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Wpływ inwestycji na rozwój 
i przetrwanie przedsiębiorstw

Influence of the Investments on the Development
 and Survival of the Companies 

In the era of market economy a development is not only 
a goal of business activities, but also a prerequisite for the 
smooth operation. The need for investments results from an 
increasing competition and consumers’ expectations. The aim 
of the study is to determine the impact of investments on the 
business development. Investing aims at maximization of profit, 
and is a chance of survival on the constantly changing and in-
creasingly demanding market. This article examines the concept 
of the investment, the dynamics of the investment expenditures 
and companies’ liabilities.

W dobie gospodarki rynkowej, rozwój jest nie tylko celem 
działalności przedsiębiorstwa, ale także warunkiem sprawnego 
funkcjonowania. Konieczność podejmowania inwestycji wynika 
z coraz większej konkurencji oraz oczekiwań konsumentów. Celem 
opracowania jest określenie wpływu inwestycji na rozwój przed-
siębiorstw. Inwestowanie to dążenie do maksymalizacji zysku oraz 
szansa na przetrwanie na, ciągle zmieniającym się i coraz bardziej 
wymagającym, rynku. W artykule została zwrócona uwaga na po-
jęcie inwestycji, dynamikę nakładów inwestycyjnych oraz zobo-
wiązania przedsiębiorstw.
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Powstanie na rynku nowych przedsiębiorstw, ich 
przetrwanie, rozwój i osiągnięcie sukcesu rynkowego jest 
uwarunkowane wieloma czynnikami. Pogoń za zyskiem, 
brak rozpoznania rynku sprawiają, że zaskakuje nas licz-
ba upadających przedsiębiorstw. Inwestowanie w dobie 
rosnącej konkurencji jest warunkiem koniecznym rozwoju 
przedsiębiorczości, w związku z tym, rzeczą słuszną jest 
podejmowanie wyzwań inwestycyjnych. Niski poziom na-
kładów inwestycyjnych w porównaniu z państwami Unii 
Europejskiej jest jednym z głównych problemów polskiej 
gospodarki, gdyż to inwestycje wpływają znacząco na roz-
wój i pozycję rynkową. Sprostanie konkurencji jest możliwe 
poprzez podejmowanie działań innowacyjnych, które także 
pociągają za sobą nakłady inwestycyjne. Poziom rozwoju 
przedsiębiorstw można określić poprzez badanie i analizy 
porównawcze w czasie różnych wskaźników, do których 
można zaliczyć: liczbę aktywnie działających przedsię-
biorstw, wielkość inwestycji, poziom innowacyjności, czy 
udział w tworzeniu PKB.

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na poziom 
nakładów inwestycyjnych, a w dalszej konsekwencji okre-
ślenie ich wpływu na przyszły rozwój przedsiębiorstw. 
Umiejętne inwestowanie niejednokrotnie może zadecydo-

wać o przetrwaniu, konkurencyjności i sukcesie firmy. Skala 
ponoszonych w gospodarce inwestycji świadczy o poziomie 
rozwoju gospodarczego danego państwa.

Pojęcie inwestycji

Dążeniem i głównym celem działania większości przed-
siębiorstw jest poprawa efektywności działania, wzmoc-
nienie pozycji rynkowej oraz poprawa wyniku finansowego 
(Rudkowski 2010). Realizacja tak postawionego celu jest 
możliwa dzięki podejmowaniu inwestycji. Według J. Różań-
skiego (2006: 13) „poprzez inwestycję rozumie się najczę-
ściej albo wydatek pieniężny, który ma przynieść dochód 
temu, który podejmuje inwestycję, a wiec inwestorowi 
(aspekt finansowy), bądź też proces, w którym następuje 
przekształcenie środków pieniężnych w inne dobra (aspekt 
rzeczowy)”. „Inwestycja jest zaangażowaniem środków 
gospodarczych w przedsięwzięcie gospodarcze mające na 
celu pomnożenie majątku właściciela przez przysporzenie 
określonych dochodów” (Nowak, Pielichaty, Poszwa 1999: 
16). Podobnie uważa Jaworski (2010: 291) twierdząc, że 
„działalność inwestycyjna polega na angażowaniu przez 
przedsiębiorstwo zasobów pieniężnych w celu uznania 
przyszłych korzyści”. Inwestycje mogą być także pojmowa-
ne jako bieżące wyrzeczenie (rezygnacja z pewnej bieżącej 
konsumpcji) dla niepewnych przyszłych korzyści. Za ponie-
sione wyrzeczenie inwestor oczekuje nagrody w postaci 
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inwestycji, która wymaga zastosowania takiego sposobu 
inwestowania, który spowoduje osiągnięcie odpowiedniej 
relacji między uzyskanymi efektami a poniesionymi nakła-
dami (Nowak, Pielichaty, Poszwa 1999: 20). Inwestycje ze 
względu na oczekiwania co do przyszłych korzyści finanso-
wych odgrywają dużą rolę w działalności przedsiębiorstwa, 
wspomagają jego rozwój oraz wpływają na poprawę pozycji 
na rynku.

Dynamika nakładów inwestycyjnych 

W roku 2002 Główny Urząd Statystyczny podjął badania 
przedsiębiorstw mając na celu ich pięcioletnią obserwację. 
Badanie (Warunki powstania… 2012) dostarcza informacji 
na temat efektów funkcjonowania przedsiębiorstw. Funkcjo-
nowanie przedsiębiorstw na rynku jest narażone na ciągłe 
zmiany, co wymaga ciągłego dostosowywania się do nowych 
warunków. W 2010 roku w systemie REGON zostało zare-
jestrowanych 286,2 tys. przedsiębiorstw, w których liczba 
pracujących nie przekraczała 49 osób, przy czym aktywnych 
przedsiębiorstw było 222,5 tys., a wskaźnik przeżycia wy-
niósł 77,8, jest to znacznie więcej niż w latach poprzednich. 
Wśród powstałych w 2010 roku przedsiębiorstw najwyższy 
udział w strukturze miały przedsiębiorstwa z sekcji handel 
i naprawa pojazdów (30%), następnie wysoki udział miało 
budownictwo (17,2%) oraz działalność profesjonalna, nauko-
wa i techniczna (10,1%), przemysł stanowił 9,2%, pozostałe 
sekcje wykazały niewielki udział. Uwagę przedsiębiorstw 
powstałych w 2010 roku zwraca podawane źródło finanso-
wania podejmowanej działalności: 74,8% stanowiły środki 
własne, 2,4% środki od rodziny i znajomych, 4,6% to kredyty 
bankowe a 18,1% środków pochodziła z innych źródeł. Przy-
glądając się strukturze źródeł finansowania podejmowanej 
działalności ze względu na sekcje należy stwierdzić, że do-
minującym źródłem finansowania także były środki własne. 
Pocieszającym jest fakt, że wśród osób fizycznych podejmu-
jących działalność jest coraz więcej ludzi młodych, grupa po-
niżej 30 lat stanowiła 36,4% a w wieku 30-39 36,2%. W po-
równaniu z latami wcześniejszymi korzystnej zmianie uległa 
także struktura wykształcenia właściciela: wykształcenie 
podstawowe stanowiło 2,5%, zasadnicze zawodowe 16,1%, 
średnie 40,3%, wyższe i pomaturalne 41,1%. W przedsiębior-
stwach powstałych w 2010 roku pracowało 476 286 osób, 
najwięcej osób znalazło zatrudnienie w handlu i naprawie 
pojazdów samochodowych (31,1%), w przemyśle pracowało 
16%, w budownictwie 13,2%. W 2006 roku zostało zareje-
strowanych 241,4 tys. przedsiębiorstw, przy czym po okre-
sie pięciu lat na rynku pozostało 75,5 tys. przedsiębiorstw. 
Najtrudniejszym okresem dla powstających przedsiębiorstw 
był pierwszy rok działalności, po roku działalności przedsię-

stopy zwrotu z inwestycji (Jajuga, Jajuga 1996: 43). Z defi-
nicji tych wynikają pewne cechy inwestycji, do których na-
leży zaliczyć: czas realizacji inwestycji, wielkość nakładów, 
przyszłe korzyści oraz podejmowane ryzyko. Dla potrzeb 
dalszych rozważań słusznym wydaje się zwrócenie uwagi na 
podstawowe rodzaje inwestycji. Podziału inwestycji można 
dokonać ze względu na różne kryteria. Uwzględniając czas 
realizacji wyróżniamy inwestycje długoterminowe (ponad 1 
rok) oraz inwestycje krótkoterminowe (do 1 roku). 

Ze względu na cel można wyróżnić:
• inwestycje odtworzeniowe, których zadaniem jest 

utrzymanie zdolności produkcyjnych na takim samym 
poziomie, poprzez wymianę zużywających się składni-
ków majątkowych w celu eliminacji wzrostu kosztów 
produkcji;

• inwestycje modernizacyjne prowadzące do przebudo-
wy maszyn w celu ich unowocześnienia, a w dalszej 
konsekwencji obniżki kosztów;

• inwestycje rozwojowe odpowiadające obecnemu po-
stępowi technicznemu.

Kierując się przedmiotem inwestycji wyróżniamy: 
• inwestycje rzeczowe stanowiące majątek trwały przed-

siębiorstwa (zakup maszyn, urządzeń technicznych, 
gruntów, środków transportu i inne); 

• inwestycje finansowe (zakup papierów wartościowych, 
zakładanie lokat bankowych); 

• inwestycje w kapitał ludzki. 

Inwestycje odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa i wpływają na (Zachorowska 2006):

• tempo rozwoju gospodarczego kraju poprzez poprawę 
koniunktury gospodarczej oraz spadek bezrobocia;

• tworzenie i unowocześnianie majątku trwałego we 
wszystkich dziedzinach działalności, co pozwala na 
wzrost zdolności produkcyjnych i usługowych oraz po-
prawę warunków życia i pracy danego społeczeństwa;

• wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego na 
różnych obszarach;

• tworzenie warunków do unowocześniania struktury 
gospodarki danego kraju;

• wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
• tworzenie nowych miejsc pracy.

Przyczyn podejmowania wyzwań inwestycyjnych na-
leży upatrywać w zwiększaniu zysku, wzroście produkcji, 
poprawie jakości oferowanych produktów i usług oraz ogra-
niczeniu kosztów działania. Przy podejmowaniu działalno-
ści inwestycyjnej należy kierować się zasadą opłacalności 
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ale już od 1985 roku następowało spowolnienie nakładów 
inwestycyjnych. W latach 1993-1997 miał miejsce wyraź-
ny wzrost poziomu nakładów inwestycyjnych, niemniej 
jednak rok 1998 przyniósł kolejny spadek. Lata 2001-2002 
to okres kolejnych spadków, w roku 2001 w porównaniu 
z rokiem 2000 nakłady inwestycyjne spadły o 9,5%, w roku 
2002 spadek wyniósł 10%. Od roku 2003 obserwujemy po-
wolny wzrost nakładów inwestycyjnych, który przebiegał 
w różnym tempie, niemniej jednak po 2003 roku nie wy-
stąpiły już tak silne spadki w poziomie nakładów inwesty-
cyjnych, jak miało to miejsce w okresach wcześniejszych 
(por. tabela 3). W roku 2012 w porównaniu z rokiem 2011 
nastąpił spadek dynamiki nakładów inwestycyjnych o 2,4%. 
Sytuacja taka świadczy o pojawieniu się niekorzystnej sytu-
acji w dziedzinie inwestowana. Znaczną poprawę sytuacji 
obserwujemy porównując kolejne lata z rokiem 2000, gdyż 
od roku 2006 nastąpił wyraźny wzrost nakładów inwesty-
cyjnych. Przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji, pomi-
mo wielu możliwości, wykazują dużą ostrożność wynikającą 
z niepewności odnośnie przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa 

biorstw powstałych w 2006 roku na rynku funkcjonowało 
66,5% przedsiębiorstw. W roku 2008 wskaźnik przeżywalno-
ści wyniósł 75,3%, w 2009 – 81,9%, w roku 2010 – 88,2%, 
zaś w 2011 – 86,4%. Przytoczone dane potwierdzają, że naj-
trudniejszym okresem w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 
jest pierwszy rok działalności. Warto także zwrócić uwagę 
na liczbę przedsiębiorstw, które utrzymały się na rynku po 
pięcioletnim okresie działalności: dla przedsiębiorstw, które 
powstały w 2006 roku było to 31%, dla powstałych w 2007 
było to 32%. W przypadku przedsiębiorstw powstałych 
w 2008 roku po czteroletnim okresie działalności zaobserwo-
wano 38% nadal funkcjonujących przedsiębiorstw natomiast 
dla 2009 roku, po trzyletnim okresie zaobserwowano 44%. 
Tabela 1 przedstawia ogólny obraz tendencji rozwojowych 
przedsiębiorstw w latach 2006-2011.

W latach 2006-2008 liczba przedsiębiorstw nowo za-
rejestrowanych systematycznie wzrastała (por. tabela 1), 
w roku 2008 osiągnęła prawie 300 tysięcy podmiotów. Od 
roku 2009 obserwuje się znaczny spadek liczby rejestracji 
nowych przedsiębiorstw. Tabela 2 przedstawia strukturę 
przedsiębiorstw według uzyskanego wyniku finansowego. 
Dane zawarte w tabeli 2 potwierdzają hipotezę o trudno-
ściach przedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjono-
wania. Przedsiębiorstwa powstałe w 2006 roku i nadal ak-
tywne w 2011 roku w prawie 85% wykazywały zysk, wśród 
przedsiębiorstw powstałych w 2010 roku 77,4% wykazało 
zysk, natomiast 22,6% przedsiębiorstw wykazało stratę.

Skala dokonywanych w gospodarce inwestycji świad-
czy o poziomie rozwoju gospodarczego kraju. Okresy, 
w których obserwujemy wysokie tempo inwestowania 
wskazują na dobrą koniunkturę gospodarczą, natomiast 
lata, w których następuje spadek procesów inwestycyj-
nych świadczą o problemach gospodarczych danego kraju. 
W Polsce dynamika nakładów inwestycyjnych przebiegała 
nierównomiernie, w początkowym okresie lat osiemdzie-
siątych obserwowany był wzrost nakładów inwestycyjnych, 

Tabela 1. Przedsiębiorstwa powstałe w 2006 r. i aktywne w okresie 5 lat oraz wskaźnik ich przeżycia

Rok 
zarejestro-

wania
Ogółem

W tym aktywne Wskaźnik przeżycia

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007/ 
2006

2008/ 
2007

2009/ 
2008

2010/ 
2009

2011/ 
2010

2012/ 
2011

2006 241 352 160 584 120 990 99 057 87 401 75 532 - 66,5 75,3 81,9 88,2 86,4 -

2007 273 579 - 193 332 147 969 118 913 101 611 87 113 - 70,7 76,5 80,4 85,4 85,7

2008 294 315 - - 224 825 171 612 137 789 112 506 - - 76,4 76,3 80,3 81,7

2009 275 307 - - - 212 010 164 423 121 024 - - - 77,0 77,6 73,6

2010 186 203 - - - - 222 567 155 764 - - - - 77,8 70,0

2011 274 456 - - - - - 210 120 - - - - - 76,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw 
powstałych w latach 2006-2010, (2012) Warszawa: GUS oraz Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich 
przedsiębiorstw powstałych w latach 2007-2011, (2013) Warszawa: GUS.

Tabela 2. Struktura przedsiębiorstw według uzyskanego wy-
niku finansowego

Wyszczególnienie
Wynik finansowy w 2011 r.

zysk strata

przedsiębiorstwa powstałe w 2010 r. 
i aktywne w 2011 r. 77,4 22,6

przedsiębiorstwa powstałe w 2009 r.
 i aktywne w 2011 r. 82,1 17,9

przedsiębiorstwa powstałe w 2008 r.
i aktywne w 2011 r. 86,7 13,3

przedsiębiorstwa powstałe w 2007 r.
 i aktywne w 2011 r. 84,4 15,6

przedsiębiorstwa powstałe w 2006 r.
 i aktywne w 2011 r. 84,9 15,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie Warunki powsta-
nia i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsię-
biorstw powstałych w latach 2006-2010, (2012) Warszawa: GUS.
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zdecydowana poprawa sytuacji jest obserwowana od roku 
2006. W roku 2012, w porównaniu do roku 2000, nastąpił 
wzrost nakładów o prawie 50%. W przypadku nakładów na 
środki transportu, od roku 2006 obserwujemy także wzrost 
wielkości nakładów, niemniej jednak należy zauważyć, że 
najwyższy wzrost miał miejsce w 2008 roku w porównaniu 
z 2000 rokiem, w 2012 roku był to wzrost o 37%.

Wykres 1 przedstawia poziom nakładów inwestycyj-
nych w latach 2000-2012. Celem podejmowania nakładów 
inwestycyjnych jest stworzenie nowych środków trwałych 
lub ulepszenie już istniejących obiektów. Niemniej jednak 
inwestowanie jest procesem kosztownym, wymagającym 
zaangażowania kapitału własnego lub obcego. Na uwagę 
zasługuje zmniejszająca się rola kredytu bankowego, w roku 
2007 udział kredytu bankowego w finansowaniu nakładów 
inwestycyjnych wynosił 30,6% (por. tabela 4) natomiast 
udział kredytu bankowego wśród przedsiębiorstw inwe-
stycyjnych powstałych w 2010 roku wynosił tylko 18,4%. 
Odwrotne proporcje miały miejsce po stronie innych źró-
deł finansowania nakładów inwestycyjnych. Interesują-
cych spostrzeżeń na temat źródeł finansowania nakładów 
inwestycyjnych dostarczają dane zawarte w tabeli 4. Wśród 
przedsiębiorstw rozpoczynających działalność inwestycyjną 
w badanym okresie, dominującym źródłem finansowania 
nakładów inwestycyjnych były środki własne, w 2007 roku 
było to 6,9% natomiast w 2010 roku udział innych źródeł 
wzrósł prawie dwukrotnie wynosząc 13,1%. 

oraz ryzyka rynkowego. Uważa się, że nadchodzące spowol-
nienie tempa wzrostu gospodarczego może spowodować 
wyhamowanie tempa wzrostu inwestycji. Analizie podda-
no trzy rodzaje inwestycji jakie ponoszą przedsiębiorstwa. 
W przypadku nakładów inwestycyjnych przeznaczonych 
na budynki i budowle w analizowanym okresie w odnie-
sieniu do roku 2000 obserwujemy znaczną poprawę sytu-
acji, zwłaszcza od roku 2006 nastąpił wyraźny wzrost in-
westycji. W roku 2012, w porównaniu z rokiem 2000, miał 
miejsce 66% wzrost nakładów inwestycyjnych. Podobną 
sytuację obserwujemy w przypadku inwestycji na maszy-
ny, urządzenia techniczne i narzędzia. Do 2005 roku, w po-
równaniu z rokiem 2000, obserwujemy spadek nakładów, 

 Tabela 3. Dynamika nakładów inwestycyjnych w latach 2000-2012

Wyszczegól-
nienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

nakłady inwe-
stycyjne ogółem 
(ceny bieżące)

133 160 121 363 109 266 110 860 120 467 131 055 154 880 191 714 217 260 218 581 217 287 243 346 239 138

indeksy rok 
poprzedni=100 101,4 90,5 90,0 100,6 106,5 107,7 116,8 120,4 110,7 99,2 100,2 110,6 97,6

indeksy 
2000=100 100,0 90,5 81,5 82,0 87,3 94,0 109,8 132,2 146,3 145,1 145,4 160,8 156,9

w tym na bu-
dynki i budowle 
(rok poprzedni 

=100)

100,2 90,8 90,4 101,7 104,8 107,6 114,9 117,3 109,3 107,8 103,0 109,4 98,5

2000=100 100,0 90,8 82,1 83,5 87,5 94,2 108,2 126,9 138,7 149,5 154,0 168,5 166,0

na maszyny, 
urządzenia 
techniczne 

i narzędzia (rok 
poprzedni=100)

97,6 93,6 91,4 98,9 106,4 108,7 115,5 122,5 114,7 90,1 91,9 114,8 98,4

2000=100 100,0 93,6 85,6 84,7 90,1 97,9 113,1 138,5 158,9 143,2 131,6 150,7 148,3

na środki 
transportu (rok 
poprzedni=100)

121,6 82,2 84,5 100,9 117,3 106,0 128,2 131,8 106,4 82,7 110,1 107,3 89,6

2000=100 100,0 82,2 69,5 70,1 82,2 87,1 111,7 147,2 156,6 129,5 142,6 153,0 137,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl [27.02.2014].
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Wykres 1. Poziom nakładów inwestycyjnych w latach 2000-2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 
[27.02.2014].
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W roku 2010, w porównaniu z rokiem 2005, nastąpił wzrost 
zobowiązań ogółem o około 60%, przy czym zobowiązania 
długookresowe wzrosły o prawie 67%, a zobowiązania 
krótkoterminowe o 56%. W roku 2011 zobowiązania krót-
koterminowe przedsiębiorstw wynosiły 55,6%, zobowią-
zania długoterminowe 44,4% w tym 33,8% przypadało na 
kredyty i pożyczki. Porównując dane z tytułu zobowiązań 
z ostatnich lat z wynikami z 2005 roku obserwujemy wy-
raźne zmiany, szczególnie w obszarze zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek.

Podejmowanie działalności gospodarczej, a w szcze-
gólności inwestycyjnej wymaga od inwestorów głębokiej 
znajomości rynku, ryzyka na jakie narażona jest działalność 
oraz metod jego ograniczania. Należy także pamiętać o za-
chowaniu odpowiedniej proporcji w kapitałach zaangażo-
wanych w finansowanie działalności przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw zależy od wielu 
czynników, między innymi od warunków w jakich powsta-
ją, dostępu do kapitału, trafności podejmowanych decyzji, 
a także osiąganego wyniku finansowego. Przytoczone dane 
i ich analiza potwierdzają, że najtrudniejszym okresem 
w działalności przedsiębiorstwa jest pierwszy rok. Wskaźnik 
przeżywalności po okresie pierwszego roku wynosił oko-
ło 75% (różnie dla kolejnych lat). Dla przedsiębiorstw po-
wstających w kolejnych latach przeżywalność do czwartego 
roku działania stopniowo wzrasta, po pięcioletnim okresie 
funkcjonowania na rynku wskaźnik ten kształtuje się na po-
ziomie 30%. Dokonując podsumowania rozważań na temat 
roli i znaczenia inwestycji należy zwrócić uwagę na trudno-
ści, z jakimi w okresie swej działalności borykają się przed-
siębiorstwa. Wśród przedsiębiorstw powstałych w 2010 
roku jedynie 48% przedsiębiorstw nie wykazywało żadnych 

Tabela 4. Struktura przedsiębiorstw inwestujących i nadal 
aktywnych w 2011 roku według źródeł finansowania nakładów 
inwestycyjnych

Wyszczególnienie

Źródło finansowania 
nakładów inwestycyjnych

środki 
własne

kredyt 
bankowy inne

przedsiębiorstwa inwestycyjne 
powstałe w 2010 r. i nadal 

aktywne w 2011 r.
68,5 18,4 13,1

przedsiębiorstwa inwestycyjne 
powstałe w 2010 r. i nadal 

aktywne w 2011 r.
69,4 21,6 9,1

przedsiębiorstwa inwestycyjne 
powstałe w 2008 r. i nadal 

aktywne w 2011 r.
66,6 25,4 8,0

przedsiębiorstwa inwestycyjne 
powstałe w 2007 r. i nadal 

aktywne w 2011 r.
62,5 30,6 6,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie Warunki powsta-
nia i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsię-
biorstw powstałych w latach 2006-2010, (2012) Warszawa: GUS. 

Przedsiębiorstwa w okresie swej działalności korzysta-
ją z różnych źródeł finansowania. Oprócz zaangażowania 
środków własnych wykorzystują zewnętrzne źródła finan-
sowania, które możemy podzielić na długo i krótkotermino-
we. Zobowiązania długoterminowe mają miejsce wówczas, 
gdy okres ich spłaty jest dłuższy niż rok, zobowiązania krót-
koterminowe, dla których okres spłat jest krótszy niż rok. 
Tablica 5 przedstawia rodzaje zobowiązań oraz ich kwoty. 
W roku 2010, w porównaniu z rokiem 2009, nastąpił wzrost 
zobowiązań ogółem o 6,6%, przy czym zobowiązania długo-
terminowe wzrosły o 5,6%, a zobowiązania krótkotermino-
we o 7,2%. Wśród zobowiązań krótkoterminowych w roku 
2010, w porównaniu z rokiem 2009, o prawie 3% spadł po-
ziom kredytów i pożyczek, natomiast o około 9% wzrosły 
zobowiązania z tytułu usług i dostaw oraz podatków i ceł. 

Tabela 5. Zobowiązania przedsiębiorstw

Wyszczególnienie Ogółem

Długoterminowe Krótkoterminowe

razem w tym kredyty 
i pożyczki razem

w tym

kredyty 
i pożyczki

zobowiązania 
z tytułu usług 

i dostaw

zobowiązania z ty-
tułu podatków, ceł 
i innych świadczeń

2005 544 914,0 163 482,0 110 568,0 381 432,0 89 495,0 200 714,0 35 491,0

2009 815 281,0 258 301,0 185 396,0 556 980,0 135 294,0 277 750,0 42 412,0

2009/2005 149,6 158,0 167,7 146,0 151,2 138,4 119,5

2010 869 490,0 272 683,0 192 897,0 596 807,0 132 226,0 305 181,0 46 366,0

2010/2009 106,6 105,6 104,0 107,2 97,7 109,9 109,3

2010/2005 159,6 166,8 174,5 156,5 147,7 152,0 130,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, (2012) Warszawa: GUS.
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trudności, związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem swej 
działalności. Po roku działalności 37,5% wskazywało na 
trudności popytowe, 3,2% na trudności podażowe, a 11,3% 
na trudności popytowe i podażowe. Wśród trudności zali-
czanych do popytowych największym problemem była zbyt 
duża konkurencja na rynku, dlatego też jednym ze sposo-
bów przeciwdziałania temu jest umiejętne inwestowanie. 
Henzel (2005: 298) uważa, że „powodzenie przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, a w szczególności jego sukces finansowy, 
zależy od decyzji podejmowanych przez inwestora w całym 
procesie przygotowania i realizacji inwestycji”. Ponoszone 
nakłady inwestycyjne wpływają nie tylko na przetrwanie 
przedsiębiorstw, ale także na ich rozwój. Rynek daje wiele 
możliwości związanych z pozyskaniem kapitału, zwłaszcza 
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, zwiększyły się 
szanse na pozyskanie środków na inwestycje bezpośrednie. 
Problemem pozostaje jednak wybór właściwej drogi inwe-
stycyjnej, która w przyszłości będzie przynosiła zyski. Utrzy-
manie wysokiej stopy wzrostu gospodarczego państwa 
w dużej mierze zależy od poziomu inwestycyjnego, pocią-
ga to za sobą dążenie do stwarzania jak najdogodniejszych 
warunków inwestycyjnych. Przeprowadzona na podstawie 
danych statystycznych analiza pozwala stwierdzić, że w do-
bie szybkiego postępu technicznego i silnej konkurencji 
jedyną szansą na przetrwanie i rozwój zapewnia przedsię-
biorstwu nowoczesność i innowacyjność. Podołanie takim 
wyzwaniom wymaga jednak podejmowania odpowiednich 
działań inwestycyjnych.
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