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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW. 
CZĘŚĆ II: WYNIKI BADAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

INVESTMENT ACTIVITIES OF ENTERPRISES. 
PART II: TEST RESULTS IN ENTERPRISES 

OF ŚLĄSKIE VOIVODESHIP

Streszczenie: Opracowanie ma na celu przedstawienie analizy działalności inwestycyjnej 
przedsiębiorstw województwa śląskiego. Artykuł ma charakter empiryczny i  przedstawia 
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analizę wyników badań wybranych aspektów działalności inwestycyjnej w badanych przed-
siębiorstwach. Dane pierwotne pozyskano w drodze badania ilościowego przy wykorzysta-
niu badań ankietowych, dla których narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. 
Kwestionariusz został skierowany do losowo wybranych przedsiębiorstw zlokalizowanych 
na terenie województwa śląskiego.

Słowa kluczowe: inwestycje przedsiębiorstw, inwestowanie, ryzyko, organizacja, zarządzanie

Abstract: The study aims to provide an analysis of the investment activity of enterprises 
in the Śląskie Voivodeship. The article is empirical and presents an analysis of the research 
results of selected aspects of investment activity in the surveyed enterprises. The primary 
data was obtained through a quantitative study using surveys for which the questionnaire 
was the research tool. The questionnaire was directed to randomly selected enterprises with 
their main offices located in the Śląskie Voivodeship.
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Wstęp
 
Przedsiębiorstwo nie może zwiększać skali swojej działalności, a  więc swoje-

go potencjału ekonomicznego, udziału w rynku oraz masy zysku, jeżeli nie będzie 
rozwijać się w warunkach ciągłych zmian otoczenia1. Zmiany w otoczeniu powodu-
ją, że przedsiębiorstwa podlegają wpływom polityki społeczno-gospodarczej kraju 
i obowiązującym rozwiązaniom systemowym, naciskom politycznym, społecznym 
i ekonomicznym, wahaniom cykli gospodarczych, procesom koncentracji i dekon-
centracji, specjalizacji, kooperacji, zasileniom systemowym i  pozasystemowym, 
różnym czynnikom kształtującym kolejne fazy cyklu życia organizacji2.

Ciągła konieczność rozwoju przedsiębiorstw wymusza na ich właścicielach go-
towość do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Aby uzyskać wiarygodne wyniki, badania literaturowe dotyczące inwestycji 
(część I) zostały uzupełnione o badania empiryczne uzyskane podczas badania ilo-
ściowego za pomocą ankiety jako narzędzia badawczego. Projekt badawczy miał na 
celu analizę działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, które mają swoje siedziby 
w województwie śląskim. Do analizy wzięto 53 kompletnie wypełnione ankiety (n 
= 53).

1  Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996, [w:] B. Woźniak-Sobczak, Aktywne 
i pasywne inwestycje przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Kato-
wice 2001, s. 10.
2  J.W. Gościński, Cykl życia organizacji, [w:] B. Woźniak-Sobczak, Aktywne i  pasywne inwestycje 
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s. 10.
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1. Założenia badawcze

Głównym celem przeprowadzonych badań była analiza działalności inwestycyj-
nej przedsiębiorstw mających swoje siedziby w województwie śląskim. 

Szczegółowe cele badania obejmowały między innymi:
1.  identyfikację rodzajów inwestycji najczęściej przeprowadzanych w przed-

siębiorstwach w województwie śląskim;
2.  identyfikację źródeł finansowania inwestycji;
3.  identyfikację przesłanek inwestowania;
4.  czynniki ryzyka występujące podczas realizacji inwestycji.
Prowadzone na potrzeby zadania analizy pozwoliły sformułować następujące 

problemy badawcze:
1.  Czy analizowane przedsiębiorstwa prowadzą działalność inwestycyjną?
2.  Czy przedsiębiorstwa inwestują w rozwój pracowników?
3.  Jaką kwotę przeznacza się w przedsiębiorstwach na inwestycje?
4.  Czy planowane są nowe inwestycje w najbliższym czasie?
5.  Czy przeprowadzone inwestycje wpłynęły na rozwój przedsiębiorstw?
6.  Czy inwestycje umożliwiają realizację celów strategicznych w  przedsię-

biorstwie?

2. Narzędzia badawcze

Badania zostały przeprowadzone metodą ankietową. Ankieta została skierowa-
na do 105 losowo wybranych przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Dodatkowo 
w wybranych podmiotach przeprowadzono wywiad bezpośredni, co pozwoliło na 
uszczegółowienie wstępnie przygotowanej ankiety. Przyjęcie tych technik badaw-
czych pozwoliło na zgromadzenie materiału statystycznego (danych ilościowych, 
ekonomicznych) oraz jakościowego (postrzeganie, sądy wartościujące, oceny, opi-
nie, świadomość faktów). 

Badania zostały przeprowadzone w okresie marzec – maj 2018 roku. Wykorzy-
stano w  nich kwestionariusz ankiety zbudowany w  większości z  pytań zamknię-
tych. Kwestionariusz wysłano do przedstawicieli kierownictwa zarządzającego 105 
przedsiębiorstw z prośbą o wypełnienie. Otrzymano 64 ankiety, jednak do niniej-
szej analizy przyjęto 53 kompletne i prawidłowo wypełnione.

3. Próba badawcza

Najliczniejszą grupę badanych przedsiębiorstw stanowiły przedsiębiorstwa za-
trudniające do 10 pracowników (39,6% badanych, gdzie n=53), następnie 28,3% 
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powyżej 250 pracowników, 18,9% od 11 do 49 pracowników oraz 13,2% od 50 do 
250 pracowników. Zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw jako miejsce 
prowadzenia działalności wskazała miasto powyżej 25 tys. mieszkańców (79,2%). 
13,3% prowadzi działalność w miastach do 25 tys. mieszkańców, a 7,5% we wio-
skach. Przedsiębiorstwa, wśród których przeprowadzono ankiety, to w 54,7% przy-
padków firmy działające na rynku powyżej 10 lat, 28,3% od roku do 5  lat, 13,2% 
od 6 do 10 lat i  tylko 3,8% to firmy, które dopiero co rozpoczęły działalność (do 
roku). Biorąc pod uwagę obszar sprzedaży usług i produktów, 47,2% stanowi ry-
nek ogólnopolski, 26,4% międzynarodowy, 15,1% rynek lokalny i 11,3% regionalny. 
W  zdecydowanej większości są to przedsiębiorstwa usługowe (56,6%), następnie 
handlowe 28,3% oraz produkcyjne 15,1%. Kolejnym kryterium jest forma prawna 
przedsiębiorstwa, gdzie 39,6% to przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej, 28,4% 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 20,7% spółka cywilna, 7,5% spółka ak-
cyjna i po 1,9% spółka jawna i partnerska. 35,8% badanych przedsiębiorstw zanoto-
wało w 2017 roku wielkość obrotów między 50 tys. zł a 1 mln zł, 32,1% 1 mln zł – 50 
mln zł, 20,8% powyżej 50 mln zł, a 11,3% poniżej 50 ty. zł.

4. Analiza działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw 
– wyniki badań własnych 

Badane przedsiębiorstwa w  większości przypadków przeznaczyły w  ostatnim 
roku na działalność inwestycyjną poniżej 50 tys. zł (34% badanych przedsiębiorstw), 
powyżej 500 tys. zł 26,4% badanych, 20,7% ankietowanych przedsiębiorstw między 
100 tys. zł a 500 tys. zł oraz 18,9% między 50 tys. a 100 tys. zł.

Zauważyć należy, że wśród najczęściej przeprowadzanych inwestycji w przed-
siębiorstwach (tabela 1) znalazła się wymiana zużytych bądź przestarzałych skład-
ników majątku (58,5%; do analizy wzięto sumę ocen 4-5). Zdecydowana większość 
badanych, bo aż ponad 70% przedsiębiorstw, nie inwestowało w papiery wartościo-
we, a prawie 50% nie inwestowało w nieruchomości i grunty. Zmniejszenie kosztów 
wytwarzania wyrobów, rozwój produkcyjny przedsiębiorstwa oraz zaplecze socjalne 
to również inwestycje, w które przedsiębiorstwa w dosyć dużej mierze nie inwesto-
wały. Może to wynikać z braku potrzeb bądź z braku chęci, szczególnie jeśli chodzi 
o inwestycje w zaplecze socjalne. Zauważyć należy, że trochę ponad 30% badanych 
przedsiębiorstw również nie inwestowało w szkolenia pracowników.
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Tabela 1. Najczęściej przeprowadzane rodzaje inwestycji w ciągu ostatnich 5 lat – udział % 
n = 53 (1 – brak tego rodzaju inwestycji, 5 – najczęściej przeprowadzany rodzaj inwestycji)
Table 1. Most frequent types of investments within the last 5 years – in % n = 53 (1 – no such 
type of investments, 5 – the most frequent type of investments)

Rodzaj inwestycji 1 2 3 4 5
Wymiana zużytych lub przestarzałych składników 
majątku 15,1 9,4 17,0 13,2 45,3

Zmniejszenie kosztów wytwarzania wyrobów 45,2 17,0 5,7 18,9 13,2
Rozwój produkcyjny przedsiębiorstwa 39,7 9,4 15,1 24,5 11,3
Akcje 71,7 11,3 3,8 9,4 3,8
Obligacje 77,3 7,5 5,7 5,7 3,8
Nieruchomości, grunty 49,1 17,0 7,5 13,2 13,2
Badania i rozwój 37,8 11,3 28,3 7,5 15,1
Szkolenie kadr 30,2 9,4 26,4 18,9 15,1
Zaplecze socjalne 39,6 22,6 18,9 1,9 17,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Obecnie w badanych firmach najczęściej realizowane są inwestycje średniookre-
sowe (36%) oraz kolejno krótkookresowe (32,6%) oraz długookresowe (31,4%). Ze 
względu na oczekiwany okres zwrotu nakładów przedsiębiorstwa wskazały nastę-
pujące okresy:

• poniżej 1 roku – 5,66%,
• 1-2 lata – 32,07%,
• 3-5 lat – 45,29%,
• 6-10 lat – 11,32%,
• powyżej 10 lat – 5,66%.
Najczęściej wybieranym przez przedsiębiorstwa źródłem finansowania inwe-

stycji (tabela 2) są środki własne (69,8%; do analizy wzięto sumę ocen 4-5) oraz 
krajowe kredyty bankowe (32,1%). Przedsiębiorcy bardzo rzadko korzystają z na-
stępujących możliwości finansowania przeprowadzanych inwestycji: akcje, venture 
capital, kredyt kupiecki, obligacje, dotacje ze Skarbu Państwa czy zagraniczne kre-
dyty bankowe. 
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Tabela 2. Źródła finansowania inwestycji – udział % n = 53 (1 – nie występuje; 5 – główne 
źródło) 
Table 2. Investment financing sources – in % n = 53 (1 – no; 5 – main source) 
Rodzaj inwestycji 1 2 3 4 5
Środki własne 7,5 5,7 17,0 18,9 50,9
Akcje 88,6 3,8 5,7 0 1,9
Venture capital 84,9 5,7 5,7 1,9 1,9
Kredyty bankowe krajowe 30,2 15,1 22,6 17,0 15,1
Kredyty bankowe zagraniczne 67,9 7,5 13,2 5,7 5,7
Obligacje 79,1 5,7 5,7 3,8 5,7
Leasing 34,0 9,4 15,1 28,3 13,2
Kredyt kupiecki 79,2 5,7 13,2 0 1,9
Dotacje ze Skarbu Państwa 75,4 5,7 5,7 7,5 5,7
Środki z UE 54,7 7,5 13,2 20,8 3,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
 
Analizując przesłanki skłaniające przedsiębiorstwa do inwestowania (tabela 3), zauwa-

żyć można, że przedsiębiorcy kierują się przede wszystkim zwiększeniem zysków (88,6%; 
do analizy wzięto sumę ocen 4-5) oraz zwiększeniem wyniku finansowego (83,1%). Na-
tomiast najmniej istotną przesłanką są zamówienia rządowe na wyroby, co najpewniej 
można tłumaczyć tym, że badane przedsiębiorstwa nie starają się ich pozyskiwać. Nie-
istotnymi przesłankami inwestowania są również: uruchomienie bądź wzrost produkcji 
eksportowej, zmiana profilu produkcji, wzrost produkcji krajowej, pomnażanie kapitału 
przez transakcje na rynku kapitałowym czy też dywersyfikacja produkcji.

Tabela 3. Przesłanki inwestowania w firmie – udział % n = 53 (1 – nieistotna przesłanka, 
5 – najbardziej istotna przesłanka)
Table 3. Factors of investing in a company – in % n = 53 (1 – irrelevant factor, 5 – the most 
important factor)

Przesłanki inwestowania 1 2 3 4 5
Zwiększenie wyniku finansowego (dochodów) 7,5 1,9 7,5 28,3 54,8
Zwiększenie zysków 5,7 1,9 3,8 35,8 52,8
Wzrost produkcji krajowej 66,1 9,4 1,9 13,2 9,4
Zmiana profilu produkcji 67,9 13,3 11,3 7,5 0
Dywersyfikacja produkcji 62,3 15,1 11,3 7,5 3,8
Uruchomienie (wzrost) produkcji eksportowej 73,7 7,5 7,5 7,5 3,8
Zamówienia rządowe na wyroby 83,0 17,0 0 0 0
Polepszenie jakości produkcji 47,2 11,3 17,0 15,1 9,4
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Obniżenie kosztów produkcji 51,0 9,4 9,4 15,1 15,1
Zamówienia na inwestycje 62,3 18,9 3,8 7,5 7,5
Wysoki stopień zużycia fizycznego i ekonomicznego 
rzeczowego majątku trwałego 39,7 13,2 28,3 7,5 11,3

Znaczna awaryjność maszyn i urządzeń 41,5 17,0 9,4 13,2 18,9
Wymagania bhp 34,0 22,6 17,0 9,4 17,0
Tempo (wymagania) postępu technicznego 34,0 15,1 26,4 7,5 17,0
Wzrost wartości przedsiębiorstwa 18,9 15,1 24,5 15,1 26,4
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa 41,5 17,0 24,5 3,8 13,2
Opanowanie nowego segmentu rynku 45,3 3,8 20,7 17,0 13,2
Redukcja zatrudnienia 54,7 18,9 11,3 9,4 5,7
Wprowadzenie automatyzacji i robotyzacji 58,5 5,7 9,4 17,0 9,4
Ochrona środowiska naturalnego 54,7 18,9 9,4 5,7 11,3
Pomnażanie kapitału przez transakcje na rynku ka-
pitałowym 64,2 9,4 9,4 11,3 5,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Czynniki ryzyka, których doświadczyły przedsiębiorstwa podczas realizacji in-
westycji w ciągu ostatnich 5 lat, można uszeregować następująco (możliwość wielo-
krotnej odpowiedzi, dlatego n = 149): 

• zmienność popytu 20,1%,
• nowi konkurenci 19,5%,
• polityka społeczno-gospodarcza rządu 13,4%,
• zmienność cen wyrobów firmy 8,7%,
• zmienność cen surowców i półfabrykatów 8,7%,
• zawodność maszyn i urządzeń 7,4%,
• sytuacja międzynarodowa 6,0%,
• stan koniunktury światowej 5,4%,
• stosunki walutowe 5,4%,
• trudności w opanowaniu nowoczesnych technologii 3,4%,
• długotrwałe zmiany klimatyczne i inne zjawiska przyrodnicze 2,0%.
Wśród najważniejszych rodzajów planowanych inwestycji w  okresie najbliż-

szych 2  lat nadal przoduje wymiana zużytych bądź przestarzałych składników 
majątku. Sytuacja również jest bardzo podobna, analizując nieistotne rodzaje in-
westycji, i  nadal są to inwestycje w  papiery wartościowe, nieruchomości, grunty, 
zmniejszenie kosztów wytwarzania, jak również badania i rozwój. W zasadzie jedy-
ną różnicą między planowanymi inwestycjami a tymi, które są w trakcie, jest wzrost 
zapotrzebowania na inwestycje na szkolenia pracowników.
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Tabela 4. Rodzaje planowanych inwestycji na najbliższe 2 lata – udział % n = 53 (1 – nieistot-
ny rodzaj, 5 – najważniejszy rodzaj)
Table 4. Types of planned investments for the next 2 years – in % n = 53 (1 - non-significant 
type, 5 – the most important type)
Rodzaj inwestycji 1 2 3 4 5
Wymiana zużytych lub przestarzałych składników 
majątku 15,1 1,9 18,9 17,0 47,1

Zmniejszenie kosztów wytwarzania wyrobów 45,3 13,2 13,2 9,4 18,9
Rozwój produkcyjny przedsiębiorstwa 39,7 11,3 11,3 15,1 22,6
Akcje 75,4 11,3 3,8 5,7 3,8
Obligacje 71,6 15,1 3,8 5,7 3,8
Nieruchomości, grunty 47,2 11,3 17,0 17,0 7,5
Badania i rozwój 43,4 11,3 17,0 15,1 13,2
Szkolenie kadr 15,1 11,3 32,1 22,6 18,9
Zaplecze socjalne 39,6 17,0 18,9 13,2 11,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Czynniki ryzyka dotyczące przyszłych inwestycji, które są dla przedsiębiorstw 
akceptowalne można przedstawić następująco (możliwość wielokrotnej odpowie-
dzi, n = 145):

• nowi konkurenci – 22,8%,
• zmienność popytu – 15,9%,
• zawodność maszyn i urządzeń – 10,3%
• zmienność cen wyrobów firmy – 9,6%,
• zmienność cen surowców i półfabrykatów – 9,0%,
• polityka społeczno-gospodarcza rządu – 6,9%,
• stan koniunktury światowej – 6,9%,
• stosunki walutowe – 6,2%,
• sytuacja międzynarodowa – 4,8%,
• długotrwałe zmiany klimatyczne i inne zjawiska przyrodnicze – 4,8%,
• trudności w opanowaniu nowoczesnych technologii – 2,8%.
Porównując czynniki ryzyka, których przedsiębiorstwa już doświadczyły, 

z tymi, które są dla nich akceptowalne w przyszłych inwestycjach, zauważyć można, 
że w większości się pokrywają. Stąd też nasuwa się wniosek, że przedsiębiorstwa 
dobrze poradziły sobie z ryzykiem, które wcześniej już wystąpiło i dlatego teraz są 
w stanie je zaakceptować.

Z kolei analizując wpływ otoczenia na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw 
(tabela 5), można stwierdzić, że w zdecydowanej większości są to preferencje konsu-
mentów (81,1%; do analizy wzięto sumę ocen 4-5), następnie ryzyko sprzedaży (49%), 
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polityka podatkowa (35,8%) oraz koszt dostępnych surowców (33,9%). Natomiast 
najmniejszy wpływ mają żądania ugrupowań ekologicznych oraz programy rządowe.

Tabela 5. Wpływ otoczenia na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw – udział % n = 53 
(1 – najmniejszy wpływ, 5 – najwyższy wpływ)
Table 5. Impact of the environment on investment activity of enterprises – in % n = 53 (1 – 
least impact, 5 – most impact)
Rodzaj otoczenia 1 2 3 4 5
Preferencje konsumentów 5,7 3,8 9,4 18,9 62,2
Żądania ugrupowań ekologicznych 58,5 17,0 9,4 9,4 5,7
Polityka podatkowa 32,1 18,9 13,2 15,1 20,7
Programy rządowe 39,7 20,7 17,0 15,1 7,5
Polityka fiskalna rządu 24,5 15,1 28,3 15,1 17,0
Uregulowania prawne 24,5 18,9 26,4 15,1 15,1
Wzrost stóp procentowych 32,1 18,9 24,5 18,9 5,6
Ryzyko sprzedaży 24,5 11,4 15,1 24,5 24,5
Koszt dostępnych surowców 32,1 17,0 17,0 9,4 24,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Biorąc pod uwagę stopień, w  jakim rodzaje inwestycji umożliwiają realizację 
celów strategicznych w  przedsiębiorstwie (tabela 6), należy stwierdzić, że w  naj-
wyższym stopniu wpływa na to wymiana zużytych lub przestarzałych składników 
majątku, zmniejszenie kosztów wytwarzania wyrobów oraz rozwój produkcyjny 
przedsiębiorstwa. Natomiast najniższy wpływ na realizację celów strategicznych 
przedsiębiorstw mają inwestycje w papiery wartościowe (akcje, obligacje), nieru-
chomości, grunty oraz badania i rozwój.

Tabela 6. Stopień, w  jakim dane inwestycje umożliwiają realizację celów strategicznych 
w przedsiębiorstwie – udział % n = 53 (1 – najniższy stopień, 5 – najwyższy stopień)
Table 6. The degree to which the investments in question make it possible to achieve the stra-
tegic objectives in the company – in % n = 53 (1 – the lowest degree, 5 – the highest degree)
Rodzaj inwestycji 1 2 3 4 5
Wymiana zużytych lub przestarzałych składników 
majątku 13,2 5,7 13,2 22,6 45,3

Zmniejszenie kosztów wytwarzania wyrobów 24,5 15,1 17,0 22,6 20,8
Rozwój produkcyjny przedsiębiorstwa 37,7 15,1 15,1 11,3 20,8
Akcje 66,0 15,1 5,7 11,3 1,9
Obligacje 67,9 15,1 9,4 5,7 1,9
Nieruchomości, grunty 54,7 13,2 13,2 13,2 5,7
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Badania i rozwój 47,1 13,2 18,9 15,1 5,7
Szkolenie kadr 20,7 15,1 28,4 15,1 20,7
Zaplecze socjalne 41,5 24,5 15,1 3,8 15,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Aż w 88,7% badanych przedsiębiorstwach przeprowadzone inwestycje w zna-
czącym stopniu wpłynęły na rozwój firmy, 5,7% w niewielkim stopniu. Bardzo za-
dowalający jest fakt, że tylko 5,7% badanych przedsiębiorstw nie zaobserwowało 
wpływu przeprowadzonych inwestycji na rozwój przedsiębiorstw, co świadczy, że 
przedsiębiorstwa bardzo rozsądnie podchodzą do działalności inwestycyjnej.

Podsumowanie
  
Jednym z  głównych celów inwestycji jest osiągnięcie korzyści. Może nią być 

zysk, wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa, wyeliminowanie konkurencji czy też 
rozwój przedsiębiorstwa. Poza głównym celem inwestowanie ma zapewnić osią-
gnięcie celów niższego rzędu, którymi mogą być np.: zwiększenie zdolności pro-
dukcyjnych, poprawa jakości produkcji, poprawa bezpieczeństwa pracy, zmniejsze-
nie kosztów i inne3.

Rozwój przedsiębiorstwa wyraża się przez ilościowy i jakościowy wzrost produkcji, 
wzrost poziomu technicznego, poprawę efektywności gospodarowania, wzrost kwalifi-
kacji pracowników, ekspansję eksportową, poprawę warunków pracy czy też powięk-
szanie majątku produkcyjnego. Natomiast nie rozwija się przedsiębiorstwo, w którym 
spada produkcja i pogarsza się jej jakość, nie wdraża się postępu technicznego, następuje 
dekapitalizacja majątku, pogarszają się warunki pracy, spada wydajność pracy, zmniej-
sza się produktywność majątku, rosną koszty materiałowe czy też spadają zyski4.

Analizując wyniki badań ankietowych, zauważyć można, że przedsiębiorstwa 
inwestują najczęściej w wymianę zużytych bądź przestarzałych składników mająt-
ku (58,5%), natomiast najwięcej badanych nie inwestowało w papiery wartościowe 
(ponad 70%) oraz w nieruchomości i grunty. W związku z powyższym można po-
kusić się o  stwierdzenie, że większość przedsiębiorstw inwestuje jedynie pod ką-
tem dalszego utrzymania działalności, a  niekoniecznie myśli o  dalszym rozwoju, 
w szczególności że w niewielkim stopniu inwestuje w szkolenia pracowników czy 
też w zmniejszenie kosztów wytwarzania wyrobów. Oczywiście może to wynikać 

3  J. Penc, Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie stra-
tegiczne, cz. 2, Placet, Warszawa 1995, s. 72.
4  T. Kierczyński, Ekonomika przedsiębiorstwa jako nauka o  stosunkach ekonomicznych pomiędzy 
przedsiębiorstwem a  otoczeniem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 
1988, s. 78.
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również z tego, że w większości przedsiębiorstwa finansują inwestycje ze środków 
własnych (69,8%), co może świadczyć o tym, że nie chcą się zadłużać bądź nie po-
siadają zdolności kredytowej. 

Zauważyć należy, że preferencje konsumentów (81,1%) mają największy wpływ 
na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw.

Badane przedsiębiorstwa województwa śląskiego za najczęstsze przesłanki skła-
niające do inwestowania zgodnie uznały przede wszystkim chęć zwiększenia zy-
sków (88,6%) oraz zwiększenie wyniku finansowego. Natomiast z analizy planów 
inwestycyjnych na najbliższe 2 lata wynika, że nadal jest to wymiana zużytych bądź 
przestarzałych składników majątku. Zadowalający jest fakt wzrostu planowanych 
inwestycji na szkolenia pracowników.
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