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mezzaNiNe fiNaNce – alterNatywNe Źródło 
fiNaNSowaNia przedSiĘbiorStw

streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja oraz charakterystyka rynku finansowania 
działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa kapitałem mezzanine. Mezzanine 
(z j. włoskiego: „półpiętro”) jest instrumentem finansowania strukturalnego 
i może stanowić alternatywę dla pozostałych źródeł kapitału dla podmiotów 
gospodarczych. W związku z tym, że finansowanie kapitałem mezzanine jest 
w Polsce relatywnie mało znane – co jest jedną z istotnych barier w rozwoju 
tego typu finansowania – w opracowaniu przedstawiono istotę tego rodzaju 
kapitału, umiejscowienie mezzanine wśród innych form finansowania, a także 
dokonano analizy rynku mezzanine finance w Europie. W opracowaniu wska-
zano także, że finansowanie mezzanine może być innowacyjną, dotychczas 
mało popularną w Polsce metodą finansowania działalności developerskiej. 
W branży tej kapitał mezzanine może stanowić alternatywę dla pozostałych 
zewnętrznych źródeł finansowania.

Słowa kluczowe: kapitał mezzanine, źródła finansowania przedsiębiorstw.
Kody JEL: G21, G23

wstęp
Jedną z  alternatywnych form wsparcia kapitałowego przedsiębiorstw 

jest finansowanie typu mezzanine. Jest to idealna forma dokapitalizowania 
przedsiębiorstwa, gdy nie chce ono dopuścić do rozproszenia struktury wła-
ścicielskiej wynikającej z  dalszego powiększania kapitału własnego. Istotny 
jest fakt, że finansowanie mezzanine skierowane jest do przedsiębiorstw, które 
charakteryzują się stabilnością funkcjonowania na rynku przez dłuższy okres 
z perspektywą dalszego wzrostu. W odróżnieniu np. od venture capital, kapi-
tałem mezzanine nie finansuje się będących we wczesnym stadium rozwoju 
firm start-up.

Termin „mezzanine” wywodzi się z  języka włoskiego i  oznacza „pół”, 
„w środku”, „półpiętro”, „podest, który łączy kondygnacje budynku”.

Fundusze mezzanine powstały w USA i są stosunkowo młodym sposobem 
finansowania działalności gospodarczej. Pierwsze zastosowanie kapitału mez-
zanine miało miejsce w latach 70. XX wieku. W Europie tego typu fundusze 
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pojawiły się w latach 80. i posiadały szerokie spektrum kapitałów, które sięgały 
kilkuset milionów euro. 

W Europie powstały dzięki inicjatywie Europejskiego Banku Odbudowy 
i  Rozwoju (EBOR), który dostarczył 25% środków na fundusze mezzanine. 
Pierwsze fundusze działały głównie w Europie Środkowej na Węgrzech, Słowa-
cji i w Polsce. W Polsce fundusze mezzanine działały od 2002 roku, a pierwszą 
spółką, która skorzystała z tego typu finansowania był LUXMED.

Tabela 1. Przykładowe inwestycje mezzanine w Polsce w latach 2004-2007
Nazwa 
firmy

Rok 
inwestycji Cel inwestycji Wykorzystany instrument 

mezzanine

LUXMED 2004 Rozbudowa sieci klinik 
w głównych miastach Polski

Pożyczka podporządkowana 
połączona z warrantem oraz 

prawem bezpośredniego 
wykupu udziałów

Zaberd S.A. 2005 Przejęcie przedsiębiorstw 
o zbliżonym profilu

Pożyczka podporządkowana 
połączona z warrantem oraz 

prawem bezpośredniego 
wykupu udziałów

Solaris Bus 
& Coach 

S.A.
2005

Spłata kapitału Kredyt Banku na 
poziomie operacyjnym, a także 

wykup części udziałowej od Kredyt 
Banku

Obligacje z warrantem

Marvipol 
S.A. 2007 Zwiększenie wartości spółki przed 

planowanym debiutem Obligacje zamienne

Internet 
Group S.A. 2007 Przejęcie 4 spółek z branży call 

center o wartości 140 mln PLN Obligacje z warrantem

Stolarka 
S.A. 2007 Akwizycja podmiotu 

zagranicznego oraz inne inwestycje Obligacje zamienne

ABC Data 
Holding 

S.A.
2007 Lewarowanie transakcji Obligacje z warrantem

Żródło: Miedziocha (2011, s. 36). 

istota finansowania kapitałem mezzanine
Kapitał mezzanine jest określany także mianem kapitału hybrydowego, 

gdyż łączy w  sobie w  różnych proporcjach właściwości kapitału własnego 
i  kapitału obcego. Traktowany jest jako alternatywne źródło finansowania 
w stosunku do tych dwóch rodzajów kapitałów. Mezzanine stosowane jest, gdy 
powstaje luka kapitałowa (equity gap), czyli obszar występujący między kapita-
łem, który przedsiębiorcy mogą pozyskać z własnych środków, a środkami, po 
które muszą zwrócić się do banku (por. wykres 1). Takie rozwiązanie może być 
stosowane jako źródło pozyskania kapitału w przypadku szybko rozwijającego 
się przedsiębiorstwa w fazie ekspansji rynkowej.
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Wykres 1. Segmentacja rynku finansowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Koszt i ryzyko, http://www.mezzanine.com.pl/ABC/koszt_ry-
zyko.html [dostęp: lipiec 2016].

Jedna z klasyfikacji rozróżnia mezzanine w węższym i szerszym znaczeniu. 
W szerszym znaczeniu za inwestycje mezzanine uznaje się instrumenty hybry-
dowe. Służą one temu, aby dostarczyć przedsiębiorstwu kapitał obcy lub własny 
bez prawa głosu należącego do kapitału własnego. Ponadto, zabezpieczenia 
są ustanawiane w  tzw. drugiej kolejności po zabezpieczeniu wierzytelności 
kapitału obcego.

W wąskim znaczeniu mezzanine traktowane jako niezabezpieczona po-
życzka, a najważniejszym wynagrodzeniem jest udział we wzroście wartości 
przedsiębiorstwa, mającego miejsce podczas sukcesu finansowego spółki. 
Istnieje także prawo zamiany pożyczki na udziały w  spółce. Finansowanie 
w wąskim znaczeniu związane jest nie tylko z dokapitalizowaniem spółki, ale 
także z nabyciem prawa do informacji dotyczących działalności spółki oraz jej 
kontroli, co pozwala inwestorom na lepszą ochronę, a także większy wpływ na 
rentowność przeprowadzonej inwestycji.

Ze względu na kryterium podobieństwa do kapitału własnego lub obcego 
istnieje:
– debt mezzanine (instrumenty zbliżone do kapitału obcego),
– equity mezzanine (instrumenty bliższe kapitałom własnym). 

Debt mezzanine stanowią: niezabezpieczone pożyczki pieniężne, pożyczki 
podporządkowane, pożyczki pozyskane od wspólników. Są to instrumen-
ty, w  których wynagrodzenie inwestora wynika ze stałego lub zmiennego 
oprocentowania, a  ich atutem jest zaliczenie tego wynagrodzenia jako koszt 
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spółki kredytobiorcy. Natomiast equity mezzanine stanowią uprzywilejowane 
akcje oraz ciche udziały w spółce. W tej formie inwestor nabywa część praw 
właścicielskich, m.in. dostęp do informacji o  przedsiębiorstwie, możliwość 
kontroli jego działalności, prawo wpływu na jego rozwój. Dodatkowo dzięki 
warrantom ma prawo do udziałów/akcji dzięki czemu może czerpać zyski 
związane ze wzrostem wartości spółki. 

Mezzanine również klasyfikowane ze względu na zdolność do obrotu na 
rynku kapitałowym i wyróżnia się public mezzanine, czyli takie w którym speł-
nione są warunki obrotu na rynku kapitałowym oraz private mezzanine, czyli 
taka zdolność nie jest wykazywana. Public mezzanine może być usytuowane 
w obiegu publicznym na przykład na giełdzie i w obiegu prywatnym.

Cechy finansowania typu mezzanine są następujące:
– finansujący mezzanine akceptuje wyższy niż przy lokatach bankowych 

poziom ryzyka, aby w korzystnej perspektywie posiadać udziały w zyskach 
z zakończonego projektu,

– finansowanie ma charakter długoterminowy (około 6-10 lat), nie wymaga 
regularności w obsłudze zobowiązań;

– odroczona spłata zobowiązania na koniec okresu finansowania – jest 
to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorcy, gdyż oznacza swobodę 
w zarządzaniu przepływami pieniężnymi w  trakcie finansowania przez 
zmniejszenie obciążeń tych przepływów, oraz pozwala na szybszy rozwój 
przedsięwzięcia;

– jest elastyczną metodą finansowania, gdyż parametry tej formy są ściśle 
dostosowane do rodzaju transakcji i specyfiki finansowanego podmiotu, 
są negocjowane między finansującym a przedsiębiorcą tak, aby dostosować 
horyzont czasowy inwestycji i  jej zyskowność w powiązaniu z  szybkim 
rozwojem przedsiębiorstwa;

– zabezpieczeniem inwestycji są zazwyczaj akcje lub udziały podmiotu fi-
nansowego (w przeciwieństwie do kredytów, w których zabezpieczeniem 
są zazwyczaj aktywa np. nieruchomości), to finansujący mezzanine stosują 
zabezpieczenia głównie w formie papierów dłużnych lub papierów warto-
ściowych. 
Podejmując próbę syntetycznego scharakteryzowania instrumentów mez-

zanine wyróżnia się:
– pożyczkę z prawem do udziału w kapitale – spółka ponosi koszt finanso-

wania w postaci odsetek, a pozostałe koszty ponoszą właściciele; odnosi się 
to tylko do sytuacji, kiedy planowane przedsięwzięcie inwestycyjne kończy 
się sukcesem. Finansujący ma prawo do nabycia akcji/udziałów po wcze-
śniej ustalonej cenie i w czasie. Prawo to ma postać warrantu i w praktyce 
obejmuje niewielki pakiet akcji, natomiast wysokość procentu tego pakietu 
jest ustalana wcześniej;
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– pożyczkę z prawem udziału w akcjach – pożyczkodawca ma prawo do części 
udziału w zyskach z inwestycji, natomiast udział w zysku jest ustalonym 
procentem zysku netto za z góry określony okres;

– obligacje z warrantem – spółka ponosi koszt finansowania w formie kuponu 
odsetkowego, a pozostałe koszty ponoszą właściciele;

– obligacje zamienne – emitent akcji, czyli spółka ponosi koszty kuponu 
odsetkowego, co powoduje, że finansujący nabywa prawo do zamiany 
wyemitowanych przez spółkę obligacji na udziały/akcje;

– obligacje wymienne – podobnie jak przy obligacjach zamiennych następuje 
zamiana obligacji, ale w tym przypadku na udziały/akcje podmiotu innego 
niż emitent obligacji;

– obligacje zerokuponowe/dyskontowe (zero-coupon bonds) – emitent jedno-
razowo spłaca kwotę zadłużenia wraz z odsetkami w chwili wymagalności 
obligacji;

– PIK (pay-in-kind) – obligacje lub akcje uprzywilejowane, w których odsetki 
są wypłacane bezgotówkowo, w postaci nowych papierów wartościowych;

– obligacje o  rosnącym kuponie (increasing rate bond) – emitent określa 
wartość kuponu tylko w  pierwszym okresie oraz zasady jego wzrostu 
w kolejnych;

– obligacje o przedłużonym terminie wykupu (extendible bonds) – emitent 
zawiera umowę, w której występuje klauzula zezwalająca na przedłużenie 
czasu wykupu o  określone okresy, które nie mogą przekroczyć z  góry 
określonej wartości. 
Kapitał mezzanine skierowany jest do przedsiębiorstw, które np. chcą nabyć 

inne przedsiębiorstwo i w związku z  tym potrzebują wsparcia finansowego, 
dlatego w głównej mierze kapitał ten stosuje się do:
– wspomagania rozwoju przedsiębiorstwa przez przejęcia i fuzje,
– zwiększanie wartości przedsiębiorstwa przed sprzedażą akcji na giełdzie,
– finansowania takich inwestycji, które pozytywnie wypływają na dalszy 

rozwój firmy,
– wykupów udziałów od inwestora, który postanowił wyjść ze spółki,
– finansowania tzw. wykupów lewarowanych (Levaraged Buy Out – LBO), 

w tym także wykupów danej spółki przez menadżerów (Menagement Buy 
Out – MBO) czyli wykup przez menadżerów zarządzających daną firmą, 
lub wykup przez menadżerów spoza przedsiębiorstwa (Menagement Buy 
In – MBI).
Mezzaninne jest także formą finansowania przeznaczoną dla przedsię-

biorstw, które zaciągnęły już kredyty bankowe, mają perspektywy na przyszłość 
i  przesłanki do dalszego rozwoju. W  tym przypadku banki mogą udzielać 
dalszego kredytowania tym przedsiębiorcom, ale przy dużej liczbie kredytów, 
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firmy mogą nie posiadać wystarczających zabezpieczeń na środkach trwałych. 
Rozwiązaniem jest mezzanine, które nie wymaga zabezpieczeń w  postaci 
środków trwałych. Kapitał hybrydowy skierowany jest do przedsiębiorstw, 
które nie są notowane na giełdzie. Finansowanie tego typu instrumentem nie 
koncentruje się na branży w jakiej działa przedsiębiorstwo, selekcja następuje 
ze względu na wielkość potrzebnego wparcia finansowego. Warto podkreślić, 
że kapitał mezzanine jest formą finansowania przedsiębiorstw w późniejszej 
fazie rozwoju i  nie finansuje się nim przedsiębiorstw nowo powstałych lub 
o niestabilnej sytuacji finansowej. 

rynek finansowania mezzanine
Z przeprowadzonych badań, których wyniki zostały opublikowane w ra-

porcie pt. European Acquisition Finance Debt Report wynika, że w  Europie 
głównym dostarczycielem kapitału mezzanine są wyspecjalizowani dawcy 
mezzanine stanowiąc 90,5% ogółu. Banki jako źródło mezzanine stanowiły 
8,4% natomiast pozostałe fundusze stanowiły 1,1% ogółu.

W  Europie pod względem wartości inwestycji mezzanine dominowała 
Wielka Brytania mając 40% udział wśród krajów europejskich. Druga była 
Francja z wynikiem 36,7%, następnie Niemcy – 9,5%, kraje Beneluksu – 7,6%, 
kraje Europy Południowej – 3,6% oraz kraje skandynawskie – 2,6%.

Wartość europejskich inwestycji Mezzanine w latach 2002-2007 wahała się 
odpowiednio od 3,52 mld euro do 9,97 mld euro. Najwyższa łączna wartość 
transakcji mezzanine została osiągnięta w  2006 roku i  wyniosła 13,36 mld 
euro, natomiast najniższa wartość w omawianym okresie przypadała na rok 
2003 kiedy to przeprowadzone transakcje osiągnęły wartość 2,7 mld euro. 
Szczegółowe dane przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1. Wartość transakcji mezzanine w Europie w latach 2002-2007

Źródło: Waliszewski (2010, s. 80).
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Na wyniki rynku mezzanine negatywnie wpłynął światowy kryzys fi-
nansowy zapoczątkowany w  Stanach Zjednoczonych, który dotarł również 
do Europy. Jego destruktywny wpływ dotknął również przedsiębiorstwa 
przez co zmniejszył się popyt na kapitał mezzanine. Szacuje się, że począwszy 
od 2009 roku do 2011 roku wartość zrealizowanych transakcji mezzanine 
oscylowała na poziomie ok. 1 mld euro rocznie. Aby zapobiec negatywnym 
skutkom światowego kryzysu finansowego, w 2009 roku Europejski Fundusz 
Inwestycyjny (European Investment Fund) stworzył specjalny fundusz mez-
zanine w ramach instrumentu Mezzanine Facility for Growth, mając na celu 
wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych MSP. Fundusz zgromadził na ten 
cel środki w wysokości ponad 1 mld euro (przekazane przez Europejski Bank 
Inwestycyjny), które w ramach kapitału mezzanine mają zostać przeznaczone 
dla rozwijających się, innowacyjnych europejskich przedsiębiorstw. W latach 
2009-2013 środki przeznaczone na finansowanie mezzanine (por. wykres 2) 
miały wynosić odpowiednio od 140 mln euro do 290 mln euro.

Wykres 2. Wartość środków przeznaczonych na finansowanie mezzanine 
w Europie w latach 2009-2013

Źródło: Mikołajczyk (2012, s. 585).

W latach 2011-2013 w Europie wzrastało zainteresowanie przedsiębiorców 
kapitałem mezzanine do finansowania dużych projektów inwestycyjnych, któ-
rych jednostkowa wartość transakcji przekraczała 50 mln euro. W 2013 roku 
tego typu operacji finansowych odnotowano 3248 podczas gdy w 2011 roku 
był o ponad tysiąc mniej. Szczegółowe dane zaprezentowano na wykresie 3.
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Wykres 3. Liczba transakcji mezzanine w Europie w latach 2011-2013

Źródło: „Mezzanine finance”… (2016).

finansowanie rynku nieruchomości kapitałem mezzanine
Finansowanie typu mezzanine wykorzystuje się, gdy dostęp przedsiębior-

stwa, które chce zrealizować zyskowny projekt inwestycyjny, do tradycyjnego 
kapitału bankowego udostępnianego w  formie kredytu (np. ze względu na 
wymogi odnośnie kapitału własnego czy brak odpowiednich aktywów, które 
stanowiłyby zabezpieczenie kredytu) jest ograniczony. Tym samym, kapitał 
mezzanine, ze względu na swoją elastyczność, może być wykorzystywany 
w finansowaniu branży nieruchomości.

W  Polsce finansowanie kapitałem mezzanine w  odniesieniu do nieru-
chomości i  branży deweloperskiej jest słabo rozwinięte, mimo że pierwszy 
fundusz mezzanine dla rynku nieruchomości, tj. Griffin Property Finance 
(GPF) uruchomiony został w 2008 roku przez Griffin Advisors. Na początku 
swojej działalności fundusz dysponował środkami finansowymi w kwocie 250 
mln euro, które miały zostać przeznaczone na finansowanie nieruchomości 
w Europie Środkowej i Wschodniej. Przykładem inwestycji które wsparte zo-
stały kapitałem mezzanine funduszu Griffin jest np. Feniks przy ul. Żelaznej 
w Warszawie (pożyczka w kwocie 4,5 mln euro) oraz inwestycja w Gdańsku 
z pożyczką w kwocie niespełna 15 mln euro.

Fundusz GPF przewidział dwa modele współpracy z deweloperami:
1. środki z funduszu wypełniają tzw. lukę kapitałową na rynku,
2. środki z  funduszu służą optymalizowaniu finansowania, gdzie inwestor 

„uwalnia” część środków własnych i inwestuje je w kolejny projekt.
Aby deweloper mógł uzyskać kapitał mezzanine na sfinansowanie swojej 

inwestycji musi być odpowiednio przygotowany. Cały proces pozyskania 
środków składa się z kilku etapów:
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– przygotowanie do rozmów – istotne jest odpowiednie przygotowanie się 
potencjalnego beneficjenta kapitału mezzanine poprzez określenie swojej 
strategii rozwoju (należy poprzeć ją konkretnymi informacjami takimi jak 
wielkość inwestycji czy ustalenie harmonogramu prac)

– biznesplan – w dokumencie tym przedstawiona jest między innymi charak-
terystyka przedsiębiorstwa, analiza rynku na którym działa, opis inwestycji 
wraz z harmonogramem, sytuacja finansowo-majątkowa firmy a  także 
założenia dotyczące przyszłego rozwoju razem z projekcjami finansowymi

– wybór partnerów – po początkowych spotkaniach właściciele i/lub zarządy 
powinni zdecydować się na wybór partnerów do dalszych rozmów – kolejne 
rozmowy są na tyle absorbujące, że mogłoby to się niekorzystnie odbić na 
bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem; wybierając fundusz mezzanine 
należy wziąć pod uwagę takie elementy jak: doświadczenie funduszu w re-
alizacji inwestycji, skalę możliwej inwestycji oferowanej prze fundusz czy 
obecność lokalnego przedstawiciela funduszu;

– negocjacje – umowy mezzanine przygotowywane są specjalnie dla każdej 
transakcji, więc wymagają szczegółowych negocjacji między podmiotem 
finansującym oraz deweloperem.
W odróżnieniu od Polski fundusze mezzanine są nieodzownym elementem 

finansowania rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych oraz Europie 
Zachodniej. Ich rozwój związany był z polityką kredytową banków. W czasach 
osłabienia koniunktury na rynku, banki kredytowały inwestycje deweloperskie 
na niższym poziomie w stosunku do ich wartości, co przekładało się na mniej-
szą liczbę nowych inwestycji. Dlatego z pomocą przyszły fundusze mezzanine, 
które dostarczały kapitał w  formie pożyczki podporządkowanej połączonej 
z prawem do udziału w zyskach z projektu inwestycyjnego. 

podsumowanie
Finansowanie inwestycji kapitałem mezzanine stwarza szansę na uzupeł-

nienie luki kapitałowej funkcjonującej na rynku. Skierowane jest ono głównie 
do stabilnie działających przedsiębiorstw, których zapotrzebowanie kapitałowe 
jest na tyle wysokie, że standardowe metody finansowania takie jak kredyt 
bankowy są niewystarczające. Niestety, poważną barierą, przez którą mezzanine 
nie rozwija się tak intensywnie jest fakt, że poziom wiedzy i świadomości na 
temat tego typu produktu finansowego jest niski.

Szansę rozwoju finansowania mezzanine w odniesieniu do branży dewe-
loperskiej stwarza rynek nieruchomości w Polsce. Szacuje się, że w 2016 roku 
deweloperzy pobiją rekord liczby wybudowanych mieszkań, co umożliwia 
rosnący popyt na mieszkania. Prognozy zakładają, że ta tendencja będzie się 
utrzymywać przez kolejne lata. Warto zauważyć, że dodatkowym źródłem 
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inhibicji wzrostu na rynku nieruchomości są również realizowane programy 
takie jak Mieszkanie dla Młodych (MdM), Fundusz Mieszkań na Wynajem 
z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego a także rynek indywidualnych 
inwestorów. Dlatego też poszukując źródła finansowania działalności w od-
niesieniu do branży developerskiej można skorzystać z alternatywnych form 
finansowania jaką jest kapitał mezzanine. Jego zastosowanie może przynieś 
wiele korzyści dla kapitałobiorcy realizującego duże projekty inwestycyjne. 
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mezzanine finance as an alternative Source of 
enterprise financing

Summary

An aim of the article is to present and characterise the market for 
financing enterprise’s investment activities by mezzanine capital. Mezzanine 
(in Italian, ‘intermediate floor’) is an instrument of structural financing and 
may be an alternative for other sources of capital for economic entities. Having 
in mind that financing with mezzanine capital is in Poland relatively recondite 
(what is one of core barriers in the development of such financing), the author 
in his study presented the essence of such a capital, location of mezzanine 
among other forms of financing as well as he carried out an analysis of the 
market for mezzanine finance in Europe. In his study, he also indicated that 
mezzanine finance may be an innovative, hitherto not popular enough in 
Poland method of financing developer activities. In this branch, mezzanine 
capital may be an alternative for other external sources of financing.
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