
Inwestycje przedsiębiorstw 
produkcyjnych działających 
w Polsce
Produkcyjne spółki portfelowe funduszy private equity

Ocena obecnej sytuacji firmy 

Źródło: KPMG na podstawie badania firm

Niniejsza broszura przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 21 spółek portfelowych 
funduszy private equity na tle badania ponad 250 przedsiębiorstw produkcyjnych działających 
w Polsce, o zatrudnieniu powyżej 50 osób. Przedstawione wyniki prezentują najważniejsze 
aspekty związane z działalnością produkcyjnych spółek portfelowych oraz wskazują obszary, które 
w znacznym stopniu różnicują odpowiedzi przedsiębiorstw korzystających i nie korzystających ze 
wsparcia funduszy private equity. 

Sytuacja firm
Spółki portfelowe zdecydowanie 
bardziej optymistycznie niż pozostałe 
przedsiębiorstwa produkcyjne określają 
swoją obecną sytuację – bardzo dobrze 
ocenia ją aż 57% respondentów, czyli 
niemal trzykrotnie więcej niż wśród całej 
badanej grupy.

Spółki portfelowe funduszy private 
equity rzadziej niż inne podmioty 
odczuwają utrudnienia, które 
negatywnie wpływają na ich inwestycje, 
jest to problem dla mniej niż co piątej 
firmy (wśród wszystkich badanych firm 
dla co trzeciej). Różnica jest najbardziej 
wyraźna przy kwestiach związanych 
z brakiem kapitałów niezbędnych 
do inwestycji oraz z pozyskaniem 
finansowania ze źródeł zewnętrznych.

Fundusze private equity inwestują w spółki wyróżniające się na tle konkurencji 
np. innowacyjnymi produktami czy usługami. Są to podmioty, które coraz częściej odnoszą 
sukcesy nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Oprócz wsparcia finansowego spółki 
portfelowe otrzymują ze strony funduszy pomoc w formie know-how w obszarze zarządzania 
lub finansów. Dodatkowo fundusze pomagają w ekspansji na nowe rynki, w dokonywaniu fuzji 
i przejęć oraz dostarczają wiedzy branżowej. Wszystkie te czynniki wpływają na lepsze wyniki 
spółek portfelowych niż pozostałych firm.
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Typ strategii na najbliższy rok

Prowadzenie działalności na rynkach zagranicznych
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Strategia

Kapitał ludzki

Spółki współpracujące z funduszem PE są 
w zdecydowanej większości nastawione 
na wzrost, co wyróżnia je na tle 
pozostałych przedsiębiorstw. Priorytetem 
w ich strategii jest zwiększanie udziału 
na obecnych rynkach, zdobywanie 
nowych rynków lub wprowadzanie 
nowych produktów. Jedynie 5% spółek 
nie przewiduje zmian i skupia się na 
utrzymaniu obecnej pozycji rynkowej. 

Dwie z trzech badanych spółek 
w 2016 roku zwiększyło swoje nakłady 
inwestycyjne w stosunku do roku 
poprzedniego. Jedynie w co piątej firmie 
wielkość ta zmniejszyła się.

Ekspansywny charakter przedsiębiorstw 
wspieranych kapitałem zewnętrznym 
typu private equity przejawia się także 
w strukturze przychodów – ponad 
połowa firm uzyskuje dominujące 
zyski ze sprzedaży na eksport. Spółki 
portfelowe w większym stopniu działają 
na rynkach zagranicznych niż pozostałe 

przedsiębiorstwa produkcyjne biorące 
udział w badaniu. Są obecne nie tylko 
w Europie, ale również na rynkach 
azjatyckich oraz Ameryki Północnej, 
gdzie planują także dalszą ekspansję. 
Połowa badanych spółek portfelowych 

rozważa w ciągu najbliższych 2-3 lat 
otwarcie nowego zakładu produkcyjnego, 
podczas gdy takie plany ma jedynie 
niecałe 30% pozostałych przedsiębiorstw 
produkcyjnych. Nowe zakłady 
w większości (82%) powstaną w Polsce.

Spółki współpracujące z funduszami 
PE, tak jak wszystkie przedsiębiorstwa 
na rynku, borykają się z problemem 
znalezienia pracowników. 6 na 10 
spółek portfelowych planuje wzrost 
liczby zatrudnionych w ciągu 
najbliższego roku, podobna tendencja 
panuje wśród pozostałych firm 
produkcyjnych (50%). Analizowane 
spółki portfelowe nie tylko chcą 
zwiększyć zatrudnienie, ale także 

podnieść przeciętne wynagrodzenie, 
przewiduje to aż 81% firm. Tylko co 
dziesiąta wspomina o ich możliwym 
spadku. Spółki te aktywnie inwestują 
także w rozwój swoich pracowników, 
ponad dwukrotnie większy odsetek 
firm planuje zwiększyć w następnym 
roku nakłady na szkolenia niż 
w przypadku pozostałej grupy badanych 
przedsiębiorstw (70 wobec 37%).
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Zmiana nakładów finansowych firm w obszarze badań i rozwoju w stosunku 
do roku poprzedniego

Obszary optymalizacji
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Innowacyjność
Zdecydowana większość spółek 
funduszy PE zwraca szczególną uwagę 
na działalność rozwojową i innowacje. 
Rozwój w kierunku Przemysłu 4.0 
(zaawansowanych, inteligentnych 
rozwiązań automatyzujących) planuje 
25% przedsiębiorstw. Aż 71% spółek 
posiada własną komórkę badawczo- 
-rozwojową, podczas gdy dotyczy to 
zaledwie 45% pozostałych badanych 
firm. Działalność B+R można prowadzić 
nie tylko w wyspecjalizowanym dziale, 
ale jego istnienie może świadczyć 
o istotnej roli badań i rozwoju. Ponad
70% spółek portfelowych planuje 
również wzrost nakładów poniesionych 
na badania i rozwój, a blisko połowa 
zamierza w najbliższym roku rozpoczęcie 
strategicznych, kluczowych z punktu 
widzenia działalności firmy, inwestycji 
w tym obszarze. Jest to ponad 
dwukrotnie więcej niż wśród wszystkich 
badanych firm produkcyjnych.

Aż 90% spółek portfelowych planuje 
wdrożyć optymalizacje procesów 
biznesowych w ciągu najbliższego roku, 
w przypadku pozostałych spółek odsetek 
ten jest istotnie mniejszy i wynosi 52%. 
Implementację nowych systemów IT 
przewiduje 45% spółek korzystających 
ze wsparcia funduszy PE (ogółem 33% 
firm), a główne obszary planowanych 
optymalizacji obejmują produkcję 
i montaż (72%), łańcuch dostaw, 
transport i logistykę (56%) oraz marketing 
(50%).
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Na pytania odpowiedziało 21 firm produkcyjnych (sekcja C PKD 2007) działających 
w Polsce, należących do funduszy private equity, podczas badania przeprowadzonego 
pomiędzy kwietniem a czerwcem 2017 roku. 
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Usługi KPMG dla funduszy private equity

• Indywidualny dostęp do tysięcy
potencjalnych celów

• Ustalenia strategii i kryteriów
poszukiwania

• Identyfikacja celów
inwestycyjnych i potencjalnych
inwestorów

• Wstępna ocena (finansowa,
operacyjna, komercyjna) i analiza
wartości potencjalnych celów
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• Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć

• Due dilligence (finansowe, podatkowe,
komercyjne, operacyjne)

• Ustalenie strategii rozwoju spółki i modelu
operacyjnego

• Wsparcie w sporządzeniu modelu
finansowego przejmowanych spółek

• Wsparcie w oszacowaniu wartości
przejmowanych spółek, w tym
ewentualnych synergii

• Wsparcie w zakresie SPA

• Strukturyzacja podatkowa

• Wsparcie w zakresie finalizacji transakcji

• Programy motywacyjne dla kadry
menedżerskiej z uwzględnieniem aspektów
podatkowych

Ponad 250 zrealizowanych transakcji 
w zakresie doradztwa M&A

• Dedykowane usługi audytowe dla
funduszy PE

• Poprawa efektywności operacyjnej

• Wsparcie we wdrożeniu polityki
oraz narzędzi w obszarze wycen
i modelowania

• Sporządzenie modeli finansowych
oraz niezależnych wycen

• Przeprowadzenie niezależnych
przeglądów modeli finansowych
oraz wycen

Poszukiwanie celów Inwestycje

• Rozwój strategii

• Wdrożenie nowych modeli 
biznesowych i operacyjnych

• Restrukturyzacje

• Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć,
np. inwestycje typu add-on 

• Strukturyzacja podatkowa

• Monitorowanie rozwoju spółki

Budowanie wartości Zarządzanie portfelem

• Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć

• Budowanie struktury transakcyjnej

• Koordynacja pracy innych doradców

• Strukturyzacja podatkowa dla transakcji 
wyjścia

• Wsparcie przy wydzieleniu biznesu 
przeznaczonego do sprzedaży

• Wsparcie dla strony sprzedającej przy 
wyjściu z inwestycji

• Wsparcie przy przygotowaniu data room

Wyjścia


