Jeśli nie tylko dyrektorem,
to kim jeszcze mogę być?
Raport z badania i spotkań
Klubu Dyrektorów Finansowych
„Dialog” oraz Lewiatan Business Angels

Warszawa 2013

Czego uczy menedżera praca w korporacji? Jakie możliwości otwie
rają się po zakończeniu korporacyjnej kariery albo równolegle do
niej? Krótko mówiąc, jeśli nie tylko dyrektorem, to kim jeszcze mogę
być – przedsiębiorcą, a może aniołem biznesu, inwestującym w
cudze projekty? Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” wraz
Lewiatan Business Angels przeprowadził badanie, którego wyniki
stały się punktem wyjścia do dyskusji, jakie odbyły się 9 maja i 3
lipca 2013 r. w Warszawie. Z ankiety wynikało, że menedżerowie po
rozstaniu z korporacją – lub równolegle z tą funkcją – najchętniej
widzieliby się w roli menedżerów własnego biznesu, ale wielu też
uwiódł czar roli anioła biznesu.
Im wyżej dyrektorzy wspinają się po szczeblach korporacyjnej hierarchii,
tym częściej pojawia się w nich podejrzenie, że nie powinni na tym
poprzestać, że korporacja co prawda daje szanse realizowania dużych
projektów i daje pewną stabilność, jednak ma też silne ograniczenia,
które nie pozwalają osobom z pomysłami i przedsiębiorczym talentem
rozwinąć skrzydeł. Często też budzą zniecierpliwienie niejasne gry perso
nalne, układy interesów, uciążliwa biurokracja i formalizacja, odczucie
bycia „trybikiem w maszynie”. Chcą widzieć, jak się biznes dzieje: „jak ta
łódka płynie, a to się widzi na żaglówce, ale już na okręcie można nawet
morza nie widzieć na codzień, a korporacje są takimi okrętami” – napisał
jeden z respondentów badania. Często poszukiwania nowych możliwości
zbiegają się z chęcią intratnego zagospodarowania nadwyżek finanso
wych, a czasy nie sprzyjają produktom bankowym czy generalnie rynkowi
finansowemu.
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Wybór miejsca spotkań nie był przypadkowy, przy Konfederacji Lewiatan działa
najbardziej aktywna w Polsce sieć aniołów biznesu – Lewiatan Business Angels (LBA)
– będąca członkiem Europejskiej Sieci Aniołów Biznesu EBAN. – Nasza sieć jest
miejscem spotkań doświadczonych biznesmenów i menedżerów oraz przedsiębiorców
poszukujących inwestorów – mówił Szymon Kurzyca z LBA. Pięć lat temu Konfedera
cja Lewiatan pozyskała ze środków europejskich ponad 14 mln zł na promowanie idei
aniołów biznesu oraz przede wszystkim rozwój kompetencji Aniołów Biznesu i pomy
słodawców. Selekcjonujemy projekty, doradzamy im w przygotowaniu materiałów
(prezentacja inwestorska, biznes plan) i pokazujemy je inwestorom. Wspieramy także
realizacje inwestycji grupowych , czyli syndykatów aniołów. Obserwując trendy na
rynku oraz chęć do wspólnego inwestowania, uważamy że można zostać Aniołem
Biznesu angażując w projekt już około 50 tys. zł.

Pytanie, czy korporacyjni menedżerowie są dobrym materiałem na anioły biznesu?
Więcej światła rzucają odpowiedzi udzielone w ankiecie. Jej wyniki komentowali
zarówno sami menedżerowie, byli i obecni, jak i przedsiębiorcy oraz psychologowie
biznesu.
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Anielskie wsparcie
Najwięcej ankietowanych, bo aż 39 proc. odpowiedziało, że praca w korporacji na
wysokim stanowisku menedżerskim najlepiej przygotowuje do roli właściciela i mene
dżera własnego biznesu, 19 proc., że do roli anioła biznesu i polityka, 16 proc. wskazało
na wolnego strzelca, czyli doradcę, freelancera.
Według większości badanych najlepszym źródłem wiedzy o roli aniołów jest opinia
znajomych, co piąty wskazał na uczestnictwo w formalnej sieci aniołów.

Ankietowani nie mieli wątpliwości, że oprócz kapitału pomysłodawca nowego biznesu
będzie oczekiwał od anioła wsparcia w sprzedaży produktów, a może także wiedzy
makroekonomicznej i rynkowej. Dobrze wiedzieli, że rolą anioła nie jest angażowanie
się w zarządzanie firmą, ani strategiczne, ani bieżące. Dają pieniądze, doradzają i ocze
kują wysokiego zwrotu, ale nie kierują spółką na co dzień.
Wojciech Haman, doradca, coach, współautor książek, m. in. „Psychologia szefa. Szef
to zawód.” nie był zaskoczony wynikami ankiety. – Nic dziwnego nie ma w tym, że
menedżerowie chcą pomagać innym w zakładaniu biznesu, ani w tym, że widzą się w
roli polityków. Sam myślałem, że nadaję się do polityki, ale szybko zmieniłem zdanie.
Biznes jest mimo wszystko światem bardziej normalnym. Z doświadczenia jednak
wiem, że korporacja nie przygotowuje ani do polityki, ani do biznesu. Gdy zakładano
pewną prywatną firmę, pierwsze pytanie, jakie zadał były korporacyjny menedżer
brzmiało: jaki będę miał budżet? Dowiedział się, że pieniędzy będzie miał tyle, ile sam
zarobi. Ci, którym udało się przejść pomyślnie z korporacji do biznesu, to ci, którzy w
porę zrozumieli, że muszą się dużo nauczyć.
– Zdecydowana większość porażek w biznesie wynika z tego, że świeżo upieczeni
przedsiębiorcy nie potrafią planować przepływów finansowych – zgodził się Jarosław
Sołtys z MScIE. – Porażki wynikają głównie z niewłaściwego doboru ludzi – zaznaczył
Wojciech Haman. Biznesy zakładają ludzie nastawieni na cel, a nie na problemy, czyli
optymiści. Na cel w korporacji nastawiony jest na przykład dyrektor generalny, dyrektor
marketingu, a na problemy – odpowiedzialni za produkcję czy za finanse. W biznesie
potrzebni są jedni i drudzy, wizjonerzy i liczykrupy. Musi między nimi zapanować
równowaga. Większość nowych biznesów pada z powodu nadmiaru optymizmu. Łatwo
jest wymyślić biznes, trudno go wdrożyć.
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Korporacyjna lekcja
Czego zatem uczy korporacja? – Uczy ciężkiej pracy i śmiałości, a także dostarcza
pewnej specjalistycznej wiedzy, która umożliwia doradzanie innym, co jest domeną tak
zwanych wolnych strzelców – tłumaczył Wojciech Haman. Wykorzystanie tej wiedzy to
inna sprawa, zależy od tego, jak menedżer rozstał się z korporacją. W innym stanie
ducha odchodzą ci, których zwolniono, a w innym ci, którzy sami podjęli decyzję o
rozstaniu. Ale nawet tych, panów własnego losu, wcześniej czy później dopada depre
sja. Menedżerowi potrzebny jest ktoś, kto pomoże mu odnaleźć się w nowej sytuacji.
Pytanie, czego uczy korporacja, powracało w dalszej części dyskusji, bo uczestnicy
spotkania mieli nieodparte wrażenie, że zakres tych nauk jest szerszy. Ktoś zauważył, że
korporacja uczy ustawiania procedur, umiejętności, która jest nieodzowna w nowo
powstającej firmie. Ktoś inny, że uczy politykowania, rozpoznawania rozbieżnych inte
resów, identyfikowania potencjalnych wrogów i sprzymierzeńców. Wreszcie doszliśmy
do punktu, czego korporacja nie uczy. Otóż, nie uczy myślenia o wszystkim i przewidy
wania. Tam jest się tylko trybikiem w maszynie, w swoim biznesie – głównym inżynie
rem odpowiadającym za działanie całej maszyny.

– W korporacji mamy specjalistów i dostawców wskaźników – mówił Jan Rey. Specja
liści robią, co potrafią, ale nad nimi piętrzy się wielopoziomowa struktura exceli i
wszechobecna kontrola. Dla osiągnięcia osobistych celów, by wskaźnik wyszedł, jak
trzeba, ci specjaliści gotowi są utopić przyszłość firmy. W prywatnym biznesie nie ma
dostawców wskaźników. Korporacyjnych specjalistów krępują stare więzy, z którymi
nie zawsze mogą sobie poradzić. Pytanie, jaki mam budżet, dobrze to obrazuje. Ich
fachowa wiedza nie musi więc procentować, gdy zdecydują się działać na własny
rachunek, zakładając firmę, czy wspierając cudzy biznes.
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Przedsiębiorcy – dyrektorzy na swoim – podkreślali, że korporacje kupują od korpora
cji. – Jeśli chcesz to samo, co robiłeś w korporacji, sprzedawać jako freelancer lub mała
firma do korporacji, to masz małe szanse na sukces. Korporacje kupują od korporacji, w
ich formatkach raczej nie ma miejsca na innych dostawców. I na nic argumenty, że
taniej czy lepiej – mówiła Beata Śmiałek, wcześniej dyrektor finansowy w KRKA i
innych korporacjach, obecnie właścicielka firmy rekrutacyjnej Walkers Finance.
Znacznie lepszym sposobem na własny biznes po korporacji jest sięgnięcie po zupełnie
inny pomysł, produkt, usługę, może sięgnięcie do swojego hobby czy młodzieńczych
pasji i sprzedawanie go innym podmiotom niż korporacje. Jest też z tego dodatkowa
korzyść taka, że „dyrektorzy na swoim”, którzy zwykle nie umieją sprzedawać, pokonu
ją tę słabość, bo o produkcie, który ich pasjonuje, mówią tak przekonująco, że łatwo go
sprzedają.
Czy w obliczu takich korporacyjnych demonów LBA widzi w menedżerach potencjal
nych inwestorów? – Menedżerowie nakierowani na cele to potencjalni aniołowie bizne
su, mentorzy, którzy wchodzą do powstającej firmy – uspokajał Szymon Kurzyca.
Pomysłodawcy projektów nie potrafią pisać biznesplanów. Nie oglądają się na rynek,
można powiedzieć, że rynek im nie przeszkadza, mają swój pomysł i uważają, że jest
genialny. Biznesplany kojarzą się im z projektami unijnymi. Na ogół niechętnie słuchają
rad specjalistów, ale kryzys wiele zmienia. Ludzie stają się bardziej wyczuleni na zagro
żenia i łatwiej im wytłumaczyć, że sama wizja nie wystarczy, że trzeba jeszcze dopro
wadzić do jej pomyślnego wdrożenia. Aniołowie oprócz wiedzy wnoszą do projektu
również sieć kontaktów i wsparcie sprzedażowe. Sami jednak muszą mieć świadomość,
że mogą stracić zainwestowane pieniądze. Przekonujemy ich, by inwestowali w kilka
spółek, gdy część upadnie, pozostałe przyniosą zyski. I to ponadprzeciętne, bo tam
gdzie wysokie ryzyko, również oczekiwane zwroty muszą być wysokie.

Inwestycyjne eldorada
Kryzys, niepewność wpływają na nasze decyzje biznesowe. Trzeba wiedzieć, w jakim
kierunku zmierza świat i jak się zachować, by zarabiać, a nie tracić. – Człowiek ma
tendencję ekstrapolować dotychczasowe trendy, ale gdy wydaje się, że już wszystko
wie, nagle bańka pęka, trend się zmienia, nawet jeśli okres względnej stabilizacji trwał
kilkadziesiąt lat – tłumaczył Olgierd Bagniewski, szef analizy rynków globalnych w
szwajcarskim SUV, również ekonomista w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog”.
Ostatnie 80 lat, jakie upłynęły od czasów wielkiego kryzysu, uśpiło naszą czujność.
Stabilizacyjna polityka państwa, polityka socjalna, która łagodziła rozmiary bezrobocia
i jego skutki ekonomiczne doprowadziły do wzrostu zamożności społeczeństw Zacho
du. Te procesy rozpoczęły się także w biednych krajach. Upadła większość systemów
totalitarnych, rozwijała się demokracja i rosła tolerancja. Zachłyśnięci tym rozwojem
nie zauważaliśmy zróżnicowania, które znów zaczęło się powiększać. Przepaść między
pierwszym a trzecim światem wcale nie została zasypana, ona wciąż rośnie. Rosną
również różnice regionalne nawet w granicach jednego państwa. Polska nie jest wyjąt
kiem. Wizja raju zaczęła się w jakimś momencie oddalać, czego nie chcemy zauważyć.
– Globalny rozwój ostatnich dekad przyniósł duże zmiany strukturalne – kontynuował
Olgierd Bagniewski. Najpierw spadło znaczenie rolnictwa, jego miejsce zajął przemysł,
ale teraz i to się zmieniło, przemysł nie jest już siłą napędzającą. W dzisiejszym świecie
główne skrzypce grają usługi, i to głównie usługi niematerialne. Istnieją takie, które
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stymulują rozwój, jak edukacja, ale są i takie, które w dłuższym horyzoncie szkodzą
systemowi – to usługi finansowe, które nie służą realnej gospodarce, lecz żyją własnym
życiem. Na te zmiany nakładają się przesunięcia geograficzne. Europa, a nawet szerzej
cały region północnoatlantycki przestał być głównym centrum cywilizacyjnym, punt
ciężkości przesunął się na region Pacyfiku. Azjatyccy studenci są bardziej oczytani i
lepiej wyedukowani niż na przykład ich polscy rówieśnicy. Nowe potęgi, jak Chiny, a
nawet niektóre kraje arabskie importują wiedzę, bo odkryły, że to jest najpotężniejsza
broń współczesnego świata, broń, która może zapewnić im hegemonię. Tworzą więc
liczne centra badawcze, ściągając najlepszych specjalistów z Zachodu.
Jak na tym tle wygląda Europa i Polska? – W Europie w takich krajach jak na przykład
Francja niektórzy ludzie ciągle mieszkają w pałacach, ale perspektywy gospodarki są
coraz gorsze – zaznaczył Olgierd Bagniewski. Eksperyment z euro nie udał się, bo u
jego podstaw legły powody polityczne, a nie gospodarcze. Wprowadzenie wspólnej
waluty ma sens tylko wtedy, gdy poziom rozwoju, poziom wydajności pracy i przebieg
cyklu koniunkturalnego są podobne we wszystkich integrujących się krajach. Tymcza
sem w Europie różnice były ogromne i teraz powiększają się, zamiast zanikać.
Polska dwadzieścia lat temu odeszła od realnego socjalizmu i skierowała się w stronę
rynku. Nastąpił bardzo wyraźny wzrost standardów życia. W ciągu pierwszych dziesię
ciu lat konsumpcja rosła znacznie szybciej niż PKB. Nastąpiła dezindustrializacja,
zaczęły rozwijać się usługi. Pytanie, czy te właściwe? W 1989 r. mieliśmy 120 tys.
kiepsko opłacanych urzędników, dzisiaj mamy 600 tys. dobrze opłacanych. To narośl na
gospodarce, powiększająca jej zadłużenie. Na naukę tymczasem wydajemy 0,6 proc.
PKB, mniej niż wiele krajów trzeciego świata. Zróżnicowanie poziomu życia jest
ogromne między miastami i prowincją, a także między poszczególnymi regionami.
Grozi nam ekonomiczne załamanie i cywilizacyjna zapaść.
To jeszcze nie jest pełny obraz. – Niektóre obszary wymykają się demokratycznie
wybranej władzy – zauważył Jan Rey. Należą do nich zarządzanie własnością intelektu
alną i zarządzanie pieniędzmi. Opracowania i pomysły naszych naukowców i inżynie
rów są wykorzystywane za granicą, krajowe oszczędności nie finansują naszych firm,
lecz poprzez zagranicznych właścicieli banków trafiają na globalny rynek. – To przejaw
neokolonializmu i słabnięcia demokracji – zawyrokował Olgierd Bagniewski. Jedynym
rozsądnym rozwiązaniem jest obecnie przekierowanie gospodarki na eksport i zaprze
stanie zjadania rezerw i możliwości rozwojowych. To otworzyłoby nowe nisze dla
potencjalnych przedsiębiorców. Moja rada: szukać takich nisz lub skupić się na działal
ności w sektorze finansowym. Pod adresem sektora finansowego pada wiele słów kryty
ki, bo to dziś on w dużym stopniu rządzi światem, a nie demokratycznie wybrana
władza, ale nie możemy obrażać się na rzeczywistość, jeśli chcemy w niej funkcjono
wać. Niestety, to co zabójcze dla systemu, może być korzystne dla jednostki.

7

Niszowe inwestycje
Aniołowie biznesu poszukują atrakcyjnych projektów, na wczesnych fazach rozwoju,
które powinny mieć potencjał kilkunastokrotnego zwrotu dla inwestorów w horyzoncie
3-5 lat. Rola sieci Aniołów Biznesu to kojarzenie wybranych pomysłów z inwestorami.
W pierwszym etapie dokonuje się selekcji najlepszych pomysłów z wszystkich napły
wających do sieci zgłoszeń, a następnie podnosi się ich gotowość inwestycyjną (invest
ment readiness) aby w końcu dać możliwość zaprezentowania się przed Aniołami
Biznesu.

Kiedy wsparcie aniołów biznesu jest najbardziej potrzebne? – Na wczesnych etapach
rozwoju biznesu, na etapie seed (etap zasiewu) czyli rozwoju pomysłu, na etapie startup czyli rozruchu firmy. Wtedy spółki nie mogą liczyć na kredyt bankowy, czy też
finansowanie ze strony funduszy VC. W takim momencie pojawia się anioł biznesu,
który może wesprzeć projekt na tyle, by nabrał realnych kształtów – tłumaczył Szymon
Kurzyca. Pieniądze umożliwiają przeprowadzenie badań rynku czy też stworzenie
prototypu, bo na etapie seed, czyli zasiewu, jest tylko pomysł, i to często nie dopraco
wany, nie ma jeszcze gotowego produktu. Luka kapitałowa pojawia się również na eta
pie rozruchu firmy, kiedy trzeba wprowadzić produkt na rynek. Jednak wsparcie Anio
łów Biznesu nie ogranicza się wyłącznie do przekazania potrzebnych środków.
Doświadczenie bizneso
Anioł Biznesu:
we, znajomość tworze
zaangażowanie w firmę (uzależnione od strategii inwestycyjnej):
nia procedur czy modeli
- Zazwyczaj od 50 – 500 tys. zł w jeden projekt
biznesowych, kontakty
- Portfel inwestycyjny: 4+ spółek
biznesowe są równie
cenne dla początkują
Syndykaty z innymi Aniołami Biznesu:
cych firm co pozyskana
- Standardowo od 3 do 6 inwestorów
gotówka.
- Łącznie około 500 tys. zł – 2,5 mln zł
Aktywne wsparcie w prowadzeniu firmy:
8 know-how, kontakty biznesowe
- Doświadczenie,

Anioł biznesu jako inwestor akceptuje duże ryzyko.– Ryzyko niepowodzenia spółki na
tak wczesnych etapach jest największe. Anioł biznesu musi mieć świadomość, że
projekt może zakończyć się fiaskiem – przyznaje Szymon Kurzyca. Skoro jednak dużo
ryzykuje, to oczekuje również wysokiej stopy zwrotu. Oczekiwany przez Aniołów
Biznesu poziom zwrotu z poszczególnej inwestycji to około 15X. Anioł Biznesu powi
nien zdywersyfikować ryzyko poprzez wejście dokonanie kilku inwestycji. Wtedy może
liczyć na średnią stopę zwrotu na poziomie 25-30 proc. w skali roku (w oparciu o staty
styki z USA i UK).
Anioł biznesu jest inwestorem długoterminowym, z horyzontem wyjścia z inwestycji od
3 do 5 lat. Jest to okres intensywnego budowania wartości spółki, który kończy się
sprzedażą udziałów/akcji. Doświadczenie Aniołów Biznesu pokazuje, że wstępne zało
żenia dotyczące wyjścia z inwestycji (kierunki, okres czy przysługujące prawa) powin
ny być określane już na etapie negocjowania warunków wejścia w inwestycję.
Rola anioła biznesu w spółce:
Rada nadzorcza
Doradztwo, mentoring
Kontakty biznesowe
Zarządzanie tymczasowe (w kryzysie)
Kolejne rundy finansowania
Wyjście z inwestycji

Co motywuje do takiej formy inwestowania? – Gdyby powiedzieć, że wyłącznie wyso
ka oczekiwana stopa zwrotu, to nie byłaby cała prawda – zaznacza Szymon Kurzyca.
Anioł Biznesu musi mieć chęć tworzenia czegoś nowego i chęć wspierania potencjal
nych przedsiębiorców. W ostatecznym rachunku często jest to także wspieranie rozwoju
gospodarczego. Motywacja ma więc również podłoże emocjonalne.
Motywacja anioła biznesu:
Wysokie zwroty z portfela inwestycji: > 25%
Przedsiębiorczość

chęć tworzenia

Wsparcie młodych przedsiębiorców
‘Pay-back’
Wsparcie gospodarki
Aktywna forma inwestycji – nie tylko notowania
W
Polsce aktywność Aniołów Biznesu m. in. z powodu niskiego poziomu zaufania
społecznego jest niższa niż w innych krajach. Pomysłodawcy obawiają się utraty
kontroli nad spółką czy przejęcia know-how przez inwestorów. Na szczęście
pomysłodawcy coraz częściej rozumieją, że inwestorzy nie szukają pomysłów, ale
przede wszystkim ludzi, zespołów, które mają je zrealizować. To pozwala patrzeć na
rynek inwestycji Aniołów Biznesu z dużą nadzieją na dalsze dynamiczne wzrosty tej
klasy aktywów w najbliższych latach.
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Badanie zostało zrealizowane w okresie kwiecień – czerwiec 2013 roku, na grupie 300
członków zarządów i dyrektorów finansowych średnich i dużych firm, uczestniczących
w społeczności Business Dialog.

Lewiatan Business Angels
Najbardziej prężna w Polsce sieć Aniołów Biznesu, działającą przy Konfederacji
Lewiatan. Zajmuje się kojarzeniem atrakcyjnych projektów inwestycyjnych z inwesto
rami poszukującymi ciekawych projektów, mających duży potencjał wzrostu. Wspiera
przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju. Współpracuje z kilkudziesięcioma zaufa
nymi inwestorami. Są to starannie wybrani przedsiębiorcy lub menedżerowie, którzy
dysponują kapitałem w wysokości od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych.
Oprócz zaangażowania finansowego w nowy projekt wnoszą również wsparcie meryto
ryczne, doświadczenie i kontakty biznesowe.

Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”
Misją Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” jest rozwój osobisty i zawodowy
menedżerów odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za finanse, uzyskiwany
poprzez dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, kontaktami i pomysłami oraz poprzez
twórczą i koleżeńską rozmowę. Siedzibą Klubu jest Warszawa, a oddziały są we
Wrocławiu, Sopocie, Bydgoszczy, Łodzi i Katowicach. Serwisem społecznościowym
Klubu jest Business Dialog www.businessdialog.pl
W składzie kapituły Klubu w 2013 roku są: Danuta Dąbrowska, Pandora, Janusz Buła
wa, Eiffage Budownictwo, Dariusz Duma, Chiltern, Mariusz Grajda, Coty, Cezary
Klimont, Totalizator Sportowy, Tomasz Pieniążek, Hotele SPA Dr Irena Eris, Robert
Zaranowicz, home.pl.

Więcej informacji:
•

LBA: Szymon Kurzyca tel 502 511 795 email skurzyca@lba.pl www.lba.pl

•

Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” i Klub „Dyrektor na Swoim”: Iwona
D. Bartczak tel 695 622 641 email Iwona_Bartczak@businessdialog.pl
www.businessdialog.pl
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