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Profit Journal w  dwudziestym wydaniu porusza tematykę 
startupów, zwracając szczególną uwagę na ich rozwój w  Polsce. 
Pomógł nam w tym Michał Borkowski z odnoszącego sukcesy 
serwisu Brainly, startupu z branży edukacyjnej, który 
odpowiedział na nasze pytania dotyczące rozwoju projektu. 
Światło na finansową stronę branży oraz pozyskiwanie kapitału 
rzuca rozmowa z  Wiktorem Schmidtem z  Netguru. Na czynniki 
pierwsze rozłożyliśmy raport Polskie startupy 2017 fundacji 
Startup Poland. Prezentujemy również szeroką gamę tematów: 
rozmowę z  Marcinem Petrykowskim, Dyrektorem Generalnym 
S&P w  Polsce, który tłumaczy funkcjonowanie agencji 
ratingowych. Damian Polok oraz Bartosz Komasa z  Bank 
of China odpowiedzieli na nasze pytania dotyczące chińskiego 
sektora bankowego. Analizę wydarzeń w światowej gospodarce, 
które nastąpiły od czasu poprzedniego wydania Profit Journal 
przygotowali Filip Bogdziun oraz Robert Gawron z KNRK Hossa 
ProCapital. 

Zapraszamy do lektury!
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BANKOWOŚĆ

Charakterystyka 
chińskiego sektora 

bankowego

Kiedy myślimy o gospodarce Chin, pierwszym 
skojarzeniem jest ustrój komunistyczny, który 
tam panuje, Polska przerabiała to ponad 
ćwierć wieku temu. W jaki sposób odbija się 
to na bankowości, w jakim stopniu państwo 
wchodzi w chińskie instytucje bankowe?

DAMIAN POLOK: Należy zwrócić uwagę, o  jakich 

bankach mówimy, czy mamy na myśli bankowość 

inwestycyjną, korporacyjną, czy też detaliczną. 

Na pierwszą z nich duży wpływ mają zagraniczne banki 

inwestycyjne, które mają znaczącą pozycję na rynku. 

Istnieje dużo chińskich banków, które prosperują bardzo 

dobrze w  Państwie Środka. Natomiast w  segmencie 

bankowości komercyjnej, czyli finansowaniu 

przedsiębiorstw, projektów strategicznych, wspieraniu 

codziennego biznesu, mamy zdecydowaną dominację 

krajowych podmiotów. Mówimy wówczas o  tak zwanej 

wielkiej czwórce ICBC (Industrial and Commercial 

Bank of China), ABC (Agricultural Bank of China), Bank 

of Communication, oraz Bank of China - cała wymieniona 

czwórka jest państwowa. Należy jednak pamiętać 

o dwóch istotnych czynnikach - po pierwsze, wymienione 

wczesniej banki komercyjnie są  państwowe, czyli nad 

kierunkiem rozwoju każdego z  banków czuwa partia 

rządząca. Po drugie, dzięki temu, że banki są kierowane 

przez partię, bardzo szybko reagują one na jakiekolwiek 

regulacje prawne.

Skoro cztery największe chińskie banki 
są całkowicie państwowe, możemy 
w jakimkolwiek stopniu mówić o liberalizacji 
bankowości w Państwie Środka, 
o otwarciu na zagranicznego klienta?

BARTOSZ KOMASA: Od ostatnich 10 lat większość 

chińskich firm wychodzi za granicę, jest to polityka 

„Go global”. Przejawia się to tym, że rząd chiński zachęca 

do wychodzenia i inwestowania za granicą. Trzy główne 

kierunki to: Azja, Ameryka, Europa. Bank of China swoje 

otwarcie w Polsce miał w 2012 roku, w tym samym czasie 

BoC otworzył swoje oddziały w  Sztokholmie i  Lizbonie. 

To pokazuje, że banki wychodzą tam gdzie jest biznes, 

oraz tam, gdzie wchodzą chińscy inwestorzy. Nie oznacza 

to, że Chińczycy finansują tylko swoich rodaków, w BoC 

finansowanie chińskich przedsięwzięć to mniej więcej 

50%, coraz intensywniej skupiamy się na projektach 

lokalnych. Wystarczy, że projekt jest interesujący 

z  punktu widzenia banku, istnieje małe ryzyko, 

atrakcyjna marża. Mieliśmy okazję kilka lat temu wziąć 

udział w  refinansowaniu Cyfrowego Polsatu. Zwrócę 

uwagę, że nie ma tutaj żadnego chińskiego aspektu, 

a  pomimo tego Bank of China wsparł projekt od strony 

finansowej. Dziś patrzymy również bardzo chętnie 

na projekty typu M&A  na polskim oraz europejskim 

rynku. Ostatnio jest wiele ciekawych projektów 

w Rumunii, Bułgarii lub Chorwacji.

Bankowość kojarzona jest zdecydowanie z gospodarką wolnorynkową, chcieliśmy jednak przybliżyć 
naszym Czytelnikom jak funkcjonują banki w Chińskiej Republice Ludowej, kraju, którego system 
gospodarczy oraz bankowy trudno zdefiniować -  funkcjonuje tam  dużo banków komercyjnych, 

poszczególne segmenty są zdominowane przez podmioty krajowe lub zagraniczne. Szczegóły tego 
podziału przedstawią eksperci z Bank of China - pracujący w warszawskim oddziale banku Bartosz 

Komasa oraz Damian Polok pracujący we Frankfurcie. 
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Co z innymi bankami, czy segmentami? 
Państwo daje więcej swobody bankom?

DP: W przypadku bankowości korporacyjnej zagraniczne 

podmioty nie mają szans konkurować ze względu 

na to, że są w Chinach zbyt małe. Bank of China ma ponad 

300 tysięcy pracowników, oraz ponad 1000 oddziałów, 

dzięki czemu jest w  stanie dawać o  wiele większe 

finansowania firmom, w  związku z  czym zagranicznym 

bankom jest bardzo ciężko dotrzeć do chińskiego klienta 

korporacyjnego, a przede wszystkim państwowego. 

Natomiast ciekawą sytuację obserwujemy w bankowości 

detalicznej, ponieważ aktualnie rozwija się ona bardzo 

prężnie, powstaje bardzo dużo nowych prywatnych 

banków, które nie wywodzą się z tradycyjnej bankowości, 

a  z  innych biznesów. One wchodzą w  kompetencje 

tradycyjnych banków detalicznych. Dlatego takie firmy 

jak Alibaba, czy Tencent (matka WeChat, chińskiego 

WhatsAppa) mają własne banki, oraz wiele innych firm, 

które rozwijają się w segmencie przelewów, czy płatności 

P2P. Już teraz życie codzienne Chińczyków jest nie 

do wyobrażenia bez płatności poprzez telefon za pomocą 

AliPay lub WeChat. Widać coraz więcej konkurencji 

ze strony podmiotów prywatnych, które, co ciekawe, 

są również wspierane przez rząd, czyli jest zielone 

światło ze strony partii na innowacje dotyczące rynku 

finansowego.

Zmieniając trochę temat, bardzo często 
słyszy się o sympatii Chińczyków do 
inwestycji w nieruchomości, takie nastroje 
są odczuwalne również w bankach?

BK: W  Chinach mamy dość dużą bańkę spekulacyjną 

dotyczącą nieruchomości, która już jest przegrzana. 

W  związku z  tym banki niechętnie ostatnio finansują 

nieruchomości. BoC w  Polsce miał dwa razy okazję 

finansować tego typu projekty. Dziś już nie szukamy 

nowych możliwości w tym sektorze. Natomiast chińskie 

fundusze inwestycyjne, bogaci chińscy inwestorzy 

bardzo chętnie inwestują w  ziemię. Z  czego to wynika? 

Otóż w  Chinach nie ma własności ziemi, inwestor może 

posiadać biurowiec, ale ziemia, na której ten biurowiec 

stoi jest zawsze państwowa. Chińska Republika Ludowa 

daje jedynie możliwość dzierżawy ziemi. W  ten sposób 

rodzi się chęć posiadania własnego kawałka gruntu. 

Trzy państwa, w  których najczęściej chiński kapitał 

inwestuje w nieruchomości to Kanada, USA oraz Wielka 

Brytania. Tutaj też warto wspomnieć o  programach, 

wprowadzanych przez niektóre kraje. W  Portugalii, 

Hiszpanii oraz Grecji obowiązują programy typu „Golden 

Visa”, gdzie powyżej pewnego pułapu zainwestowanego 

kapitału w  nieruchomości oferuje się kartę pobytu. 

Dlatego część Portugalczyków narzeka, że Chińczycy 

nieco zepsuli rynek nieruchomości, ponieważ po ich 

wejściu zaczęto drastycznie podnosić ceny mieszkań. 

Dzisiaj w Europie jest zapotrzebowanie na kapitał, stąd też 

Europejczycy bardzo chętnie przyjmują ten kapitał z Azji. 

Natomiast inwestycje w  nieruchomości w  największej 

mierze dotyczą zachodniej Europy.

Na koniec muszę poruszyć temat, który 
co jakiś czas jest przedmiotem debaty 
w mediach krajowych. Skąd wynika 
negatywne postrzeganie przez polityków 
projektu Nowego Jedwabnego Szlaku?
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BK: W  tej sytuacji sprawa jest trochę skomplikowana, 

ponieważ po stronie polskiego rządu jak najbardziej jest 

zainteresowanie „New Silk Road”, czy jak się dziś nazywa 

projekt „One belt, one road” lub „Two belts”. Prezydent 

Duda odbył wizytę w Chinach, również prezydent Chin 

miał okazję odwiedzać Polskę, co zostało bardzo dobrze 

odebrane przez środowiska biznesowe. Przychylny 

projektowi jest również pan premier Morawiecki, dlatego 

chińska strona widzi ogólną akceptację projektu przez 

polski rząd. BoC docenia „zielone światło” ze strony 

Ministerstwa Rozwoju oraz spółek Skarbu Państwa, które 

mają bardzo dobrą relację z chińskim biznesem. Chętnie 

poszukują inwestorów, postrzegają Państwo Środka jako 

partnera do wspólnych projektów.

DP: Negatywne postrzeganie tego projektu przez 

niektórych polityków jest dla mnie zadziwiające. Politycy 

powinni wiedzieć, że Nowy Szlak Jedwabny może być dla 

nas szansą uzyskania lub polepszenia dostępu do rynków, 

do których dostęp aktualnie jest ograniczony. Rząd chiński 

jest przygotowany do zainwestowania ogromnych 

funduszy w  projekty infrastrukturalne, a  każdy kto był 

w Chinach wie, że Chińczycy są specjalistami w tego typu 

projektach. 

Nie mówię, że bezkrytycznie powinno się godzić 

na wszystkie propozycje inwestycji chińskich, ale szlak 

przyniósłby Polsce dużo korzyści, a  przede wszystkim 

partnera biznesowego, który myśli długoterminowo. 

Nowy Szlak Jedwabny powstanie, z  nami czy bez nas. 

Polski interes jest w  tym żeby szlak przebiegał przez 

Polskę, a  jeżeli nasi politycy zablokują ten projekt, 

to będzie ten szlak przechodził przez naszych sąsiadów. 

Dobrze byłoby rozwinąć spójną strategię, aby jak najlepiej 

wykorzystać możliwości płynące z  inicjatywy Nowego 

Jedwabnego Szlaku.

Ścieżka kariery Damiana Poloka w  bankowości poprowadziła go przez świ-

atowe centra finansowe, w  tym Londyn, Moskwę, Szanghaj i  Singapur. 

Jako Global Shaper i European Digital Leader Światowego Forum Ekonomiczne-

go, jest on w dużej mierze zaangażowany w integrację europejskich ekosystemów 

przedsiębiorczości. Pracując nad wizją współpracy między państwami Euro-

py Środkowo-Wschodniej w  zakresie kapitału podwyższonego ryzyka, edukacji 

i przedsiębiorczości, kieruje różnymi inicjatywami, które wpływają na rozwój re-

gionu. Aktualne pracuje jako doradca największych korporacji z Niemiec, Austrii 

i Szwajcarii dla Bank of China we Frankfurcie oraz wykładowca na International 

School of Management.

Bartosz Komasa od 15 lat zajmuje się polsko-chińskimi stosunka-

mi gospodarczymi. Swoją pracę rozpoczynał od obsługi polskich 

firm w  Wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady RP w  Pekinie. 

Od 2004 do 2012 roku pracował w  Polskiej Agencji Informacji i  In-

westycji Zagranicznych (PAIiIZ), gdzie był odpowiedzialny za obsługę 

azjatyckich inwestorów (m.in. Chiny, Japonia, Korea Płd.). Pracę 

w  PAIiIZ zakończył na stanowisku Kierownika Sekcji Dalekowschodniej.  

W lutym 2012 r. Bartosz Komasa zaangażował się w otwarcie pierwszego 

chińskiego banku w Polsce – Bank of China. Objął w nim funkcję Senior 

Relationship Managera, a nastepnie Dyrektora ds. Relacji Korporacyjnych. 

Nadzoruje kwestie związane z  rozwojem rynku, pozyskiwaniem nowych 

klientów, koordynuje relacje z chińskimi oraz polskimi przedsiębiorstwami. 





Kryzys uchodźczy i  problemy społeczno-ekonomiczne 
trapiące współczesne rozwinięte gospodarki umożliwi-
ły fali populizmu zdominowanie przestrzeni publicznej 
w Europie i USA. Już nie pierwszy raz w historii winą 
za niepowodzenia i  dolegliwości państwa obarcza 
się obcych. Obecnie antyimigracyjną retorykę oraz 
związane z  nią niepokoje możemy zauważyć w  Wlk. 
Brytanii. Theresa May podczas swojego przemówienia 
na kongresie Partii Konserwatywnej oskarżyła imi-
grantów o  „zabieranie pracy Anglikom, przyczynianie 
się do ubożenia angielskiego społeczeństwa i  osłabia-
nie spójności społecznej”. W  kontekście stanowiska 
rządu, na którego czele stał niegdyś Tony Blaire, słowa 
te mogą dziwić.1  Wśród chaosu wywołanego decyzją 
o  Brexicie nadszedł dobry moment do podsumowania 
korzyści jakie osiągnęła brytyjska gospodarka dzięki 
swojej otwartości na imigrację. 

Często stosowanym przez przeciwników imigracji 
argumentem jest spadek wynagrodzeń rdzennej lud-
ności. Badacze są jednak zgodni2 co do nieznacznego 
wpływu imigracji na wynagrodzenia i  poziom za-
trudnienia lokalnej ludności. Za to gospodarka zyskuje 
dobrze wykwalifikowanych pracowników. Ludzie, któ-
rzy od 2000 roku przybijają do brzegów Wlk. Brytanii 
są średnio lepiej wykształceni niż Brytyjczycy - 25% imi-
grantów z krajów A103 i 64% z EU-15 ma wykształcenie 
wyższe.4 Jest to znacząca oszczędność z  perspektywy 

1 Ówczesna władza była zdania, że imigracja jest ogólnie zjawi-

skiem pozytywnym ze względu na jej korzystny efekt dla PKB.

2 Zarówno Jonathan Wadsworth z University of London oraz Bank Anglii 

potwierdzają ten fakt, a wśród wykwalifikowanych pracowników tendencja 

jest nawet odwrotna. Imigracja przy wyższych poziomach dochodu zwiększa 

średnią płacę o 0,6%. Więcej w Jonathan Wadsworth, Immigration and the 

UK Labour Market, Centre for Economic Performance paper EA019i S. Nickell, 

J. Saleheen, "The impact of immigration on occupational wages: evidence 

from Britain" Staff Working Paper No. 574, Bank of England, Londyn, 2015.

3 Państwa, które przystąpiły do UE w 2004 roku, w tym m.in. Polska.

4 Dla porównania, wśród urodzonych na Wyspach współczynnik ten 

wynosi 24%. Więcej w  C. Dustmann, T. Frattini, Positive economic 

impact of UK immigration from the European Union: new evidence, 

UCL Centre for Research and Analysis of Migration, listpoad 2014

Korzyści dla gospodarki 
wynikające z otwartości 

kraju na imigrację na 
przykładzie Wielkiej Brytanii

brytyjskiego budżetu.5 Rzadko porusza się tę kwestię, 
jednak ten intelektualny „posag” wnoszony przez imi-
granta wiążącego się z Wlk. Brytanią pozwolił od 2000 
roku zaoszczędzić już ponad 8,6 mld funtów w  kosz-
tach edukacji. Szacuje się, że przez ostatnie 20 lat 
ludzie, którzy przybyli na Wyspy, wnieśli na tamtej-
szy rynek pracy „kapitał ludzki” warty 49 mld funtów 
- czyli przynajmniej tyle musieliby zapłacić lokalni, 
żeby osiągnąć obecny poziom umiejętności pracowni-
ków, gdyby w  latach 90. wprowadzono restrykcyjną 
politykę imigracyjną. Brytyjski system edukacji nie 
zyskuje tylko dzięki ograniczeniu strony kosztowej. 
Tamtejsze uniwersytety ściągają z  całego świa-
ta młodych ludzi, którzy wspierają gospodarkę, 
wydając swoje pieniądze na trzy sposoby: na czesne, 
na utrzymanie i  na turystykę. Zagraniczni studenci 
z tytułu tych trzech potrzeb w 2014 roku wnieśli prawie 
26 mld funtów6 . Szczególne znaczenie ma to dla nie-
których regionalnych gospodarek w których większość 
zatrudnienia i generowanych przychodów zawdzięcza 
się funkcjonującej w  pobliżu uczelni. Cała infrastruk-
tura związana z zagranicznymi studentami daje pracę  
234 tys. osób w całym kraju, a przy utrzymaniu obec-
nego wskaźnika wzrostu sektora, do 2019 roku może 
stworzyć dodatkowe 80 tys. miejsc pracy.7 Ponad-
to spora część zagranicznych studentów decyduje 
się na pozostanie na Wyspach po uzyskaniu dyplomu8,  
stając się dobrze wyedukowaną kadrą zdolną do pracy 
w wysokoproduktywnych gałęziach gospodarki takich 

5 C. Johns, Looking at the economic benefits of immigration, https://

www.irishtimes.com/business/economy/looking-at-the-eco-

nomic-benefits-of-immigration-1.2215789, 19.07.2017

6 The economic impact of international students, http://www.universitiesuk.

ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/2017/briefing-economic-

-impact-international-students.pdf, Oxford Economics, March 2017

7 Supporting International Education in the UK, ExEdUK, June 2016

8 International student migration research update: What do international 

students do after their studies?, Office for National Statistics, April 2017
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jak IT czy medycyna.9 O niebagatelnym znaczeniu tego 
zjawiska dla gospodarki świadczą ostrzeżenia wyda-
wane przez przedstawicieli NHS10 czy deweloperów11 
wskazujące na zgubne skutki ograniczenia migracji. 

Spójrzmy teraz na kwestię fiskalną. Interesującej 
analizy12 dokonało brytyjskie OBR13, które na podsta-
wie trzech scenariuszy oszacowało wpływ migracji 
na budżet Królestwa. Zakładając ograniczenie migracji 
netto do 105 tys. osób rocznie, skutkowałoby to zmniej-
szeniem dynamiki PKB, obniżeniem przychodów 
z  tytułu podatków oraz wzrostem długu publicznego 
w  stosunku do PKB. Ograniczając napływ ludności, 
władze w ciągu 50 lat mogą przyczynić się do wzrostu 
tego wskaźnika zadłużenia do ponad 100%. Natomiast 
w scenariuszu wysokiej migracji netto (224 tys. rocznie), 
pozycja budżetu zostaje wzmocniona, a  dług publicz-
ny do 2065 roku ograniczony do 70% wartości PKB14. 
W przypadku PKB per capita, MFW15 wraz z raportem16 

9 We wspomianych sektorach już co piąty pracownik nie pocho-

dzi z Wielkiej Brytanii. Więcej w B. Chu, What do immigrants do 

for the UK economy? Nine charts Conservative ministers seem to 

be ignoring, http://www.independent.co.uk/news/business/news/

immigration-uk-economy-what-are-the-benefits-stats-theresa-may-

amber-rudd-tory-conference-speeches-a7346121.html 20.07.2017

10 H. Smith, NHS would collapse if it wasn't for immigrants, experts say, 

www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-immigration-figures-latest-

nhs-would-collapse-immigrants-experts-warn-a7208616.html 20.07.2017

11 Z. Rodionowa, Freedom of movement 'vital' to UK construc-

tion post Brexit, industry experts warn Government, http://www.

independent.co.uk/news/business/news/brexit-latest-freedom-of-

movement-uk-construction-warning-a7307246.html 20.07.2017

12 Fiscal Sustainability Report, Office for Budget Responsibility,  June 2015

13 Office for Budget Responsibility (pol. Biuro Odpowiedzialności Budżetowej)

14 Z obecnych 84%.

15 F. Jaumotte, K. Koloskova, S.C. Saxena, “Impact of migration on inco-

me levels in advanced economies”. Spillover Task Force, IMF, 2016

16 E. Boubtane, J.C. Dumont, C.Rault “Immigration and Economic Growth in 

the OECD Countries 1986-2006”. CESifo Working Paper Series No. 5392. 2015

Ekrame Boubtane z  PSE17 są zgodni co do pozytyw-
nego wpływu imigracji na jego dynamikę, szacując, 
że zwiększenie o 1 pkt proc. odsetka migrantów wśród 
aktywnych zawodowo przyczynia się do wzrostu 
produktywności o  0,5-2%. Dodatkowo w  warunkach 
niskiej dzietności w  Europie, stosunkowo młody wiek 
imigrantów ogranicza wzrost wskaźnika obciążenia 
demograficznego, stabilizując tym samym cały system 
emerytalny. 

Biorąc pod uwagę fakty, że Wlk. Brytania jest zdecy-
dowanie największym beneficjentem tzw. drenażu 
mózgów18, a imigranci z UE w zdecydowanej większości 
są płatnikami netto brytyjskiego systemu socjalne-
go, decyzja Wlk. Brytanii o  Brexicie jest zaskakująca. 
Napływająca siła robocza skutecznie uzupełnia 
niedobory w  nisko wynagradzanych zawodach, 
a  wykwalifikowani pracownicy są zatrudniani 
w wiedzochłonnych branżach jak hightech czy medy-
cyna. Argument o  eksploatacji brytyjskiego systemu 
świadczeń socjalnych również należy uznać za nieza-
sadny, gdyż w ciągu ostatnich lat prawdopodobieństwo 
pobierania zasiłków przez imigrantów z  Europy było 
o  45%19 mniejsze niż w  przypadku rodzimych Brytyj-
czyków. Władze i  mieszkańcy powinni być świadomi 
znaczenia wkładu jaki imigranci wnieśli przez ostatnie 
dziesięciolecia do brytyjskiej gospodarki.

17 Uniwersytet Ekonomiczny w Paryżu (ang. Paris School of Economics)

18 OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and 

Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris. http://

dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en 21.07.2017

19 C. Dustmann, T. Frattini, Positive economic impact…, dz. cyt.

GOSPODARKA

Artykuł został nagrodzony I miejscem w tegorocznej edycji Letniej Szkoły Leszka Balcerowicza – ogólnopolskim projekcie 

edukacyjnym organizowanym przez Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR. Więcej infomacji o projekcie na stronie internetowej 

Fundacji FOR -  www.for.org.pl
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Wraz z  końcem wakacji i  powrotem na kampusy 
uczelni, światowe rynki kończą trzeci kwartał i  przy-
gotowują się powoli do zakończenia kolejnego roku. 
Pomimo tego, że pierwsze trzy kwartały inwestorzy 
z  całego świata mogą zaliczyć do bardzo udanych (od 
początku 2017 roku żadna z  głównych światowych 
giełd nie doświadczyła większej przeceny), to z  dużą 
uwagą śledzą poczynania państw i  banków central-
nych. Trwające przepychanki handlowe pomiędzy 
największymi gospodarkami świata, w  każdej chwili 
mogą się przerodzić w otwartą wojnę handlową, która 
z całą pewnością zmieni układ sił na handlowej mapie 
globu, odbijając się na długoterminowych cenach akcji, 
indeksów, surowców i siłach krajowych walut. 

Najbardziej aktywnym graczem na arenie 
międzynarodowej ostatnich miesięcy są Stany Zjedno-
czone. Szczególnie zauważalna jest zmiana w relacjach 
na linii Waszyngton – Berlin. Wydaje się, że każdy ko-
lejny tydzień przynosi pogorszenie relacji pomiędzy 
krajami, a jabłkiem niezgody są sankcję na Rosję. 

Prowadzona do tej pory polityka uległości Niemiec 
wobec Stanów Zjednoczonych i  forsowanie spójności 
Unii Europejskiej, bez względu na koszty, jest coraz 
częściej kwestionowana. Dyplomacja niemiecka, 
podobnie jak przedsiębiorcy, dostrzega liczne korzy-
ści płynące ze zwrotu na projekt euroazjatycki, który 
jest coraz śmielej forsowany przez Chiny i Rosję. Oliwy 
do ognia w  relacjach niemiecko – amerykańskich, 
dolewają m. in. zerwane porozumienie dotyczące emisji 
dwutlenku węgla przez Donalda Trumpa i ogromna kara 
(2,4 mld euro) nałożona przez Unię Europejską 
na Google za łamanie przepisów antymonopolowych 

(w ocenie niektórych komentatorów kara była rewan-
żem za karę dla Volkswagena).

Na przełomie czerwca i  lipca senat Stanów Zjednoczo-
nych podjął decyzję o  utrzymaniu rosyjskich sankcji, 
za ingerencję w  amerykańskie wybory. Kilka godzin 
po podpisaniu dokumentu przez Donalda Trumpa, 
Dmitrij Miedwiediew oznajmił, że jest to akt „wypowie-
dzenia wojny handlowej na pełną skalę”. Powyborcza 
nadzieja na poprawę stosunków międzynarodowych 
Stanów Zjednoczonych z Rosją odeszła w zapomnienie, 
szczególnie, że polityka zagraniczna Donalda Trumpa 
jest prowadzona zgodnie z interesami przemysłu ener-
getycznego, który szuka odbiorców gazu łupkowego 
(m.in. w  Europie), rywalizując bezpośrednio z  gazem 
rosyjskim. Wpływy rosyjskiego Gazpromu w  regionie 
obrazuje załączony wykres. Przedstawia on stopień 
uzależnienia państw europejskich od rosyjskiego gazu 
(oś pionowa), własne zapasy poszczególnych krajów 
jako odsetek rocznego importu gazu z Rosji (oś pozioma), 
wielkość importu (rozmiar „bańki”) oraz zagrożenie 
przerwaniem dostaw (kolory od zielonego do czerwo-
nego).

Wygląda na to, że punktem przełomowym, który 
wskaże partnera Unii Europejskiej na najbliższe dekady 
i  ustali przyszłe ceny notowań gazu ziemnego, będzie 
decyzja odnośnie budowy gazociągu Nord Stream 2. 

W porównaniu do skomplikowanej partii szachów roz-
grywanej pomiędzy Rosją i  Stanami Zjednoczonymi; 
z Niemcami, projektem „Nowy Jedwabny Szlak” i Chi-
nami w  tle, a  z  gazem wydobywanym w  rewolucyjny 
sposób w roli głównej, sytuacja ropy naftowej, w której 
większość światowych producentów, od blisko roku 
dąży do wspólnego celu jakim jest wzrost ceny surow-
ca, na pierwszy rzut oka wydaje się banalnie prosta. 
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Mimo to, w czerwcu notowania ropy nafotwej znalazły 
się na najniższym poziomie od 2016 roku. Spadki cen 
ropy można tłumaczyć niewywiązaniem się państw 
kartelu OPEC z  porozumienia, które przewidywało 
cięcia w produkcji ropy. Porozumienie oryginalnie wy-
gasające w czerwcu bieżącego roku zostało przedłużone 
aż do końca marca 2018 roku. Z  późniejszych rapor-
tów kartelu analizujących sytuację na rynku wynika, 
że pomimo starań, podaż ropy nafotwej przekroczyła 
popyt konsumentów. Istotnym czynnikiem, który miał 
wpływ na notowania czarnego złota w  drugiej poło-
wie wakacji był z kolei huragan Harvey, który uderzył 
w  Zatokę Meksykańską. Spowodował zalania i  uszko-
dzenia wielu rafinerii, które były zmuszone wstrzymać 
pracę po przejściu huraganu. W  znaczącym stopniu 
wpłynęło to na amerykańskie raporty o zapasach ropy 
i liczbie aktywnych wież wiertniczych, wprowadzając 
kilkutygodniowy szum w danych, utrudniając rzetelną 
analizę rynku.  

Podczas wakacji z pośród wszystkich banków central-
nych uwaga inwestorów była skupiona na decyzjach 

Europejskiego Banku Centralnego odnośnie przy-
szłości strefy euro. EBC zakomunikował rynkom, 
że nie zamierza rezygnować z  aktualnego programu 
dodruku waluty w  wysokości 60 mld euro miesięcz-
nie i  chce utrzymać taki stan co najmniej do końca 
2017 roku. Według ankiety przeprowadzonej przez 
agencję Bloomberg, ponad połowa ankietowanych eko-
nomistów uważa, że EBC będzie kontynuował skup 
aktywów przynajmniej do 2019 roku. Aprecjacja euro-
pejskiej waluty (szczególnie w  stosunku do dolara) po 
zapewnieniach o  jej stabilności przez Mario Draghie-
go z pewnością utrudni osiągnięcie postawionego celu 
inflacyjnego dla strefy euro, w  wysokości 2% (podsta-
wowy warunek EBC do zaprzestania dodruku)..
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Pod jakimi względami badany jest emitent 
długu? Jakie są różnice w procesie 
przygotowania takiego ratingu pomiędzy 
podmiotem komercyjnym a państwem?

Na początku warto wyjaśnić czym są oceny 

wiarygodności kredytowej oraz jaką rolę pełnią 

na międzynarodowym rynku kapitałowym. Oceny 

ratingowe są jednym z  narzędzi, z  których korzystają 

inwestorzy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, 

takich jak np. decyzje o  zakupie obligacji. Stanowią 

wyraz niezależnych opinii co do zdolności oraz gotowości 

emitentów papierów dłużnych do realizacji swoich 

zobowiązań finansowych w pełni i w terminie, wskazując 

względne prawdopodobieństwo niewypłacalności 

danego emitenta. Jednocześnie odgrywają kluczową 

rolę w  umożliwieniu zarówno firmom prywatnym, 

jak i  podmiotom publicznym, pozyskiwania środków 

na rynkach kapitałowych, a  w  odniesieniu 

do instrumentów dłużnych emitowanych 

na rynkach międzynarodowych, są wręcz niezbędne 

do przeprowadzenia emisji. Bardzo często inwestorzy 

zagraniczni oczekują wręcz by emitenci obligacji 

posiadali ratingi od co najmniej dwóch agencji, ponieważ 

dzięki temu zyskują dwa niezależne spojrzenia na ryzyko 

danego podmiotu - emitenta. 

Co do sposobu przyznawania ratingów należy 

na wstępie podkreślić, że każda ocena powstaje w wyniku 

przeprowadzenia obiektywnego i  kolegialnego procesu 

analitycznego opartego o  globalnie przyjętą metodologię 

i jest przygotowywana na podstawie szczegółowej analizy 

konkretnego przypadku.

Proces przyznawania oceny wiarygodności kredytowej 

podzielony jest na kilka etapów. 

W  przypadku przedsiębiorstw prywatnych, po tym jak 

dany emitent skontaktuje się z  działem komercyjnym 

agencji w celu nadania ratingu, cały proces przekazywany 

jest zespołowi analitycznemu, który od tego momentu jest 

za niego odpowiedzialny. Przeprowadzana jest wstępna 

ewaluacja emitenta w  oparciu o  publicznie dostępne 

kryteria i  przyjętą metodologię ratingową. Następnie 

zespół analizuje szczegółowe dane finansowe oraz 

informacje uzyskane od emitenta m.in. na temat historii 

jego działalności, modelu biznesowego oraz strategii 

dalszego rozwoju. 

W  odniesieniu do ratingu krajów analizie poddawane 

są różnorodne czynniki, które obejmują zarówno 

ocenę siły ekonomicznej, fiskalnej, monetarnej, jak 

i  instytucjonalnej danego państwa. Przed posiedzeniami, 

jako przygotowanie do dyskusji na komitecie ratingowym 

prowadzone są rozmowy z  przedstawicielami 

władz państwowych oraz innych interesariuszy 

m.in. reprezentantami sektora prywatnego oraz 

publicznego. Dla zachowania pełnej transparentności, 

metodologia ratingowa jest publiczna i  w  pełni dostępna 

dla wszystkich zainteresowanych. 

Sam proces przyznawania ratingu zarówno w przypadku 

firm prywatnych, jak i  podmiotów publicznych jest 

bardzo podobny. Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy 

wszystkich elementów ujętych w  metodologii oraz 

spotkaniach z  przedstawicielami emitenta, zespół 

analityczny przedstawia swoją propozycję komitetowi 

ratingowemu składającemu się z  nieparzystej liczby 

Metodologia S&P musi 
być transparentna

MARCIN PETRYKOWSKI 
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doświadczonych analityków. Podczas posiedzenia 

komitetu autorzy rekomendacji ratingowej przedstawiają 

dany podmiot w kontekście bieżącej sytuacji, jej oceny oraz 

odniesienia do metodologii. Do podjęcia decyzji niezbędna 

jest bezwzględna większość głosów. W  praktyce, jeśli 

któryś z  uczestników komitetu ma odmienne zdanie, 

w  trakcie posiedzenia inni analitycy przekonują 

go do argumentów przemawiających za podjęciem 

określonej decyzji. Chodzi o  to, by wszyscy uczestnicy 

komitetu wyszli z  przekonaniem, że decyzja jest dobrze 

uzasadniona i  właściwa. Następnie o  podjętej decyzji 

powiadamiany jest emitent. 

Celem tak zobiektyzowanego i  sformalizowanego 

procesu jest zagwarantowanie uczestnikom rynku 

pełnej wiarygodności, przejrzystości procesu oraz 

porównywalności ratingów w skali globalnej.

Co mogę zrobić, kiedy nie zgadzam się z oceną 
ratingową jako emitent? Sąd wyższej instancji?

Raport zawierający ocenę ratingową wraz z  jej 

uzasadnieniem przedstawiany jest emitentowi jeszcze 

przed publikacją decyzji ratingowej. Dzieje się tak w celu 

umożliwienia sprawdzenia przygotowanego dokumentu 

pod kątem ewentualnych błędów merytorycznych 

lub niezamierzonego ujawnienia informacji poufnych. 

W  przypadku przedsiębiorstw prywatnych emitent, 

wedle własnego uznania, może podać informację 

o  przyznanym ratingu do wiadomości publicznej lub 

zdecydować o  zachowaniu jej poufności. W  odniesieniu 

do państw lub jednostek samorządu terytorialnego oceny 

wiarygodności kredytowej publikowane są zgodnie z tzw. 

kalendarzem ratingowym. Zgodnie z  obowiązującymi 

regulacjami dotyczącymi agencji ratingowych, 

przedstawiciele rządów lub samorządów powiadamiani 

są o  ocenie ratingowej i  mają pełną możliwość 

komentowania lub odwołania się od decyzji zmiany 

ratingu lub perspektywy jeszcze przed jej publikacją. 

W  takiej sytuacji jeśli emitent przedstawi nowe, istotne 

informacje, istnieje możliwość przeprowadzenia przez 

rozszerzony komitet ratingowy powtórnego głosowania, 

którego rezultat może być inny.

Odwołałem się od oceny ratingowej, ale nie 
zostało to w żaden sposób uwzględnione, 
ponieważ rating się nie zmienił. W związku 
z tym jestem niezadowolonym klientem, 
którego agencja źle oceniła. Zdarzają się 
sytuacje, w których emitent rezygnuje 
z usług agencji ze względu na niski rating?

Musimy pamiętać o  tym, że choć o  rating występuje 

emitent obligacji, to jego odbiorcą są inwestorzy. Zlecanie 

przeprowadzenia oceny ratingowej, co do obiektywności 

której mogliby mieć oni zastrzeżenia całkowicie mija się 

z celem. Dlatego emitent, który próbuje dokonać swoistego 

arbitrażu ratingowego, tzn. wybiera agencję jedynie na 

podstawie jej domniemanej łagodności bądź surowości, 

na swój sposób zaprzecza logice jaką kieruje się ten rynek. 

Sytuacje, w  których dany emitent rezygnuje z  ratingu 

danej agencji ze względu na to, że poziom przygotowanej 

oceny wiarygodności kredytowej nie jest dla niego 

satysfakcjonujący sporadycznie się zdarzają, jednak ocenę 

takiego faktu pozostawiamy już samym inwestorom.

Skoro już jesteśmy przy procesie 
przygotowawczym ratingu pozwolę sobie 
wrócić do sytuacji, która obiła się echem 
w świecie krajowych mediów i była dość 
szeroko komentowana. Ponad rok temu S&P 
obniżyło rating dla Polski do poziomu BBB+, 
z raportu wynika, że istotnym powodem tej 
decyzji była agresywna polityka polskiego 
rządu w kontekście sprawy z Trybunałem 
Konstytucyjnym oraz zmian w przestrzeni 
mediów publicznych. Jak istotny jest czynnik 
instytucjonalny w przypadku oceny S&P?

Jak już wspomniałem, w odniesieniu do oceny ratingowej 

krajów analizie poddawane są różnorodne czynniki. 

Wzrost ekonomiczny oraz stan finansów publicznych 

są jej ważnymi elementami, jednak obejmuje ona także 

kilka innych aspektów, takich jak ocena instytucjonalna, 

która od zawsze stanowiła jeden z  jej kluczowych 

komponentów, odpowiadając za jedną czwartą 

ratingu. W  odniesieniu do oceny instytucjonalnej 

istotna jest analiza stabilności instytucji, które są 

fundamentem funkcjonowania państwa. Nie jest to 

zazwyczaj czynnik, który może być i  bywa w  łatwy 

sposób zmieniany, stąd rzadko stanowi główny punkt 

raportów ratingowych. Patrząc na statystykę, 7 na 10 

przypadków niewypłacalności państw miało miejsce 

nie dlatego, że rząd nie był w  stanie spłacać swoich 

zobowiązań, ale dlatego że postanowił tego nie robić 

- była to decyzja polityczna. Na podstawie stosunku 

rządów do instytucji i  obowiązującego prawa można 

oceniać prawdopodobieństwo poszanowania zobowiązań 

wobec inwestorów. Dlatego analitycy S&P tak dużą wagę 

przywiązują do oceny prawidłowości funkcjonowania 

instytucji. Nasza metodologia jest taka sama dla 

wszystkich ocenianych krajów, także dla Polski.

PYTANIA ZADAWAŁ: PATRYK BELIK
REDAKCJA PROFIT JOURNAL
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Rok wcześniej wartość inwestycji w polskie start-upy była o po-

nad 4 mln euro wyższa niż inwestycji w start-upy węgierskie.

Z  danych przedstawionych w  raporcie wynika, że w  ubiegłym 

roku fundusze PE i VC na inwestycje w naszym regionie zebrały 

od inwestorów 621 mln euro, czyli o 62 proc. więcej niż rok wcze-

śniej i  jednocześnie o  58 proc. mniej niż w  2014 roku. Wartość 

inwestycji, z których fundusze wyszły, nieznacznie przekroczy-

ła 1 mld euro i była najniższa w ostatnich trzech latach. Według 

danych z  dorocznego raportu „Central and Eastern Europe 

Private Equity Statistics 2016” przygotowanego przez Invest Eu-

rope, branżowe stowarzyszenie firm zarządzających funduszami 

PE i VC, oraz francuską firmę prawną Gide ubiegłoroczne inwe-

stycje w regionie były jedynie o 14 mln euro wyższe niż w 2015 

roku. Liczba firm, w  które zainwestowały fundusze w  naszym 

regionie, spadła z 353 w 2015 roku do 337 w ubiegłym roku.

Polska z inwestycjami funduszy wartymi 725 mln euro (spadek 

o  11 proc. w  porównaniu z  2015 rokiem) i  82 firmami, w  któ-

re fundusze zainwestowały (spadek o  36 proc. w  porównaniu 

z  2015 rokiem) była największym rynkiem. Wartość inwesty-

cji była u  nas ponad czterokrotnie wyższa niż w  krajach, które 

w zestawieniu zajmują drugą i trzecią pozycję, czyli w Czechach 

i na Litwie. Ubiegłoroczne inwestycje wyniosły tam odpowied-

nio 168 mln euro i 156 mln euro. Polska także w 2015 roku była 

największym w regionie rynkiem inwestycji funduszy PE i VC. 

W  2014 roku z  inwestycjami na poziomie 258 mln euro zajmo-

waliśmy w takim zestawieniu trzecią pozycję. Wyprzedzały nas 

Serbia (329 mln euro) i Czechy (296 mln euro).

Autorzy raportu zwracają uwagę, że Europa Środkowa i Wschod-

nia nadal jest niewielkim rynkiem dla inwestycji funduszy 

PE i VC. W ubiegłym roku na region przypadało zaledwie 3 proc. 

łącznej wartości inwestycji funduszy w Europie. Inwestycje fun-

duszy w firmy z regionu w 2016 roku stanowiły 0,12 proc. PKB 

regionu, podczas gdy w Europie ten wskaźnik wynosił 0,33 proc.

Aż 3/4 pieniędzy zainwestowanych w  ubiegłym roku przez 

fundusze PE i  VC w  regionie przeznaczono na wykup firm. 

Przeprowadzono łącznie 43 takie transakcje wobec 39 w  2015 

roku. Drugim najważniejszym typem transakcji były inwesty-

cje we wzrost firm poprzez podnoszenie ich kapitału. Warte 

były łącznie 285 mln euro. Trzecim – inwestycje w znajdujące się 

w różnych fazach rozwoju startupy. W 233 transakcjach uloko-

wano w nie 100 mln euro, czyli tyle samo co w 2015 roku.

Łączna wartość inwestycji funduszy w znajdujące się w różnych 

fazach rozwoju start-upy w  regionie od kilku lat znajdują się 

na poziomie ok. 100 mln euro. Autorzy raportu jednocześnie 

zwracają uwagę, że łączna wartość inwestycji w start-upy to za-

ledwie 2,3 proc. wszystkich inwestycji w regionie, podczas gdy 

w  całej Europie wskaźnik ten wynosił 7,5 proc. Także średnia 

wartość inwestycji w środkowo- i wschodnioeuropejski start-up 

– 0,43 mln euro – była wyraźnie niższa niż średnia europejska 

(1,4 mln euro).

Najwięcej pieniędzy – niemal 366 mln euro – fundusze zainwe-

stowały w firmy z branży dóbr konsumpcyjnych i usług. Drugim 

w  kolejności sektorem były branża ICT, czyli technologii infor-

macyjnych i komunikacyjnych (prawie 345 mln euro), a trzecim 

– biotechnologie i  ochrona zdrowia (ponad 240 mln euro). 

Najczęściej inwestowano w spółki ICT (135 firm), z branży dóbr 

konsumpcyjnych i usług (69) i oferujące produkty i usługi dla biz-

nesu (42). Gdy uwzględnimy tylko start-upy, najwięcej pieniędzy 

trafiło do firm ICT (49 mln do łącznie 111 startupów), z  branży 

dóbr konsumenckich i  usług (17 mln euro do 37 firm) oraz bio-

technologii i ochrony zdrowia (14 mln euro do 28 start-upów).

W Polsce o ponad 42 proc. do 113 mln euro wzrosły w ubiegłym 

roku inwestycje we wzrost firm, a te związane z wykupem spa-

dły o  ponad 15 proc. do 581 mln euro. W  46 znajdujących się 

na różnym etapie rozwoju start-upów fundusze zainwestowały 

21,4 mln euro wobec 28,9 mln euro rok wcześniej zainwestowa-

nych w 88 takich firm. O blisko 10 mln euro więcej niż w Polsce 

fundusze zainwestowały w 2016 roku w 73 węgierskie start-upy.

W naszym regionie ponad połowa 
inwestycji w start-upy przypada na 

Polskę i Węgry 

Inwestycje funduszy Private Equity i Venture Capital w Europie Środkowej 
i Wschodniej w 2016 roku były najwyższe od 2009 roku i sięgnęły kwoty 1 mld 

596 mln euro. Aż 45 proc. z tej kwoty przypadło na Polskę.

Autor: TOMASZ ŚWIDEREK
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Jaka jest Wasza definicja startupu?

Dla nas startup to firma lub organizacja, która ma określoną 

wizję, dzięki której jest w stanie bardzo szybko rosnąć 

i zwielokrotnić swoją wartość. Takie firmy charakteryzuje 

bardzo zwinne działanie, szybkie reagowanie na zmiany, 

często nie mają one jeszcze docelowego modelu biznesowego. 

My wiemy, że chcemy dotrzeć do każdego ucznia na świecie 

i dać mu możliwość nauki online na Brainly. Na tym skupiamy 

nasze działania. Przed nami jeszcze wiele pracy nad produktem 

i dopracowanie sposobu na monetyzację, ale jesteśmy na dobrej 

drodze do osiągnięcia naszej wizji. 

Jak zrodził się pomysł założenia Brainly? 

Pomysł powstał w oparciu o zjawisko nauki w grupie. Uczniowie 

spotykają się po lekcjach, aby wspólnie się uczyć i sobie pomagać. 

Zawsze znajdzie się ktoś, kto jest w stanie wytłumaczyć trudne 

zagadnienia innym. Nie każdy wie wszystko, ale może podzielić 

się jakąś częścią swojej wiedzy. Dzięki wprowadzeniu tego 

zjawiska “świetlicy” do wymiaru online, jesteśmy w  stanie 

dać uczniowi, który potrzebuje pomocy, dostęp do ogromnej 

społeczności, a  więc szansa na znalezienie najlepszego 

eksperta z  danej dziedziny jest nieporównywalnie większa niż 

w przypadku grupy najbliższych znajomych.

Z jakimi problemami musieliście się zmierzyć 

(w 2009 r.) rozpoczynając działalność? 

Jednym z takich problemów był brak dostępu do odpowiedniego 

finansowania. Fundusze VC w Polsce raczkowały, a startupowi 

z  Krakowa trudno szukać było wsparcia za granicą, choćby 

w USA.

Skoro mówimy o stronie finansowej, to jak duże 

są koszty prowadzenia startupu internetowego? 

Brainly jest największą na świecie platformą do peer-to-peer learningu. Uczniowie mogą liczyć 

na pomoc z  przedmiotami szkolnymi, którą otrzymują od swoich rówieśników. Wszystko 

działa w oparciu o elementy grywalizacji, które motywują do wspólnej nauki i zdobywania 

kolejnych osiągnięć. Idea sprawdza się już w ponad 35 krajach, a z portali i aplikacji mobilnych 

Brainly korzysta ponad 100 milionów osób miesięcznie.

To w  dużej mierze zależy od stadium rozwoju takiego 

startupu. W  naszym przypadku można zauważyć jak koszta 

te zmieniały się proporcjonalnie do kolejnych rund 

finansowania, które przeprowadziliśmy. W miarę rozwoju firmy 

koszta jej prowadzenia rosną, a więc niezbędne jest pozyskanie 

proporcjonalnie większych funduszy.

Jak wygląda proces pozyskania 

kapitału dla rozwoju Brainly? 

Bardzo doceniliśmy nasze pierwsze nawiązane relacje 

z  inwestorami. Dzięki tym początkowym współpracom, 

mogliśmy później poszerzyć naszą sieć kontaktów o największych 

graczy na rynku. To pokazuje jak dobry wybór na początku 

ścieżki rozwoju firmy pozwala na podejmowanie kolejnych 

dobrych wyborów w  późniejszym czasie. Dzięki dobrym 

relacjom z  naszymi inwestorami i  ich ogromnemu wsparciu, 

byliśmy w  stanie usiąść do rozmów z  najlepszymi funduszami 

na świecie i podjąć z nimi współpracę.

Wizja ekspansji globalnej Brainly była od 

początku Waszym założeniem? 

Nie. Stworzyliśmy Brainly jako lokalny produkt w  Polsce. 

Po jego sukcesie na rodzimym rynku zadaliśmy sobie pytanie, 

czy ten pomysł ma szanse na sukces za granicą. Mogliśmy 

nie podejmować kroków ku ekspansji na świecie i  skupić się 

na rozwijaniu projektu w  Polsce i  zarabianiu na nim. 

Na szczęście odważyliśmy się przetestować ten koncept w innym 

kraju, a konkretniej w Rosji i okazało się, że odnieśliśmy sukces. 

Obecnie, społeczność rosyjskojęzyczna jest największą spośród 

społeczności Brainly. Ten test pozwolił nam też na podjęcie 

decyzji o  stworzeniu innych wersji językowych i  dlatego dziś 

z Brainly korzystają uczniowie z ponad 35 krajów świata.

Na jakie czynniki zwracacie uwagę badając 

potencjalne rynki do rozwoju? 

Wywiad 
z Michałem Borkowskim 

ze startupu Brainly
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Choć systemy edukacji w  różnych krajach różnią się od siebie, 

to na całym świecie uczniowie borykają się z  podobnymi 

problemami. Po szkole mają pytania i  trudności z  tematami, 

które muszą opracować. Często z tymi problemami nie mają się 

do kogo zwrócić - rodzice nie pamiętają tego materiału, 

rówieśnicy i  rodzeństwo nie są w  stanie pomóc, a  prywatne 

korepetycje bywają poza zasięgiem finansowym. Wtedy 

z  pomocą przychodzi Brainly. To właśnie dlatego, że na całym 

świecie uczniowie potrzebują takiej pomocy, Brainly jest ideą 

globalną i tak dobrze rozwija się na różnych kontynentach.

Czy widoczny jest wpływ różnic w systemach 

edukacji na statystki w liczbie użytkowników 

Brainly na różnych rynkach? 

Tak jak wspomniałem, systemy edukacji różnią się pomiędzy 

krajami na świecie. Widać to choćby w  popularności różnych 

przedmiotów, z  którymi uczniowie najczęściej mają problemy. 

Widzimy też różnice w  podejściu nauczycieli i  rodziców 

do nowych technologii w  edukacji i  samego zjawiska 

peer-to-peer learningu przez internet.

Na których social media aktywnie promujecie startup? 

Jesteśmy obecni na praktycznie wszystkich kanałach mediów 

społecznościowych. Nie są one jednak najważniejszym 

elementem promocji Brainly. Zdecydowanie kanały te pomagają 

w  promocji nas jako startupu i  pokazania się potencjalnym 

pracownikom. Oczywiście służą nam też jako sposób komunikacji 

z  naszymi użytkownikami, choć są raczej dopełnieniem tego, 

co dzieje się na Brainly.

Czy łatwo udało się pozyskać założoną liczbę 

użytkowników, czy może wasz startup 

na początku nie cieszył się popularnością? 

Brainly szybko zyskało popularność wśród uczniów. W  Polsce 

już po roku działalności odwiedzało nas ponad milion 

użytkowników miesięcznie. To był bardzo dobry wynik, 

szczególnie na tamten moment. Od tamtego czasu zawsze bardzo 

ambitnie wyznaczaliśmy sobie cele. Uważam, że cel musi być 

trudny, ale realny do osiągnięcia i  mobilizujący. Dzięki temu 

osiąga się tak wielką skalę.

Co stanowi Wasz największy sukces 

i największą porażkę? 

Największym sukcesem, a  przynajmniej jednym 

z  najważniejszych, jest ogromna skala. 100 milionów 

użytkowników korzysta z Brainly każdego miesiąca. To mnóstwo 

ludzi. Taki pułap jest dla większości projektów niewyobrażalny. 

Oczywiście nie obyło się bez wpadek. Jedną rzeczą, która nie 

wyszła nam tak jak zaplanowaliśmy było biuro w Berlinie. Było 

to ryzyko i od początku byliśmy tego świadomi. Czasem jednak 

warto ryzyko podjąć, bo potencjalne korzyści mogą być duże.

Czy Brainly spotkało się z krytyką ze strony nauczycieli? 

Jak wspominałem, podejście nauczycieli do Brainly 

i  do technologii edukacyjnych w  ogóle jest różne w  różnych 

zakątkach świata. Spotykamy się zarówno z  dystansem 

i  brakiem przekonania do idei peer-to-peer learningu, jak 

i  dużym entuzjazmem. Wynika to z  wielu aspektów, takich 

jak popularność i  dostępność nowych technologii w  edukacji, 

różnic w  systemach edukacji, a  także różnic kulturowych 

i edukacyjnych przyzwyczajeń uczniów i nauczycieli.

Czy inspirujecie się jakimś startupem? 

Zdecydowanie tak! Dla mnie inspiracją zawsze były znane 

mi osoby, które tworzą startupy. Wiele można się od nich 

nauczyć. Wymieniamy się też wiedzą i doświadczeniem z innymi 

firmami z portfolio naszych inwestorów, a jest ich dużo.

Rodzimy rynek polski czy rynki zagraniczne - 

które okazały się łaskawsze dla Brainly? 

Patrząc na całość Brainly, to pod względem ilości użytkowników 

większość z  nich jest z  zagranicy. Największa grupa korzysta 

z  wersji rosyjskojęzycznej, a  na drugim miejscu jest Indonezja. 

Co ciekawe, ilość naszych użytkowników w  USA jest obecnie 

na podobnym poziomie co w Polsce, naszym rodzimym rynku. 

To w pewien sposób pokazuje jak globalne stało się Brainly.

Przejęcie OpenStudy w USA okazało się sukcesem, czy 

planujecie rozszerzyć Brainly poprzez kolejne przejęcia? 

Przejęcie OpenStudy zdecydowanie okazało się sukcesem. 

Na bieżąco obserwujemy rynek i  przyglądamy się różnym 

okazjom. Jeśli jakiś projekt pasuje do naszej wizji to z  chęcią 

podejmiemy rozmowę o współpracy.

Czy rozwijając portal zdajecie się na własną 

intuicję czy raczej twardo trzymacie się 

statystyk i opinii użytkowników? 

Obie te rzeczy są ważne. Jako startup jesteśmy “data driven”. 

Lubimy testować wszystko co robimy i  analizować efekty 

poszczególnych projektów. Naszym mottem zawsze było 

“Students first”, a  więc chcemy jak najlepiej odpowiadać 

na potrzeby uczniów. Mamy też jednak wizję tego, co chcemy 

osiągnąć i  dążymy do jej zrealizowania. Aby osiągnąć sukces, 

trzeba umiejętnie połączyć te dwie rzeczy.

Jak wygląda hierarchia w kadrze, czy jest jeden lider, czy 

może każdy w zespole ma prawo podejmowania decyzji? 

Oczywiście, jak w  każdej firmie, jest CEO. Jednak mamy 

stosunkowo płaską strukturę i  zachęcamy do podejmowania 

samodzielnych decyzji. Dajemy zespołowi dużą swobodę 

działania, a co za tym idzie “ownership” projektów. Dzięki temu 

każdy ma możliwość współtworzenia naszych wizji i celów.

PYTANIA ZADAWALI: ANGELIKA DUDA 
I MICHAŁ KOTARBA 

REDAKCJA PROFIT JOURNAL
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Finanse w startupach - 
rozmowa z CEO Netguru 

Wiktorem Schmidtem 
Inwestycja w startup daje szansę na wysoką stopę zwrotu, ale wiąże się 

również z większym ryzykiem. Dla założycieli finansowanie jest kluczowe – 
bez niego pomysł może nie przerodzić się w biznes.  Na nurtujące nas pytania 
dotyczące pozyskiwania kapitału przez startupy oraz na temat relacji startup – 
inwestor odpowiedział Wiktor Schmidt - CEO firmy konsultingowej Netguru, 

inwestor, anioł biznesu oraz współorganizator konferencji branżowych 
Hive61 oraz Startup Weekend.

Na co powinien zwrócić uwagę młody 
przedsiębiorca wybierając metodę 
pozyskiwania kapitału na działalność?

Wiktor Schmidt: Przede wszystkim warto się zastanowić, 

na jakim etapie rozwoju znajduje się obecnie startup 

starający się o  dodatkowe finansowanie i  co za tym 

idzie, jaki rodzaj finansowania jest dla niego na tym 

etapie dostępny. Dla przykładu bardzo młode startupy 

prawdopodobnie nie powinny ubiegać się o  inwestycje 

z  funduszów private equity, bo zwykle decydują się one 

na inwestycje jednak na późniejszym etapie działalności.

Warto również zwrócić uwagę, aby poziom ryzyka 

i  zabezpieczeń był wprost proporcjonalny do rangi 

inwestycji i  etapu rozwoju firmy. W  Polsce może 

się zdarzyć, że inwestorzy na bardzo wczesnych 

etapach działalności startupu będą wymagać bardzo 

obszernych, czasem nawet 

nieracjonalnych, środków 

zabezpieczających.

Anioły biznesu czy 
fundusze VC?

WS: Obydwa te sposoby 

finansowania są odpowiednie 

na właściwych etapach. 

Nie ma tutaj jednej odpowiedzi. W  zależności od 

stopnia rozwoju startupu, powinien on wybrać formę 

odpowiednią dla siebie.

Jakie wymagania musi spełnić startup 
żeby pozyskać fundusze na rozwój?

WS: Przede wszystkim musi przekonać potencjalnych 

inwestorów do swojej wizji i swojego potencjału tak, aby 

uwierzyli, że realizacja tej wizji jest realna. Kapitał udaje 

się pozyskać wówczas, kiedy ludzie uwierzą, że dany 

startup faktycznie jest w stanie osiągnąć to, co deklaruje, 

że zrobi. Chodzi o  przekonanie inwestorów zarówno 

do słuszności samego pomysłu, jak i  do umiejętności 

zespołu, który za ten pomysł odpowiada. Poza tym warto 

po prostu sprawdzać wymagania poszczególnych źródeł 

finansowania, większość inwestorów mówi o  swoich 

oczekiwaniach jasno. 

Jakimi zasadami kierują 
się fundusze przy 
dobieraniu portfolia 
inwestycyjnego, w którego 
skład wchodzą startupy?

WS: Większość funduszy 

kieruje się przede wszystkim 

zimną statystyką i  patrzy 

na to, czy startupy mają potencjał 
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że inwestorzy na bardzo wcze-
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na wzrost, który może potencjalnie zagwarantować 

satysfakcjonującą stopę zwrotu. Zakładają, że być może 

z  całego portfolio przetrwa jeden lub dwa podmioty. 

Startupy, które wybierają, nie mogą działać zachowawczo, 

nie mogą rokować na przyniesienie niskich stop zwrotu. 

Powinny być ambitne i  agresywne w  rozwoju z  dobrze 

wyklarowaną wizją “zdobycia świata” i  niszy, na które 

wchodzą. Raczej unika się bezpiecznych biznesów 

średniej wielkości.  

Jak zabezpieczyć interes startupu 
przed niechcianymi roszczeniami 
finansowymi inwestorów?

WS: Inwestorzy powinni mieć świadomość, że startupy 

to inwestycje obciążone dużym ryzykiem. Muszą się 

oni liczyć z  tym, że inwestując, mogą po prostu stracić 

pieniądze. Nie wolno zgadzać się na takie zabezpieczenia 

inwestorów, które wykraczają poza zdrowy rozsądek, 

np. zastawianie przed 

startup prywatnych 

aktywów założycieli. 

Jedyna sytuacja, w  której 

inwestorzy mogą faktycznie 

mieć roszczenia wobec 

startupu to wtedy, kiedy ten 

startup dokonał oszustwa 

na innym podmiocie. Nie 

powinno zabezpieczać się 

sytuacji, w której startup np. nie osiągnie w danym czasie 

przewidywanych wyników. Inwestycja jest inwestycją, 

nie jest natomiast pożyczką. 

Jak założenie o globalnej ekspansji 
wpływa na potencjalnych inwestorów?

WS: W  dzisiejszych czasach w  przypadku startupów 

technologicznych czy internetowych globalna ekspansja 

jest raczej przewidywalną drogą rozwoju. Większość 

inwestorów zakłada, że ten krok jest co najmniej drugim 

etapem rozwoju firmy, często zdarzają się też tacy, 

którzy oczekują tego już od pierwszego dnia działalności 

startupu. Na pewno nie można zakładać, że docelowym 

rynkiem działalności będzie wyłącznie rynek polski.

W ostatnich latach często słuchamy 
polityków mówiących o wsparciu państwa 
dla innowacyjnych przedsiębiorstw, czy 
warto postarać się o dofinansowanie 
startupu przez projekty rządowe?

WS: Trzeba rozważyć plusy i minusy takiego rozwiązania. 

Minusem jest na pewno to, że trzeba wpisać się 

w  konkretne wizje programu. Wiąże się to z  dużym 

nakładem pracy, biurokracji, raportowania, rozliczania 

i  przeznaczonego na nie czasu, a  jak wiadomo, czas jest 

dla startupów dobrem reglamentowanym. Plusem z kolei 

jest fakt, że są to zwykle pieniądze obarczone mniejszą 

utratą kontroli nad samą firmą. Do niedawna projekty 

rządowe wymagające precyzyjnego i  długofalowego 

planowania były kiepsko dostosowane do dynamiki 

rozwoju startupów, w których bardzo ciężko powiedzieć, 

co będzie robić się choćby za dwa miesiące. Wiązały się 

one z tworzeniem sztucznych KPI bez sensu biznesowego 

i  jednocześnie ze strachem, że niesprawdzone hipotezy 

z  początku finansowania kompletnie nie znajdują 

odzwierciedlenia w  sytuacji biznesowej kilka miesięcy 

później i  zakończą się cofnięciem finansowania. 

Na szczęście to powoli się już zmienia. 

Jak możemy zmniejszyć ryzyko utraty 
majątku inwestycyjnego podczas 
inwestowania w startup?

WS: Tego ryzyka nie da się 

zmniejszyć. Jeśli inwestujący nie 

zakłada, że 9 na 10 jego inwestycji 

się nie powiedzie, to uznałbym 

go za przesadnego optymistę. 

Jedyną bezpieczną strategią jest 

inwestowanie dużo i  w  mocno 

zdywersyfikowane firmy, 

zakładanie, że większość inwestycji 

się nie powiedzie, a  tylko kilka odniesie naprawdę duży 

sukces. To właśnie na takich inwestycjach zarabia się 

największe stopy zwrotu. 

Pomysł, kapitał i wykonanie - wszystkie 
równie ważne podczas zakładania startupu?

WS: Według mnie najważniejszy jest zespół, który 

tworzy dany startup. Na drugim miejscu jest rynek, 

na którym ten startup działa, a dopiero potem wykonanie. 

Są to trzy kluczowe elementy każdego biznesu. Jeśli te trzy 

rzeczy działają ze sobą w synergii, kapitał na działalność 

się znajdzie. Pomysły natomiast zawsze ewoluują. 
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Inwestorzy powinni mieć 
świadomość, że startupy to 
inwestycje obciążone dużym ry-
zykiem. Muszą się oni liczyć z tym, 
że inwestując, mogą po prostu 
stracić pieniądze.

Jedyną bezpieczną strategią jest 
inwestowanie dużo i  w  mocno 
zdywersyfikowane firmy, zakła-
danie, że większość inwestycji się 
nie powiedzie, a tylko kilka odnie-
sie naprawdę duży sukces.



Który z tych elementów  najbardziej 
wpłynął na sukces Netguru?

WS: Wszystkie trzy rzeczy, które wymieniłem: 

dynamiczny, bardzo szybko rozwijający się 

i  perspektywiczny rynek, wspaniały zespół super 

zdolnych profesjonalistów, dobrze przygotowane 

projekty, które pozwalają naszym klientom realizować 

ich cele biznesowe.

Czy budując Netguru 
po raz drugi podjąłbyś 
te same kroki?

WS: Nie, ponieważ bardzo 

wielu rzeczy nauczyliśmy 

się w  międzyczasie. 

Wykorzystałbym wiedzę, 

którą nabyliśmy poprzez 

uczenie się na swoich własnych błędach. 

Na co polscy startupowcy powinni zwrócić 
uwagę, jeśli chcą odnieść sukces?

WS: Jeśli ktoś decyduje się na poświęcenie 

kilku/kilkunastu lat życia na rozwijanie startupu, 

to lepiej zdecydować się na taką działalność, która będzie 

miała realny wpływ na otoczenie, potencjał na bycie 

liderem w  jakiejś niszy (co zresztą zwiększa możliwość 

zdobycia kapitału). W  takiej sytuacji niezależnie 

od tego, czy działalność firmy się powiedzie czy nie, ma się 

poczucie, że dążyło się do spełnienia ambitnych planów, 

które miały sens. Najgorszym możliwym scenariuszem 

natomiast jest poświęcenie tego czasu na coś, 

co w najmniejszym stopniu nie zmienia świata na lepsze 

i  po latach, uznanie tego czasu za czas stracony. Warto 

działać BARDZO ambitnie od samego początku. Nawet 

nie dla samego sukcesu firmy, bardziej dla własnego 

dobrego samopoczucia.

Kończąc rozmowę chcielibyśmy zapytać 
o rady dla młodych 

ludzi, którzy rozważają 
założenie startupu.

WS: Przed założeniem swojego 

własnego startupu dobrze jest 

poświęcić jakiś czas na to, aby 

popracować w  innym startupie 

i  zobaczyć, na czym taka praca 

polega. Pozwala to na uzyskanie 

perspektywy i wiedzy, aby później być w stanie zbudować 

coś swojego, unikając błędów innych. Dobrze jest również 

odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka jest nasza docelowa 

wizja. Nie da się zacząć od super wielkich rzeczy, ale 

dobrze jest wiedzieć, w  jakim kierunku zmierzają nasze 

pierwsze małe kroczki. Na początku należy stworzyć 

ambitny plan, następnie zastanowić się, jak można 

go zrealizować, a potem dzień po dniu robić wszystko, aby 

te założenia osiągnąć.
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Wiktor Schmidt

Jeden z założycieli oraz CEO spółki Netguru. Absolwent Politechniki Poznańskiej. 
Jest zaangażowany w budowanie europejskiej społeczności startupowej z bardzo 
silnymi powiązaniami w Polsce i Irlandii. Jest jednym z organizatorów Hive61 oraz 
Startup Weekends w Dublinie i Poznaniu. Obecnie skupia się na rozwoju Netguru.

Międzynarodowa firma świadcząca usługi w  zakresie projektowania, 
tworzenia i  rozwoju aplikacji i  oprogramowania internetowego. W  cią-
gu ponad 10 lat działalności Netguru zrealizowała ponad 170 projektów 
dla czołowych startupów i firm z listy Fortune500. Od 2014 trzykrotnie 
znalazła się w prestiżowym rankingu najszybciej rozwijających się spółek 
w Europie Środkowej Deloitte Technology Fast 50 Central Europe.

STARTUPY

Najgorszym możliwym scenariu-
szem natomiast jest poświęcenie 
tego czasu na coś, co w najmniej-
szym stopniu nie zmienia świata 
na lepsze i po latach, uznanie tego 
czasu za czas stracony.

PYTANIA ZADAWAŁY: ANGELIKA DUDA ORAZ 
ANNA MARSZAŁEK 

REDAKCJA PROFIT JOURNAL
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Jak mają się startupy w Polsce? Na to pytanie odpowia-
da niedawno opublikowany raport Polskie startupy 
2017 jednej z  najpoważniejszych polskich organizacji 
zajmujących się starupami Fundacji Startup Poland. 
Jest to już trzecia edycja badań nad sektorem technolo-
gicznym w Polsce, w której wzięło udział 621 startupów 
z całego kraju. Jaki obraz wyłania się z raportu? 

Na początek zaprezentujmy metodykę przeprowadzo-
nych badań. Startupem jest w  nim przedsięwzięcie, 
które zalicza się do sektora gospodarki cyfrowej, klu-
czowym elementem jego modelu biznesowego jest 
przetwarzanie informacji lub pochodne technologie 
albo takie, które tworzy nowe rozwiązania technolo-
giczne w obszarze IT lub teleinformatyki. 

Polskim startupem zostawały podmioty funkcjonujące 
w kraju lub zarejestrowane za granicą chyba, że przy-
najmniej jeden wspólnik jest polskim obywatelem, 
a  startup w  znaczącej części prowadzi swoją działal-
ność w Polsce. Oddział firmy, której centrala mieści się 
za granicą nie był klasyfikowany jako polski startup. 

Zakwalifikowanych do badania zostało 621 startupów 
– o 82 więcej niż w zeszłorocznym raporcie Fundacji. 

Jak wygląda modelowy polski startup?

Jest to startup znajdujący się w  jednej z  pięciu naj-
większych polskich aglomeracji – Warszawie (25%), 
Krakowie (7%), Wrocławiu (12%), Poznaniu (7%) lub Trój-
mieście (6%), założony przez dwie osoby (36%) w wieku 
30-39 lat (58%), w zdecydowanej większości, mające dy-
plom uczelni wyższej (82%). Założyciele w  przeszłości 
prowadzili własną lub rodzinną firmę (50%), pracowa-
li w korporacji (36%) lub zakładali inne startupy (35%). 
Najwięcej z  nich tworzy oprogramowanie do anali-
tyki big data i  sprzedaje swoje rozwiązania innym 
przedsiębiorstwom - 76% przebadanych startupów 
działa w  segmencie B2B (business-to-business), co jest 
najbardziej opłacalnym sposobem zarobku gdyż 44% 
startupów sprzedających produkty i  usługi firmom 
uzyskuje stały przychód. 

Jak zarabiają polskie startupy?

Branżą, która jest najbardziej dochodowa 
i, w której działa najwięcej polskich startupów jest nie-
zmiennie branża IT. Nie jest to niczym nowym, gdyż 
Polska nadal pozostaje miejscem, w którym kształci się 
wielu inżynierów i programistów więc naturalnym jest, 
że biznesy oparte na technologii informacyjnej są tak 
u nas popularne – jest to o wiele bardziej osiągalne niż 
zakładanie startapu o odmiennym profilu działalności. 
Dlatego siedem z dziesięciu najczęściej sprzedawanych 
rodzajów produktów obejmuje te z  branży IT, a  są 
to big data, analityka, Internet of Things (IoT), narzędzia 
dla programistów i deweloperów, gry i rozrywka, elek-
tronika i  robotyka oraz technologie dla marketingu. 
Najlepiej z nich radzą sobie firmy działające w obszarze 
big data, które częściej od reszty startupów osiągają 
wysokie i regularne przychody, które wyniosły ponad 
1 milion złotych w  ostatnim półroczu. Dobrze radzą 
sobie również biznesy zajmujące się technologią dla 
marketingu i sprzedające rozwiązania w obszarze ana-
lityki, narzędzi badawczych i  businesss intelligence 

Kondycja polskich 
startupów

19%

18%

6%

57%

Tylko B2B B2B i B2C PozostałeTylko B2C

Główni klienci startupów
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– tutaj posiadanie regularnych przychodów deklaruje 
40% oraz trochę ponad 30% startupów, kolejno w pierw-
szym i drugim przypadku. 

Osobno trzeba podejść do dość dużej grupy startupów, 
która nie zajmuje się tworzeniem 
oprogramowania i  sprzeda-
żą „miekkich” rozwiązań. 25% 
startupów w  Polsce produkuje 
lub projektuje hardware. Mają 
one mniejszą dynamikę rozwo-
ju przez to, że ich rozwiązania 
są o wiele bardziej czaso- i kapi-
tałochłonne. O  tym, że nie jest 
to łatwy kawałek chleba świad-
czy fakt, że tylko co czwarta 
z badanych firm zajmujących się 
hardwarem ma regularne przy-
chody. 

Finansowanie

Niestety jest to zagadnienie, 
które w  odniesieniu do pol-
skich startupów nie wygląda bardzo optymistycznie. 
Polski ekosystem startupów nie ma takich możliwości 
inwestorskich jak ten w  Niemczech czy Stanach Zjed-
noczonych. Jednak głosy dochodzące od rządzących, 
które mówią o  utworzeniu specjalego funduszu dla 
startupów oraz coraz większe zainteresowanie sektora 
prywatnego inwestowaniem w innowacyjne firmy na-
pawa coraz większym optymizmem. 

Pomimo tego startupy wybierają finansowanie biznesu 
ze środków własnych oraz reinwestowanie przychodu. 
Wśród badanych w tym roku startupów odsetek, wy-
bierających samofinanoswanie wyniósł 62% - w  2016 

roku 50%. Oznacza to, że głów-
nym źródłem finansowania 
startupów są ich klienci. 

Jeśli chodzi o  zewnętrz-
ne finansowanie to 
najpopularniejszymi jego 
źródłami są krajowe jak i  za-
graniczne venture capital, 
pieniądze pochodzące ze środ-
ków unijnych oraz krajowi 
i  zagraniczni inwestorzy – 
aniołowie biznesu. 

Polskie startupy chcą się 
rozwijać dlatego 77% procent 

badanych zamierza w  najbliższym półroczu pozyskać 
zewnętrzne źródło finansowania, a  z  tego 44% zba-
danych podmiotów chce uzyskać dofinansowanie 
od zagranicznych funduszy venture capital, aniołów 
biznesu i akceleratorów. 

Potrzeby

Nie jest trudno odpowiedzieć na pytanie czego najbar-
dziej potrzebują startupy. Pieniądze - badani najczęściej 
wskazywali (65%), że właśnie ten podstawowy skład-
nik rozwoju jest im najbardziej potrzebny. Oprócz 
tego połowa z  nich potrzebuje również pracowników, 
zwłaszcza sprzedawców z  doświadczeniem w  sprze-
daży zagranicą, a 40% chciałaby rozszerzyć swoją sieć 
kontaktów. Równie ważne co pracownicy czy network 
jest poszerzanie i zdobywanie wiedzy. Tutaj najbardziej 

Czym przed założeniem startupu zajmowali się założyciele?

praca naukowa
lub dydaktyczna

inne

studia

praca w prywatnej
firmie

poprzedni startup

korporacja

własna lub rodzinna
firma

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

9%

15%

17%

33%

35%

36%

50%

Rodzaje sprzedawanych produktów
(10 najpopularniejszych)

edukacja

nauki przyrodnicze
/sektor zdrowia/
biotechnologie gry,

rozrywka

analityka/narzędzia
badawcze/business

intelligence

big data

internet
rzeczy (IoT)

elektronika
/robotyka

narzędzia dla
programistów
i deweloperów

technologie dla
marketingu

design/
projektowanie

użytkowe/moda

19%

17% 14%

14%

13%

11%

10% 9%

9%

9%

ŹRÓDŁO: STARTUP POLAND

ŹRÓDŁO: STARTUP POLAND



25

STARTUPY

przydatne byłyby dla 
startupów szkolenia z za-

rządzania, kursy marketingowe oraz mentoring. Co 
do tego ostatniego okazuje się, że mentoring to coś, 
co ma olbrzymi wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. 
Równie ważne są spotkania branżowe czy udział w róż-
norakich konkursach. 

Cieszy fakt, że startupy poszukują brakującej wiedzy 
i pragną zapełnić te luki. Jeśli te przedsiębiorstwa chcą 
się optymalnie rozwijać i przejść na etap ekspansji musi 
istnieć synergia pomiędzy umiejętnościami technicz-
nymi, wykształceniem i doświadczeniem biznesowym 
oraz znajomością branży. Mniej radosnym jest to, 
że w  Polsce nie kształci się przedsiębiorców oraz nie 
uczy się współpracy. Jak powiedział jeden z ekspertów, 
którego komentarz zamieszczono w raporcie:

 „Jeśli chcemy być narodem startupów, obie te rzeczy 
musimy zmienić.” – Borys Musielak, założyciel Reaktor-
Warsaw.

Jedną z  potrzeb, której co dziwne wiele startupów 
nie dostrzega, jest potrzeba otwierania się na inne 

państwa. Tylko 48% zbadanych 
startupów eksportuje swoje pro-
dukty – bardzo mało jeśli spojrzeć 
na to w  jakich czasach przyszło 
nam żyć - w  dobie interentu 
i  z  otwartymi granicami. 52% 
startupów nie wprowadza swo-
ich produktów na zagraniczne 
rynki? Działają zachowawczo 
i  chcą najpierw przetestować 
swoje produkty w kraju, nie mają 
odpowiednich zasobów i  kompe-
tencji lub brakuje im kontaktów 
za granicą. Eksport opłaca się, 

co potwierdzają dane. 60% eksportujących przedsię-
biorstw ma regularne przychody, a  28% osiągneło za 
ostatnie 6 miesięcy przychód przekraczający 100 ty-
sięcy złotych – wśród  nieeksportujących tę wartość 
przekroczyło tylko 3,7% startupów. 

Konkluzja

Jest coraz lepiej. Rozwój startupów w  Polsce zmie-
rza w  dobrym kierunku. Startupowcy stają się 
dojrzalsi i bardziej profesjonalni. Startupy tworzą ludzie 
z doświadczeniem wyniesionym wcześniej z własnych 
firm, innych startupów, korporacji oraz wiedzą zdo-
bytą na uczelniach wyższych. Wiedzą, jak ważne 
są zagraniczne rynki – prawie połowa eksportuje 
swoje produkty, co przekłada się nie tylko na wyższe 
i  regularne przychody, ale również na szybszy roz-
wój i  lepsze możliwości w  zdobywaniu inwestorów 
i  kontaktów biznesowych. Cieszy również fakt, że 
46% startupów deklaruje współpracę z  nauką, przy 
czym współpraca ta w  przypadku połowy startupów 
współpracujących z nauką formalizuje partnerstwo z in-
stytucjami akademickimi, gdzie w latach ubiegłych było 
to bardzie swobodne. Nie jest jednak tak bardzo różowo jak 
na pierwszy rzut oka może się wydawać. Startupom 
przydałyby się dodatkowe pieniądze, pracownicy oraz 
szkolenia. Nie są nauczone jak pozyskiwać partnerów 
i  jak budować sieci kontaktów. Można się jednak spo-
dziewać, że z  roku na rok problemy te będą zanikać, 
a polskie startupy coraz wyraźniej będą zaznaczać swo-
ją obecność na europejskim rynku.
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ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ FUNDACJI 
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The Real Risk 
to the Global 

Economy

WASHINGTON, DC – One of the great mysteries of to-
day’s global markets is their irrepressible enthusiasm, 
even as the world around them appears on the verge 
of chaos or collapse. And yet, investors may be more 
rational than they appear when it comes to pricing 
in political risks. If investing is foremost about discoun-
ting future cash flows, it’s important to focus precisely 
on what will and will not affect those calculations. The 
potential crises that may be most dramatic or violent 
are, ironically, the ones that the market has the easiest 
time looking through.

Far more dangerous are gradual shifts in international 
global institutions that upend expectations about how 
key players will behave. Such shifts may emerge only 
slowly, but they can fundamentally change the calculus 
for pricing in risks and potential returns.

Today’s market is easy to explain in terms of fundamen-
tal factors: earnings are growing, inflation has been kept 
at bay, and the global economy appears to be experien-
cing a broad, synchronized expansion. In October, the 
International Monetary Fund updated its global outlo-
ok to predict that only a handful of small countries will 
suffer a recession next year. And while the major central 
banks are planning, or have already begun, to tighten 
monetary policy, interest rates will remain low for now. 
 

Political crises, however sensational they may be, are 
not likely to change investors’ economic calculus. Even 
after the greatest calamities of the twentieth century, 
markets bounced back fairly quickly. After Japan’s at-
tack on Pearl Harbor, US stock markets fell by 10%, but 
recovered within six weeks. Similarly, after the terro-
rist attacks of September 11, 2001, US stocks dropped 
nearly 12%, but bounced back in a month. After the as-
sassination of President John F. Kennedy, stock prices 
fell less than 3%, and recovered the next day.

Yes, each political crisis is different. But through most 
of them, veteran emerging-markets investor Jens 
Nystedt notes, market participants can count on a  re-
sponse from policymakers. Central banks and finance 
ministries will almost always rush to offset rising risk 
premia by adjusting interest rates or fiscal policies, and 
investors bid assets back to their pre-crisis values.

Today, a conflict with North Korea over its nuclear and 
missile programs tops most lists of potential crises. Open 
warfare or a nuclear incident on the Korean Peninsula 
would trigger a humanitarian disaster, interrupt trade 
with South Korea – the world’s 13th largest economy – 
and send political shockwaves around the world. And 
yet such a  disaster would most likely be brief, and its 
outcome would be clear almost immediately. The worl-
d’s major powers would remain more or less aligned, 

One might assume that the brewing crises on the Korean Peninsula 
and in the Middle East pose a serious threat to the current global 

economic expansion. But political crises often induce only brief market 
corrections, whereas gradual shifts in international global institutions 

can be far more consequential for investor behavior.
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and future cash flows on most investments would con-
tinue undisturbed.

The same can be said of Saudi Arabia, where Crown 
Prince Mohammed bin Salman just purged the go-
vernment and security apparatus to consolidate his 
power. Even if a sudden upheaval in the Kingdom were 
to transform the balance of power in the Middle East, 
the country would still want to maintain its exports. 
And if there were an interruption in global oil flows, 
it would be cushioned by competing producers and 
new technologies.

Similarly, a  full-scale political or economic collapse 
in Venezuela would have serious regional implications, 
and might result in an even deeper humanitarian crisis 
there. But it would most likely not have any broader, 
much less systemic, impact on energy and financial 
markets.

Such scenarios are often in the headlines, so their oc-
currence is less likely to come as a  surprise. But even 
when a crisis, like a cyber attack or an epidemic, erupts 
unexpectedly, the ensuing market disruption usually 
lasts only as long as it takes for investors to reassess di-
scount rates and future profit streams.

By contrast, changes in broadly shared economic as-
sumptions are far more likely to trigger a  sell-off, 
by prompting investors to reassess the likelihood 
of actually realizing projected cash flows. There might 
be a dawning awareness among investors that growth 
rates are slowing, or that central banks have missed the 
emergence of inflation once again. Or the change might 
come more suddenly, with, say, the discovery of large 
pockets of toxic loans that are unlikely to be repaid.

As emerging-market investors well know, political 
changes can affect economic assumptions. But, again, 
the risk stems less from unpredictable shocks than from 

the slow erosion of institutions that investors trust 
to make an uncertain world more predictable.

For example, investors in Turkey know that the coun-
try’s turn away from democracy has distanced it from 
Europe and introduced new risks for future returns. 
On the other hand, in Brazil, despite an ongoing corrup-
tion scandal that has toppled one president and could 
topple another, investors recognize that the country’s 
institutions are working – albeit in their own cumber-
some way – and they have priced risks accordingly.

The greatest political risk to global markets today, then, 
is that the key players shaping investor expectations 
undergo a fundamental realignment. Most concerning 
of all is the United States, which is now seeking to carve 
out a new global role for itself under President Donald 
Trump.

By withdrawing from international agreements and 
trying to renegotiate existing trade deals, the US 
has already become less predictable. Looking ahead, 
if Trump and future US leaders continue to engage with 
other countries through zero-sum transactions rather 
than cooperative institution-building, the world will be 
unable to muster a joint response to the next period of 
global market turmoil.

Ultimately, a  less reliable US will require a  higher di-
scount rate almost everywhere. Unless other economic 
cycles intervene before investors’ expectations shift, 
that will be the end of the current market boom.

CHRISTOPHER SMART 
 

Christopher Smart is a senior fellow at the Carnegie Endowment for International Peace and the 
Mossavar-Rahmani Center for Business at Harvard University’s Kennedy School of Government. 
He was a special assistant to the US president for International Economics, Trade, and Investment 

(2013-2015) and Deputy Assistant Secretary of the Treasury for Europe and Eurasia (2009-13).

EKONOMIA




