *nansowych. Na taki fakt 
wskazują stopy zwrotu osiągane przez fundusze w ostatnich latach, których mediana 
średniej stopy IRR nie przekracza 0%. Oznacza to, iż połowa funduszy traci kapitał 
swoich inwestorów, nie mogąc efektywnie zakończyć przeprowadzonych inwestycji. 

* Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych.
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Oczywiście może mieć na to wpływ zły wybór celów inwestycyjnych czy niska jakość 
kadry zarządzającej funduszem, jednak poprawne przeprowadzenie procesu dez-
inwestycji jest jednym z kluczowych dla procesu inwestycyjnego funduszy venture 

capital oraz private equity. Wskazuje na to również powolny spadek środków, jakie 
napływają do funduszy oraz spadająca liczba aktywnych funduszy VC oraz PE.

Dezinwestycja jest naturalnym etapem procesu !nansowania za pomocą ven-

ture capital lub private equity. Fundusze, ograniczając horyzont czasowy inwestycji, 

planują moment i sposób jej zakończenia poprzez sprzedaż udziałów innemu pod-

miotowi na rynku. Nie są one zainteresowane pozostawaniem w przedsiębiorstwach 

o znormalizowanych stopach zwrotu, ani realizacją zysków z bieżących przychodów 

!rmy, lecz zwracają uwagę na szybko rozwijające się innowacyjne spółki, pozwala-

jące dynamicznie zwiększać wartość zaangażowanego w nich kapitału. Fundusze 

poprzez sprzedaż udziałów nie tylko dokonują restrukturyzacji swojego portfela, 

ale realizują zyski, uzyskując środki płynne, z których spłacają zobowiązania wobec 

kapitałodawców. Wyprzedają one także spółki, które osiągnęły pewien etap rozwoju, 

po którym ich tempo wzrostu nie jest już satysfakcjonujące dla funduszu. Fundusze za 

pozyskane z dezinwestycji środki będą poszukiwały kolejnych celów inwestycyjnych 

o ponadprzeciętnym wzroście wartości lub przekażą środki swoim kredytodawcom.

Dezinwestycja oznacza działania podjęte przez inwestora, mające doprowadzić 

do wycofania się z inwestycji, czyli zbycia na rynku prywatnym lub publicznym jed-

nemu lub więcej podmiotom posiadanych udziałów spółki portfelowej1. Dezinwe-

stycja jest ostatnim etapem współpracy spółki, w tym wypadku z funduszem venture 

capital. Inwestorzy !nansują szybko rozwijające się przedsiębiorstwa, aby po kilku 

latach sprzedać swoje udziały. Fundusz, wychodząc z jednej spółki, stara się inwe-

stować w kolejne przedsiębiorstwa2.

Ważny dla funduszu staje się moment i sposób realizacji własnych zysków. Ter-

min, jak i warunki wycofania udziałów z przedsiębiorstwa mają istotne znaczenie 

zarówno dla funduszy, jak i samego przedsiębiorcy. Moment dezinwestycji powinien 

zostać zaplanowany oraz być przedmiotem negocjacji poprzedzających inwestycję. 

Termin zakończenia zaangażowania !nansowego może być z góry określony lub 

być wynikiem osiągnięcia przez spółkę wyznaczonych efektów ekonomicznych. Jest 

to ważne w momencie !nansowania wczesnych faz rozwoju przedsiębiorstwa, kiedy 

trudno określić, w którym momencie i jak wzrośnie wartość przedsiębiorstwa. Wtedy 

1 Krajowy Fundusz Kapitałowy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, 
Warszawa 2005, s. 10.

2 Serwis IPO.pl
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o momencie i sposobie dezinwestycji decyduje stopień realizacji celów stanowiących 

podstawę �nansowania. Sposób dezinwestycji powinien rzutować na strategię spółki3.

Uzgodnienie sposobu dezinwestycji na początku współpracy funduszu i przed-

siębiorcy jest bardzo istotne, bowiem spółka powinna być przygotowana na pewne 

okoliczności, w jakich dojdzie do sprzedania pokaźnej części jej udziałów. Sposób 

dezinwestycji powinien rzutować na strategię spółki, dlatego też jego określenie 

powinno nastąpić przed uzgodnieniem między przyszłym inwestorem a przedsię-

biorcami strategii rozwoju spółki4.

Wiele funduszy przyznaje, że rozważa sposób dezinwestycji jeszcze przed pod-

pisaniem umowy inwestycyjnej i przygotowuje spółkę do tego od pierwszego dnia 

zaangażowania �nansowego. Inwestor ustala przeważnie swoje wyjście na koniec 

okresu dynamicznego wzrostu wartości spółki. Udział funduszu w zarządzaniu 

spółką portfelową, zaangażowanie w opracowywanie czy mody�kację jej strategii, 

mają służyć planowemu rozwojowi spółki i osiągnięciu przez nią wyników umożli-

wiających dezinwestycję w planowanym terminie5.

Zakończenie inwestycji przez fundusz może przybierać różne formy, które uza-

leżnione są od zespołu czynników i nakładających się na siebie uwarunkowań. Przede 

wszystkim jednak istotne są następujące czynniki:

• stan rozwoju rynku venture capital i private equity w danym kraju,

• stan rozwoju rynku kapitałowego w danym kraju i jego struktura,

• wyniki �nansowe spółki,

• przejrzystość struktury organizacyjnej i systemu kontroli wewnętrznej spółki,

• etap rozwoju spółki,

• pozycja rynkowa spółki, struktura danego sektora i jego perspektywy,

• strategia funduszu, który ulokował środki w spółce,

• preferencje menedżerów spółki dotyczące określonego sposobu dezinwestycji,

• jakość kadry menedżerskiej,

• etap cyklu życia produktu lub usługi będących w ofercie spółki,

• uwarunkowania makroekonomiczne oraz koniunktura na rynku w danym 

momencie.

Istnieje wiele sposobów zakończenia inwestycji przez fundusz venture capital 

oraz private equity. Wykorzystanie każdego z nich jest uzależnione w dużym stop-

niu od wyników, jakie osiągnęło przedsiębiorstwo udziałowe. Wpływ na sposób 

3 D. Gladstone, Venture Capital an Enterpreneur’s Guide to Raising Venture Capital, Prentice Hall, New 
Jersey 2002, s. 310.

4 K. Sobańska, Finał współpracy, czyli zakończenie inwestycji funduszu venture capital w spółkach port-
felowych, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2005, nr 10 (178), s 2.

5 K. Sobańska, P. Sieradzan, Inwestycje private equity, venture capital, KeyText, Warszawa 2006, s. 113.
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przeprowadzenia dezinwestycji mają także negocjacje poprzedzające inwestycję, 

określające ewentualny sposób sprzedaży udziałów przez fundusz. Najważniejszym 

czynnikiem i argumentem za wyborem odpowiedniego sposobu sprzedaży jest cena 

oferowana funduszowi. Każdy fundusz, ze względu na specy�kę działania, dąży do 

tego, aby sprzedać posiadane udziały, których cena będzie uzależniona od wielu czyn-

ników, jak np.: stadium rozwoju przedsiębiorstwa oraz bieżąca sytuacja rynkowa. 

Do najczęściej obecnie stosowanych sposobów zakończenia inwestycji kapitałowych 

wykorzystywanych przez fundusze venture capital oraz private equity, zalicza się:

1. Wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych (IPO).

2. Sprzedaż udziałów inwestorowi branżowemu lub strategicznemu (trade sale).

3. Sprzedaż udziałów pozostałym właścicielom przedsiębiorstwa – zwrotne zbycie 

udziałów (buy back).

4. Sprzedaż udziałów innemu funduszowi venture capital lub inwestorowi finan-

sowemu (secondary purchase).

5. Wykup menedżerski przez zarządzających firmą (MBO – management buy out).

6. Wykup przez menedżerów spoza firmy (MBI – management buy in).

7. Wykup menedżersko-pracowniczy przez menedżerów zarządzających firmą 

oraz szeregowych pracowników firmy (MEBO – management employee buy out).

8. Wykup przez menedżerów z przedsiębiorstwa i spoza firmy (MBO + MBI = BIMBO).

9. Wykup wspomagany, dokonany za pomocą kapitału pozyskanego przez zadłu-

żenie (LBO – leverage buy out).

10. Leasing pracowniczy (EBO – employees buy out).

11. Public buy out (grupa menedżerów spółki nabywa pakiet większościowy od 

funduszu podmiotu, którego akcje są dopuszczone do publicznego obrotu 

i notowane na giełdzie papierów wartościowych).

12. Zakup spółki przez innego inwestora, w zamian za akcje tego inwestora (reverse 

take over).

13. Likwidację spółki, umorzenie udziałów (write off).

Można wskazać jeszcze kilka dodatkowych sposobów dezinwestycji, jednak są one 

pochodnymi i mody�kacjami zaprezentowanych powyżej.

2.  Trendy na rynku transakcji dezinwestycji na głównych 

rynkach światowych

Na rynku USA sytuacja w zakresie dezinwestycji zmieniała się w ostatnich latach 

dość dynamicznie. Po pierwsze, zmieniła się struktura inwestowania banków i pojawiły 
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się banki inwestycyjne, dokonujące inwestycji typu venture capital. Po drugie, sam 
proces oferty publicznej uległ istotnym przekształceniom. Wymaga on więcej przy-
gotowań, jest kosztowniejszy i stać na niego tylko silne $nansowo przedsiębiorstwa. 
Po trzecie, okazuje się, że często nowe przedsiębiorstwa nie wykazują zysków, gdyż 
są w procesie inwestowania, a do oferty publicznej niezbędna jest bardzo dobra 
kondycja $nansowa spółki. Po czwarte, gotówkowe transakcje fuzji i przejęć dre-
nują z rynku dość pokaźny wolumen gotówki, a ponadto duże korporacje skupują 
swoje udziały na rynku, co zmniejsza ich możliwości inwestycyjne. Operacje te wraz 
z transakcjami gotówkowymi fuzji i przejęć są tak duże, że uszczuplają możliwo-
ści inwestowania i pozyskania gotówki przez innych inwestorów indywidualnych 
(banki często nie udzielają im kredytów inwestycyjnych, preferując bezpieczniejszych 
inwestorów instytucjonalnych). Po piąte, rynek IPO praktycznie nie istniał w latach 
2008–2009, co przyczyniło się do znacznego ograniczenia możliwości dezinwesty-
cji. Zaczął się on odradzać ponownie w okresie 2012–2014. Sytuację na rynku IPO 
w USA prezentuje tabela 1.

Tabela 1.  Udział transakcji IPO spółek zasilanych funduszami VC na rynku USA 
w latach 2000–2014

Rok
Liczba IPO 

VC
Liczba IPO  

2000 242 446 54,26 25,4 108,2 23,48

2001 37 91 40,66 3,4 41,3 8,23

2002 22 81 27,16 2,4 25,4 9,45

2003 29 60 48,33 2,1 15,2 13,82

2004 94 105 89,52 11,1 39 28,46

2005 57 190 30 4,4 31,4 14,01

2006 57 187 30,48 5,3 40,4 13,12

2007 86 172 50 10,32 46,4 22,24

2008 6 31 19,35 0,47 26 1,81

2009 8 12 66,67 1,64 4,2 39,05

2010 9 34 26,47 0,93 4,7 19,79

2011 50 81 61,72 10,4 26,97 38,56

2012 49 93 52,68 21,4 31,11 68,72

2013 81 157 51,59 11,06 38,75 28,54

2014 115 206 55,82 15,01 42,2 35,56

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NVCA oraz DOWJONES.

Jeśli udział w transakcjach typu IPO funduszy VC na rynku USA jest dość znaczny, 
zarówno pod względem wartości jak i liczby, to sytuacja w wypadku transakcji fuzji 
i przejęć jest zupełnie inna. Można również, tak jak w wypadku transakcji IPO, 
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zaobserwować podobne trendy, kiedy nastąpił znaczny spadek wartości i liczby trans-
akcji w latach 2008–2009, a ich udział w ogólnej liczbie i wartości nie przekracza 5%.

Tabela 2.  Udział transakcji M&A spółek zasilanych funduszami VC na rynku USA 
w latach 2000–2014

Rok
Liczba Liczba M&A 

2000 318 14800 2,15 1616 68,5 4,24

2001 335 11135 3,01 713 16,8 2,36

2002 319 10058 3,17 475 7,9 1,66

2003 284 7755 3,66 538 7,7 1,43

2004 346 8847 3,91 783 15,4 1,97

2005 351 13934 2,52 1104 16,1 1,46

2006 370 14015 2,64 1362 16,6 1,22

2007 360 12830 2,81 1386 29,4 2,12

2008 260 9132 2,85 794 13,7 1,73

2009 361 6099 5,91 687 12,3 1,79

2010 545 8845 6,12 721 17,7 2,45

2011 500 10540 4,74 835,8 24,09 2,88

2012 490 10245 4,78 853 22,6 2,64

2013 393 9866 4,98 1010 16,9 1,67

2014 455 11643 3,91 1581 46,02 2,91

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NVCA.

Tabela 3.  Wartość oraz liczba transakcji dezinwestycji przeprowadzonych przez 
fundusze VC/PE na rynku europejskim w latach 2003–2012

Rok

2003 13,5 5605 2,41

2004 19,5 5917 3,3

2005 29,7 7262 4,09

2006 33,1 4484 7,38

2007 27 2726 9,9

2008 13,1 2094 6,26

2009 11,1 1846 6,01

2010 19,6 2191 8,94

2011 31,2 2131 14,64

2012 21,8 2146 10,1

2013 33,5 2353 14,1

Źródło: dane EVCA.
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Na rynku europejskim podobnie jak na rynku USA można zaobserwować cyklicz-
ność wartości i liczby dokonywanych dezinwestycji. Lata 2008–2009 to znaczny spa-
dek liczby i wartości transakcji. Należy wskazać dość dynamiczny wzrost wartości 
transakcji w latach 2011–2013 przy dość stabilnym poziomie liczby dezinwestycji, 
co prowadzi do wzrostu średniej wartości pojedynczej transakcji.

Inaczej niż na rynku amerykańskim, instytucje europejskie raportują wiele innych 
sposobów zakończenia inwestycji poza IPO oraz sprzedażą spółki inwestorowi stra-
tegicznemu. Należy zaznaczyć, iż struktura ta w badanym okresie nie jest stabilna 
i zmienia się cyklicznie, dostosowując się do sytuacji rynkowej. Strukturę sposobów 
dezinwestycji na rynku europejskim przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Struktura sposobów dezinwestycji w krajach UE w okresie 2002–2013
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych EVCA.

Analizując dane rysunku 1 należy stwierdzić, iż największy udział przypada tran-
sakcji sprzedaży inwestorowi strategicznemu (średnio 28%). Kolejne miejsce zajmuje 
transakcja sprzedaży udziałów innemu funduszowi VC/PE ze średnią wartością 21,2%. 
Dość wysoki udział przypadł likwidacji i wyniósł średnio 12,3%. Niewiele mniejszy 
udział zanotowały transakcje IPO na średnim poziomie 12,1%.
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3.  Analiza rynku dezinwestycji na rynku Europy Centralnej 

i Wschodniej w latach 2005–2013

W krajach Europy Środkowo-Wschodniej sektor private equity zaczął rozwijać 
się dynamicznie po 1990 r. Pierwsze fundusze z reguły były współ%nansowane ze 
środków publicznych z misją rozwijania sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w poszczególnych krajach. W związku z przystąpieniem Polski (oraz siedmiu innych 
krajów regionu: Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Litwy, Łotwy i Estonii), do Unii 
Europejskiej w maju 2004 r. EVCA podjęła decyzję o przeprowadzeniu badania sta-
tystycznego wśród swoich członków oraz wśród innych %rm zarządzających fundu-
szami venture capital w regionie, które pozwalałoby zgromadzić podstawowe dane 
historyczne na temat tego sektora. Takie badania zostały przeprowadzone po raz 
pierwszy w 2003 r. Wyniki pokazują, że w stosunkowo krótkim czasie Polska oraz 
inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej stały się miejscem dla dynamicznego 
rozwoju private equity oraz venture capital.

Rysunek 2. Poziom dezinwestycji w krajach CEE w latach 2003–2013 (w mln EUR)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EVCA.

Analizując poziom dezinwestycji dokonywanych w krajach CEE w latach 2003–
2013, należy stwierdzić cykliczność tych transakcji. Lata 2004–2007 to okres dyna-
micznych wzrostów poziomu wartości transakcji wyjścia z inwestycji przez fundu-
sze. W latach kryzysu %nansowego 2008–2009 zaobserwować można było znaczący 
spadek wycen przedsiębiorstw i brak płynności na rynkach publicznych, co spo-
wodowało spadek wartości przeprowadzanych przez fundusze dezinwestycji. Lata 
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2011–2013 można uznać za rekordowe pod względem wartości zakończonych inwe-
stycji w krajach CEE, na co mogło mieć wpływ wiele czynników, ale główne z nich 
to dojrzałość portfela funduszy oraz powrót płynności i wysokich wycen przedsię-
biorstw na rynkach publicznych. W dalszej części artykułu zostanie zaprezentowana 
struktura geogra�czna dezinwestycji w krajach CEE, co obrazuje tabela 1.

Tabela 4.  Struktura geograficzna wartości transakcji dezinwestycji w krajach CEE 
w latach 2003–2013 (w %)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

46,7 70,0 25,5 32,0 29,8 19,7 21,2 22,3 11,1 4,9 38,5

5,9 15,0 14,5 26,7 1,4 32,9 35,6 35,1 39,4 68,2 23,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,4 6,2 25,5 0,1 1,9 14,3

6,1 1,5 2,5 2,4 2,1 0,0 0,0 1,2 0,2 0,5 6,2

11,3 8,8 20,8 14,7 7,5 14,9 8,2 6,7 1,9 11,1 5,7

1,6 0,4 0,2 0,9 6,8 1,1 0,0 0,9 0,1 0,4 4,5

18,0 0,7 8,8 7,4 39,2 21,7 4,1 2,3 42,5 0,3 3,0

5,7 1,4 16,7 1,9 0,0 0,0 5,5 0,0 0,4 3,2 2,8

0,3 1,2 5,3 1,7 0,0 0,0 4,1 4,1 0,1 0,0 1,2

0,0 0,0 5,3 13,7 9,8 0,3 4,1 1,4 0,4 5,3 0,8

Litwa 4,4 0,9 0,5 1,0 2,9 6,6 0,7 0,6 2,2 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 10,3 0,0 1,6 4,2 0,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EVCA.

Analizując strukturę geogra�czną wartości transakcji dezinwestycji w krajach 
CEE w okresie 2003–2013, należy stwierdzić, iż najwyższy udział przypada Polsce 
ze średnią na poziomie 29,2%. Kolejne miejsce zajmują Czechy (27%) oraz Węgry 
(13,4%). Te trzy kraje odpowiadają więc za ponad 60% wartości transakcji w bada-
nym regionie. Ważnym podkreślenia wydaje się fakt, że Polska w okresie 2003–2009 
była zdecydowanym liderem wartości transakcji dezinwestycji, której udział prze-
kraczał średnio 33%. Spadek udziału wartości badanych transakcji może być zwią-
zany z pojedynczymi dużymi dezinwestycjami na terenie Czech oraz spadkiem liczby 
transakcji IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2010–
2013 przeprowadzanych przez spółki zasilane funduszami venture capital oraz pri-

vate equity. Należy stwierdzić, iż w okresie 2004–2011 udział transakcji IPO spółek 
zasilanych funduszami VC oraz PE wynosił ponad 10%, co jest znaczącym wynikiem 
w regionie. Strukturę wartości przypadającą na poszczególne sposoby dezinwestycji 
prezentuje rysunek 3.
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Rysunek 3.  Struktura wartości transakcji dezinwestycji w krajach CEE przypadająca 
na poszczególne sposoby w okresie 2003–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EVCA.

Analizując trendy charakteryzujące strukturę wartości przypadającą na poszcze-
gólne sposoby dezinwestycji, należy stwierdzić, iż w badanym okresie najważniejszym 
ze sposobów była sprzedaż przedsiębiorstwa inwestorowi strategicznemu, na którą 
w badanym okresie przypadło aż 47% wartości transakcji. Kolejne miejsce w tych 
latach przypadło sposobowi dezinwestycji polegającemu na sprzedaży spółki innemu 
funduszowi VC/PE, którego udział w ogóle transakcji wyniósł średnio 10%. Trzecie 
w kolejności były transakcje IPO, które stanowiły 7%. Oczywiście należy stwierdzić, 
iż udziały te w badanym okresie ulegały pewnym trendom i zmianom. W okresie 
2004–2007 ze względu na wysoki poziom wycen na rynku publicznym oraz dużą liczbę 
przeprowadzanych IPO udział tych transakcji wynosił 16,6%, a w latach 2010– 2013 
jego poziom spadł do wartości 3%. Należy stwierdzić, iż w okresie 2008–2013 wysoko 
plasowała się sprzedaż udziałów lub akcji instytucji �nansowej, wynosząc średnio 
22,6%. Taka sytuacja mogła być spowodowana problemami funduszy z wypełnie-
niem swoich zobowiązań wobec dostarczycieli kapitałów, jakimi były banki, które 
przejmowały udziały spółek portfelowych funduszu po atrakcyjnych dla nich niskich 
wycenach rynkowych. Sytuację zmieniających się trendów w strukturze sposobów 
dezinwestycji na rynku krajów CEE prezentuje rysunek 4.
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Rysunek 4.  Kształtowanie się poziomów struktury dla czterech najważniejszych 
sposobów dezinwestycji dla krajów CEE w okresie 2004–2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EVCA.

Analizując dane rysunku 4, należy stwierdzić, iż dominującą pozycję utrzymuje 
w sposób ciągły transakcja sprzedaży inwestorowi strategicznemu. Zmiana tego 

trendu miała miejsce jedynie w okresie 2008–2009, czyli w szczytowym momencie 

kryzysu �nansowego, kiedy udział tego typu transakcji spadł do poziomu ok. 10%. 

Nastąpiło to zamiennie z transakcjami sprzedaży udziałów instytucji �nansowej, 

której szczyt na poziomie 45% nastąpił w 2008 r. Należy wskazać również na fakt, iż 

w latach 2007–2008 udział transakcji IPO wynosił odpowiednio jedynie 2% i 0%.

Podsumowanie

W regionie największy udział w wartości przeprowadzanych dezinwestycji mają: 

Polska, Czechy, Węgry oraz Rumunia. Tylko te cztery kraje regionu przyciągnęły 80% 

dezinwestycji, a struktura udziału analizowanych państw w badanym okresie była 

dość stabilna. Pozostałe kraje mają znikome udziały w wartościach dokonywanych 

dezinwestycji. Przyczyną takiej sytuacji są w wymienionych krajach dobrze roz-

winięte rynki kapitałowe. Ponadto Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

jest jedną z najaktywniejszych w Europie w zakresie IPO, dlatego też Polska ma tak 

wysoki udział w transakcjach zakończenia inwestycji przez fundusze private equity. 
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Analizując trendy wpływające na sposoby dezinwestycji, należy wskazać na ich 

cykliczny charakter, na który silnie oddziałuje sytuacja na rynku publicznym, prze-

kładająca się na wycenę spółek portfelowych będących w posiadaniu funduszy ven-

ture capital oraz private equity.
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Analysis of Divestment Market of Venture Capital and Private Equity 
Funds in Central and Eastern Europe between 2003–2013

Venture capital and private equity have become an important asset class over the 

last two decades. Investments of those funds have a huge impact on the develop-

ment of many innovative companies, and thus on economic development in the 

countries in which they invest. An important element in the fund's investment cycle 

is the time and the manner of completion. Disinvestment gives a good potential 

for further investment measures and has an impact on the achieved rate of return 

for investors. "e aim of the paper is to analyze how the end of investment trends 

in the countries of Central and Eastern Europe in the years 2003–2013.

Keywords: Venture capital, private equity, divestments, mutual funds



Analiza rynku dezinwestycji funduszy venture capital oraz private equity w krajach... 137

L’analyse de la phase de désinvestissement des fonds de capital-risque 
et de capital-investissement en Europe centrale et orientale entre  
2003 et 2013

Le capital-risque et le capital-investissement sont devenus une importante classe 
d’actifs au cours des deux dernières décennies. Ces fonds ont un impact énorme 

sur le développement de nombreuses entreprises innovantes, et donc sur le déve-

loppement économique dans les pays étant le cible d’investissement. Un élément 

important dans le cycle d’investissement du fonds est le moment et la manière 

de l’achèvement. Le désinvestissement donne un bon potentiel pour de nouvelles 

mesures d’investissement et a un impact sur le taux de rendement obtenu par les 

investisseurs. Le but de l’article est d’analyser la phase �nale d’investir dans les 

pays de l’Europe centrale et orientale dans les années 2003–2013.

Mots clés: le capital-risque, le capital-investissement, le désinvestissement, les 

fonds communs de placement

Анализ рынка дезинвестиций фондов венчурного капитала 
и частных инвестиций в странах Центральной и Восточной Европы 
в 2003–2013 годы

Венчурный капитал и частные капиталовложения за последние два деся-

тилетия стали важным классом активов. Эти инвестиции имеют огромное 

влияние на развитие многих инновационных компаний, и, таким образом, 

на экономическое развитие в странах, в которых они инвестируют. Важным 

элементом инвестиционного цикла фонда является время и способ осущест-

вления завершения инвестиций. Дезинвестиция дает хороший потенциал 

для дальнейшего инвестирования и влияет на достигнутую инвесторами 

доходность. Целью статьи является анализ тенденции дезинвестиций 

в странах Центральной и Восточной Европы в 2003–2013 годы.

Ключевые слова: Venture capital, private equity, дезинвестиции, инвестицион-

ные фонды


