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Anioáowie biznesu w finansowaniu máodych przedsiĊbiorstw
Business angels in financing young companies

Wprowadzenie

Wielu przedsiĊbiorców ma pomysá, zapaá, chĊci, ale brak kapitaáu powoduje, niestety, koniecznoĞü zaniechania realizacji projektów. Oznacza to, Īe w dalszym ciągu
dominującą formą finansowania dziaáalnoĞci wĞród najmniejszych przedsiĊbiorstw
są Ğrodki wáasne. Kredyt bankowy, bĊdący dla wielu jedyną drogą finansowania
dziaáalnoĞci, jest znacznie ograniczony. Jego dostĊpnoĞü w zaleĪnoĞci od sytuacji
na rynkach finansowych oraz cykli koniunkturalnych ulega zmianie, a negatywne
zawirowania na rynkach finansowych wywoáują wzrost ceny pieniądza, znacznie
redukując, a w niektórych przypadkach nawet czasowo likwidując, aktywnoĞü kredytową banków. Efektem tego jest znaczne ograniczenie, powodujące wrĊcz likwidacjĊ
produktów kredytowych.
W krajach rozwijających siĊ coraz wiĊkszą rolĊ zaczyna odgrywaü kapitaá podwyĪszonego ryzyka – private equity/ venture capital, do którego zalicza siĊ równieĪ
seed capital oraz start-up capital oraz inwestycje prywatnych inwestorów, okreĞlanych
mianem anioáów biznesu.
Celem opracowania jest wskazanie roli i znaczenia prywatnych inwestorów
w finansowym i merytorycznym wsparciu przedsiĊbiorców znajdujących siĊ w początkowych etapach swojej przedsiĊbiorczej drogi.
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1. Etapy finansowania przedsiĊbiorstw – cykle Īycia przedsiĊbiorstwa

Funkcjonowanie i rozwój kaĪdego przedsiĊbiorstwa odznacza siĊ wystĊpowaniem
charakterystycznych etapów róĪniących siĊ od siebie, które Ğwiadczą o wystĊpowaniu
w nim okreĞlonego cyklu rozwojowego, podobnego do cyklu Īycia produktu. Poszczególne etapy tworzą cykl Īycia przedsiĊbiorstwa, obejmujący proces od powstawania
koncepcji, pomysáu na biznes, przez inicjowanie dziaáalnoĞci, aĪ po wycofanie siĊ
z rynku. Poszczególne etapy mogą róĪniü siĊ miĊdzy sobą wieloma elementami, np.
dáugoĞcią trwania, uwarunkowaną specyfiką przedsiĊbiorstwa, branĪy, strategią rozwoju i sposobem zarządzania przedsiĊbiorstwem. Ponadto nie kaĪde przedsiĊbiorstwo
musi przechodziü przez wszystkie etapy. Najogólniej fazy rozwoju przedsiĊbiorstwa
moĪna podzieliü na dwie grupy, utoĪsamiane z etapami przeprowadzania inwestycji,
mianowicie1:
• Fazy początkowe (early stage) – finansowanie zasiewów (seed financing),
finansowanie startu (start up financing), finansowanie fazy pierwszej ( first
stage financing),
• Fazy ekspansji (expansion stage) – finansowanie fazy drugiej (second stage
financing), finansowanie fazy trzeciej (third stage financing), finansowanie
fazy czwartej ( fourth stage financing).
Zdaniem A. Dudliniec, analiza rozwoju przedsiĊbiorstwa obejmuje cztery fazy (faza
powstawania i początkowego wzrostu, faza wzrostu, faza dojrzaáoĞci, faza schyáku
dojrzaáoĞci), których dáugoĞü róĪni siĊ w poszczególnych podmiotach. Ponadto nie
kaĪde przedsiĊbiorstwo przechodzi przez wszystkie moĪliwe etapy. Niektóre koĔczą
dziaáalnoĞü zaraz po jej rozpoczĊciu, natomiast inne trwają wiele lat. Niekiedy zdarza siĊ równieĪ, Īe z fazy schyákowej przedsiĊbiorstwo ponownie wchodzi w okres
znacznego wzrostu aktywnoĞci2.
Zakáadanie przedsiĊbiorstwa i jego wczesny rozwój to z pewnoĞcią bardzo
trudny okres w cyklu Īycia kaĪdego przedsiĊbiorstwa. W tych fazach dziaáalnoĞü
charakteryzuje siĊ ujemnymi przepáywami finansowymi (rys. 1), a takĪe wynikiem
finansowym oraz niepewnymi przychodami. Sprawia to, Īe taki podmiot wymaga
permanentnego zasilania w kapitaá, a mając na uwadze wielkoĞü i etap rozwoju, jego
Ĩródáa – zarówno te zewnĊtrzne, jak i wewnĊtrzne – są bardzo mocno ograniczone.
Wielokrotnie inwestycje umoĪliwiające rozpoczĊcie dziaáalnoĞci są finansowane
w wiĊkszoĞci przez indywidualnego przedsiĊbiorcĊ, jego rodzinĊ lub znajomych.
W wielu przypadkach początkujący przedsiĊbiorca, poza problemami z pozyskaniem niezbĊdnego kapitaáu, musi równieĪ zmierzyü siĊ z wszelkimi formalnoĞciami
związanymi z zaáoĪeniem firmy. Etap startu i wejĞcia na rynek moĪe byü finansowany
przez specjalnie do tego stworzone fundusze kapitaáu zaląĪkowego (seed capital),
1
J. WĊcáawski, Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiĊbiorstw, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1997, s. 24.
2
A. Dudliniec, Finansowanie przedsiĊbiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 104.
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fundusze poĪyczkowe i porĊczeniowe oraz czĊĞciowo przez nieformalnych inwestorów okreĞlanych mianem anioáów biznesu. W kolejnych fazach bardziej dostĊpne są
Ğrodki bankowe, venture capital, czy Ĩródáa pozabankowe dáuĪne lub wierzycielskie.
Jednak zanim máode, perspektywiczne i innowacyjne pomysáy przedsiĊbiorstwa pojawią siĊ na rynku, rozwiną siĊ, a nastĊpnie dojrzeją i przejdą w fazĊ wzrostu, istotne
wydaje siĊ pozyskanie niezbĊdnego kapitaáu. Poszczególnym etapom (fazom) rozwoju
K. Brzozowska przypisaáa odpowiednie kategorie finansowania (tab. 1).
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Rys. 1. Rozwój i finansowanie innowacyjnego projektu
ħródáo: B. Brzozowska, Business Angels na rynku kapitaáowym. Motywacje, inwestowanie, efekty. CeDeWu.pl, Warszawa 2008, s. 14.

KlasyfikacjĊ Ĩródeá finansowania poszczególnych faz rozwoju przedsiĊwziĊcia
prezentuje takĪe Europejska Sieü Anioáów Biznesu (rys. 2), wedáug której istotną rolĊ
w finansowaniu máodych przedsiĊbiorstw odgrywają anioáowie biznesu (business
angels) z uwagi na dostarczanie przez nich kapitaáu niedostĊpnego z innych Ĩródeá.
Anioáowie biznesu przyczyniają siĊ do realizowania udanych projektów, wspierając
przedsiĊbiorców nie tylko kapitaáowo, ale takĪe swoim doĞwiadczeniem, kontaktami,
stając siĊ niejako wspóátwórcami przedsiĊwziĊcia3.

3
Business Angels – Summary Brief on Private Informal Venture Capital Players, Information for Public Decision-makers, Entrepreneurs and Virgin Angels on the Role of Business Angels and their Networks,
EBAN – European Association of Business Angels Networks, August 2006, s. 4.
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Tabela 1. Podstawowe Ĩródáa finansowania maáych i innowacyjnych przedsiĊbiorstw

Faza rozwoju

ħródáa

Opis typowego zastosowania

Zasoby wáaĞciciela

Na etapie tworzenia i wczesnych etapach rozwoju, a dalej samofinansowania potrzeb inwestycyjnych

Rodzina i przyjaciele

We wczesnych etapach jako udziaáy lub poĪyczki na zasadach
preferencyjnych

Anioáy biznesu

Finansowanie wczesnej fazy rozwoju w postaci udziaáów lub poĪyczek podporządkowanych

Banki komercyjne

Kredyty krótko-, Ğrednio- i dáugoterminowe zabezpieczone, ale
rzadko we wczesnych fazach rozwoju, w niektórych przypadkach
peániące rolĊ finansowania pomostowego

I zasiew

I start

II
wczesny
rozwój

Finansowanie kapitaáu obrotowego w trakcie dziaáalnoĞci bieĪącej
Dostawcy i odbiorcy (tzw. kredyty dostawców, odbiorców, finansowanie siĊ zobowiązaniami)

Factoring

Wsparcie we wszystkich etapach, dotyczące finansowania dziaáalnoĞci
bieĪącej, powodujące powstawanie dodatkowych kosztów

Leasing

We wszystkich etapach, peániąc rolĊ wsparcia technicznego (finansowanie wyposaĪenia technicznego) pod warunkiem posiadania
wáasnych zasobów na pokrycie wysokich kosztów obsáugi leasingu

III
szybki wzrost

Fundusze venture
capital

PowaĪne wsparcie kapitaáowe na etapie szybkiego wzrostu w drodze
wykupienia udziaáów poáączonego z doradztwem i nadzorem nad
zarządzaniem podmiotem

IV
dojrzaáoĞü

Rynek kapitaáowy

WejĞcie na gieádĊ we wczesnej fazie dojrzaáoĞci, przy dobrych
perspektywach rozwoju

ħródáo: B. Brzozowska, Business Angels na rynku kapitaáowym. Motywacje, inwestowanie, efekty, s. 21.

Komisja Europejska za Europejskim Stowarzyszeniem Venture Capital (EVCA)
poszczególnym stadiom rozwoju przedsiĊbiorstwa przypisuje odpowiednie Ĩródáa
finansowania, które róĪnią siĊ w zaleĪnoĞci od stadium rozwoju oraz od kraju. Ponadto KE uwaĪa, iĪ problem finansowania najmniejszych, początkujących firm jest
bardzo istotny równieĪ z punktu widzenia wzrostu gospodarczego, a niedoskonaáoĞci rynku w tym zakresie powinny byü ograniczane przez zwiĊkszanie dostĊpnoĞci
poszczególnych Ĩródeá w odpowiednim stadium rozwoju.
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Rys. 2. Finansowanie przedsiĊbiorstw w róĪnych stadiach rozwoju
ħródáo: Business Angels, Summary Brief on Private Informal Venture Capital Players, European good practices,
European Business Angel Network, s. 7.

2. DostĊpnoĞü Ĩródeá finansowania

Na podstawie badania4 przeprowadzonego w 2009 roku w imieniu Europejskiego
Banku Centralnego wĞród przedsiĊbiorstw ze strefy euro dotyczącego dostĊpu do
finansowania uwidacznia siĊ róĪnica w najwaĪniejszych czynnikach decydujących
o rozwoju zarówno sektora MSP, jak i duĪych przedsiĊbiorstw (rys. 3).
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Rys. 3. NajwaĪniejsze problemy przedsiĊbiorstw z sektora MSP
oraz duĪych firm ze strefy euro (w proc.)
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie: Survey on the Access to finance of small and medium-sized enterprises in
the euro area: second half of 2009, European Central Bank, February 2010, s. 3–16.

4
Badanie zostaáo przeprowadzone w dniach od 19 listopada do 18 grudnia 2009 roku. ObjĊto nim 1546
mikroprzedsiĊbiorstw, 1621 maáych, 1619 Ğrednich oraz 534 duĪych firm prowadzących dziaáalnoĞü w strefie
euro w przemyĞle, budownictwie, handlu i usáugach.
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Rys. 3 ukazuje róĪnice w najwaĪniejszych problemach, z jakimi stykają siĊ
przedsiĊbiorstwa mikro, maáe i Ğrednie w porównaniu z problemami duĪych firm. Dla
firm z sektora MSP najwaĪniejsze jest znalezienie klientów, dostĊp do finansowania,
natomiast dla duĪych – równieĪ znalezienie klientów oraz konkurencja. DostĊp do
finansowania nie jest tak istotnym problemem jak w przypadku mniejszych przedsiĊbiorstw.
Przeprowadzając analizĊ struktury finansowania sektora MSP w strefie euro,
zauwaĪamy, iĪ znaczna czĊĞü finansuje dziaáalnoĞü Ğrodkami wáasnymi (rys. 4).
W drugiej kolejnoĞci jest to finansowanie bieĪących potrzeb kredytami obrotowymi
oraz kredytami bankowymi. Ukazuje to problem najmniejszych przedsiĊbiorstw
w dostĊpnoĞci do zewnĊtrznych Ĩródeá finansowania dziaáalnoĞci, co wynika z ograniczenia dostĊpu do kredytów bankowych wĞród tej grupy i koniecznoĞü poszukiwania
alternatywnych Ĩródeá finansowania w celu wejĞcia na rynek i sprostania wyzwaniom.

środki własne

kredyt w rachunku
bieżącym

kredyt bankowy

kredyt kupiecki

leasing, faktoring,
kupono na raty

Rys. 4. Struktura finansowania sektora MSP w strefie euro (w proc.).
ħródáo: Survey on the Access to finance of small and medium-sized enterprises in the euro area: second half of 2009,
European Central Bank, February 2010, s. 4.

3. DziaáalnoĞü sieci anioáów biznesu w Europie

W 2009 roku European Business Angels Network (EBAN) zidentyfikowaá
396 grup (sieci) anioáów biznesu w Europie5, w których zrzeszonych byáo 14 785
inwestorów, w tym 6 111 aktywnych. Przeprowadzili oni 1 385 inwestycji, dziĊki
którym powstaáy 863 nowe przedsiĊbiorstwa. àączna wartoĞü zainwestowanych
Ğrodków to ponad 275 mln euro, natomiast Ğrednia wartoĞü jednostkowej inwestycji wyniosáa niespeána 200 tys. euro6. Zgodnie z wczeĞniejszymi informacjami
5

W zestawieniu ujĊto równieĪ informacje z Rosji i Turcji.
Statistics Compendium 2010, The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and
other Early Stage Market Players, EBAN, Bruksela 2010, s. 5.
6
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dotyczącymi finansowania poszczególnych faz rozwoju przedsiĊbiorstwa zauwaĪa
siĊ wzmoĪoną aktywnoĞü anioáów biznesu w inwestowaniu w początkowe etapy. WiĊkszoĞü inwestycji zostaáa przeprowadzona w początkowej fazie rozwoju
(start up, początkowy rozwój) oraz w fazie zaląĪkowej (rys. 5). PóĨniejsze fazy,
polegające na finansowaniu ekspansji firmy, áącznie z wykupami menedĪerskimi
i ofertą publiczną, nie cieszyáy siĊ popularnoĞcią wĞród europejskich anioáów biznesu. Fazy te pozostają domeną funduszy private equity/venture capital, które
w gáównej mierze angaĪują kapitaá w przedsiĊbiorstwa o ugruntowanej pozycji
na rynku.

Rys. 5. Inwestycje anioáów biznesu w poszczególne fazy rozwoju przedsiĊbiorstwa
ħródáo: Statistics Compendium 2010, The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and other Early
Stage Market Players, EBAN, Bruksela 2010, s. 8.

Bardzo interesujące jest Ĩródáo pochodzenia kapitaáu wykorzystywanego przez
anioáów w inwestycjach. ZauwaĪa siĊ w tym przypadku jego regionalne pochodzenie.
W przewaĪającej czĊĞci anioáowie biznesu inwestują w przedsiĊbiorstwa, które mają
powstaü lub juĪ funkcjonują w regionie, w którym mieszkają (rys. 6). Widaü równieĪ,
Īe prawie w ogóle nie jest wykorzystywany kapitaá z zagranicy. Ankietowani przez
EBAN anioáowie wskazywali, Īe proces inwestycyjny czĊsto odbywa siĊ we wspóápracy z regionalnymi, lokalnymi organizacjami przedsiĊbiorców, takimi jak izby
handlowe, parki naukowe, technologiczne, regionalne agencje rozwoju czy uczelnie
wyĪsze.

4. Inwestycje w máode firmy w Wielkiej Brytanii

Podobnie jak w innych krajach europejskich równieĪ w Wielkiej Brytanii przedsiĊbiorcy doĞwiadczają problemu luki kapitaáowej. Problem ten dotyczy w szczególnoĞci
przedsiĊbiorstw znajdujących siĊ na początku przedsiĊbiorczej drogi. Poza szerokim
wsparciem rządowym (pomoc przy zakáadaniu firmy, jej rejestracji, szkolenia, do-
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radztwo, dostĊp do finansowania itp.) przedsiĊbiorcy mogą pozyskaü równieĪ kapitaá
na rozwój z doĞü dobrze rozwiniĊtych na tym rynku sieci anioáów biznesu lub funduszy venture capital specjalizujących siĊ w ryzykownych inwestycjach. Anioáowie
biznesu w Wielkiej Brytanii uznawani są za bardzo istotne Ĩródáo finansowania
funkcjonujące od prawie 20 lat7.

Z regionu, w którym działa grupa
Z kraju, w którym działa grupa
Spoza kraju, ale z Europy
Spoza Europy

Rys. 6. ħródáo pochodzenia kapitaáu wykorzystywanego do inwestycji
ħródáo: Statistics Compendium 2010 ..., s. 10.

W szczególnoĞci wsparcie to przybiera postaü pomocy przedsiĊbiorcom w znalezieniu chĊtnego inwestora, budowy systemów wspólnego inwestowania. Anioáowie
biznesu mogą równieĪ liczyü na zachĊty podatkowe w sytuacji, gdy zainwestują
wáasne Ğrodki w máode przedsiĊbiorstwa potrzebujące kapitaáu. WiĊkszoĞü spoĞród
aktywnych business angels pozostaje niewidoczna, trudna do zidentyfikowania.
Bardzo czĊstą praktyką jest takĪe áączenie siĊ pojedynczych anioáów w sieci w celu
zwiĊkszenia efektywnoĞci wsparcia8. W latach 2008–2009 inwestorzy zarejestrowani
w Brytyjskim Stowarzyszeniu Anioáów Biznesu (British Business Angels Association – BBAA) zainwestowali 44,9 mln funtów w 233 przedsiĊbiorstwa, natomiast ci
związani z LINC – 17,9 mln funtów w 74 biznesy.
Anioáowie biznesu (zarówno ci z BBAA, jak i LINC) w gáównej mierze koncentrują siĊ na inwestycjach w przedsiĊbiorstwa znajdujące siĊ we wczesnych fazach
rozwoju, w szczególnoĞci skupiają siĊ na fazie startu i wczesnego rozwoju (tab. 2).
Godny uwagi jest fakt stosunkowo niewielkiego zainteresowania anioáów fazą zasiewów, inkubacji oraz póĨniejszymi. O ile fazy póĨniejsze są domeną funduszy
venture capital, to maáe zainteresowanie fazą seed niepokoi, zwáaszcza z punktu
widzenia przedsiĊbiorców znajdujących na tym etapie. PrzedsiĊbiorstwa, w które

7
C. M. Mason, R. T. Harrison, Annual Report on The Business Angel Market in The United Kingdom:
2008/09, June 2010, s. vii.
8
W opracowaniu zostanie przeanalizowana aktywnoĞü 20 z 24 sieci zrzeszonych w Brytyjskim Stowarzyszeniu Anioáów Biznesu (British Business Angels Association – BBAA) oraz inwestorów związanych
z LINC Scotland.
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inwestują BBAA zatrudniają w przewaĪającej czĊĞci do 3 pracowników, podobnie
jak w przypadku szkockich anioáów biznesu.
Tabela 2. Inwestycje kapitaáowe w Wielkiej Brytanii na przykáadzie BBAA Networks i LINC Scotland
BBAA

LINC

Fazy rozwoju
liczba

w proc.

liczba

w proc.

Seed

6

2,7

3

4,0

Start-up

58

26,8

15

20,3

Wczesny rozwój

96

43,1

51

68,9

Rozwój

30

13,4

4

5,4

PóĨniejszy wzrost

9

4,0

0

0

Ustabilizowana pozycja

7

3,1

0

0

Uzdrowienie spóáki

11

4,9

0

0

Wykup menedĪerski

2

0,9

1

1,3

Inne

4

1,8

o

0

Suma

223

100

74

100

ħródáo: C.M. Mason, R.T. Harrison, Annual Report on The Business Angel Market in The United Kingdom: 2008/09,
June 2010, s. 62.

5. Inwestycje kapitaáowe w Europie
i w Stanach Zjednoczonych – analiza porównawcza

Indywidualni inwestorzy w Stanach Zjednoczonych, którzy dysponują kapitaáem
i są gotowi zainwestowaü go w máode, innowacyjne i charakteryzujące siĊ znacznym
potencjaáem wzrostu pomysáy czy przedsiĊbiorstwa, podobnie jak w Europie zrzeszeni
są w grupach uáatwiających proces inwestycyjny. Organizacją zrzeszającą jest Angel
Capital Association (ASA)9.
Porównując amerykaĔski rynek anioáów biznesu z inwestorami z Europy, widaü
wiĊkszą wartoĞü pojedynczej inwestycji przy podobnej liczbie istniejących grup
zrzeszających, ale przy jednoczesnej znacznie mniejszej liczbie pojedynczych inwestorów (tab. 3).

9

http://www.angelcapitalassociation.org (15.04.2011).
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Tabela 3. Anioáowie biznesu w Europie i w Stanach Zjednoczonych
2009 rok
Europa – EBAN

Stany Zjednoczone – ACA

391

340

Indywidualni inwestorzy operujący w grupach

14 785

6 500

Szacowana liczba anioáów biznesu

75 000

259 480

ĝrednia wartoĞü inwestycji

199 193 euro

218 131 USD

Szacowana ogólna wartoĞü inwestycji

3–5 mln euro

17,7 mln euro

4 mld euro (615 firm)

1,7 mln euro (312 firm)

Istniejące grupy/sieci

Caákowita wartoĞü inwestycji VC
w początkowe fazy
ħródáo: Statistics Compendium 2010 ..., s. 22.

AmerykaĔski rynek business angels jest bardziej rozwiniĊty od europejskiego, o czym Ğwiadczy liczba inwestujących w perspektywiczne pomysáy. RównieĪ
ogólna wartoĞü inwestycji, ponad trzykrotnie przekraczająca tĊ w Europie, jest tego
potwierdzeniem.
Analizując inwestycje kapitaáowe na rynku europejskim, zauwaĪalna jest wiĊksza
aktywnoĞü sieci anioáów biznesu niĪ kapitaáu venture capital w początkowe fazy
rozwoju przedsiĊbiorstwa (tab. 4). Europejskie sieci anioáów biznesu przeprowadziáy
wiĊkszą liczbĊ inwestycji pomimo mniejszej jej jednostkowej wartoĞci. Charakterystyczne jest równieĪ zmniejszenie wartoĞci kapitaáu przeznaczanego na inwestycje
w máode, obiecujące przedsiĊbiorstwa w 2009 roku przez fundusze VC. Natomiast
áączna wartoĞü inwestycji anioáów biznesu charakteryzuje siĊ w ciągu analizowanych lat systematycznym wzrostem (rys. 4). Wydaje siĊ to potwierdzeniem tego, Īe
przedsiĊbiorstwa znajdujące siĊ w początkowych stadiach rozwoju w najwiĊkszym
stopniu mogą liczyü na indywidualnych inwestorów gotowych zainwestowaü swój
kapitaá oraz podzieliü siĊ swoim doĞwiadczeniem.
Tabela 4. Porównanie inwestycji anioáów biznesu i funduszy venture capital w Europie
àączna zainwestowana kwota
(w mln euro)

Liczba inwestycji

ĝrednia wartoĞü inwestycji
(w euro)

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

EBAN

1111

1063

1385

184,2

218,7

275,9

165 694

205 735

199 193

EVCA

699

888

615

184,7

310,13

150,6

264 224

349 246

244 000

ħródáo: Statistics Compendium 2010 ..., s. 23.
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ZakoĔczenie

Analizując sposoby i formy finansowania máodych firm w Europie i w Stanach
Zjednoczonych, widaü pewne zróĪnicowanie – zarówno pod wzglĊdem wartoĞciowym,
jak i iloĞciowym. PrzedsiĊbiorcy znajdujący siĊ na początkowym etapie dziaáalnoĞci
gospodarczej mogą pozyskaü kapitaá z kilku Ĩródeá. Najbardziej popularnym Ĩródáem
są anioáowie biznesu, którzy angaĪując swój kapitaá, specjalizują siĊ w kapitaáowym
i merytorycznym wsparciu. W krajach rozwiniĊtych anioáowie biznesu stanowią
bardzo istotne Ĩródáo kapitaáu, natomiast w krajach Europy ĝrodkowej i Wschodniej
ich dziaáalnoĞü dopiero siĊ rozwija.
Wydaje siĊ, Īe w celu zwiĊkszenia podaĪy Ĩródeá finansowania początkowych
etapów powinny zostaü podjĊte kroki w zakresie wielowątkowego wsparcia. Pomoc
powinni oczywiĞcie otrzymaü przedsiĊbiorcy, ale równieĪ podmioty oferujące wsparcie.
Zarówno anioáowie biznesu, jak i instytucje inwestujące w początkowe fazy rozwoju
firmy, stając siĊ integralnym elementem tego rynku, powinny otrzymaü wielopoziomowe wsparcie. Jednym z etapów moĪe byü kapitaáowe wzmocnienie funduszy
wysokiego ryzyka, w szczególnoĞci zainteresowanych najmniejszymi firmami, co
w znacznym stopniu zwiĊkszy finansowe zaangaĪowanie tych instytucji oraz wzmocni kapitaáowo wiele przedsiĊbiorstw, powodując wzrost ich wartoĞci rynkowej oraz
dynamizując ich rozwój. Konsekwencją tego wsparcia bĊdzie pozyskanie kolejnych
Ğrodków na rozwój dziĊki publicznej emisji.

Business angels in financing young companies
In this paper the author describes the young companies financial support system. In order to
enhance their competitiveness entrepreneurs have to expand and yet they cannot do it without access
to appropriate financial resources. Financing of enterprises by business angels is one of the available
options for companies in early stages. Capital from BA is very important in early stages , especially in
financing financial gap. However numerous analyses indicate that later enterprise development phases
and mature companies are most interesting for potential donors (private equity/venture capital).

