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Wstęp
Publikacja Finanse publiczne została wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Poszczególne jej części stanowią dorobek
pracowników naukowych najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych.
Przedstawione opracowania odnoszą się do całego spektrum problemów naukowo-badawczych związanych z finansami publicznymi i polityką fiskalną. Poszczególni
autorzy prezentują wyniki swoich badań teoretycznych i empirycznych w zakresie
zarządzania dochodami i wydatkami budżetu centralnego oraz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, w kontekście zarówno reformy finansów publicznych,
reformy systemu emerytalnego, pomocy publicznej, jak i teoretycznych podstaw realizacji wyznaczonych celów przez narzędzia polityki fiskalnej.
Niniejsza publikacja jest adresowana do środowisk naukowych i studentów
wyższych uczelni oraz osób, które w praktyce gospodarczej mają styczność ze stroną dochodową lub wydatkową polityki fiskalnej.
Poszczególne fragmenty książki były recenzowane przez profesorów uniwersytetów, w większości kierowników katedr finansów, katedr ekonomii oraz polityki ekonomicznej, którym chciałbym podziękować za rzetelne recenzje. Składam
również wyrazy uznania pracownikom Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz pracownikom Wydawnictwa za
wiele wysiłku i zaangażowanie, dzięki któremu powstała ta publikacja.
Mam głębokie przekonanie, że książka Finanse publiczne, którą oddajemy
w Państwa ręce, będzie inspiracją do dalszych badań i dociekań naukowych oraz do
powstania równie inspirujących opracowań w przyszłości.
Jerzy Sokołowski
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AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA MIKRO-, MAŁYCH
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
INVESTMENT ACTIVITY MICRO-, SMALL
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
IN THE REGION OF LUBLIN
DOI: 10.15611/pn.2016.451.34
Streszczenie: W warunkach dynamicznego rozwoju gospodarki rynkowej coraz częściej zachodzi potrzeba sięgania po zarówno typowe, jak i alternatywne źródła finansowania inwestycji. Szczególnie w momencie zaostrzenia warunków pozyskania kapitału, a jednocześnie
zachwiania płynności finansowej przedsiębiorstwa sięgają po dostępne na rynku formy dokapitalizowania inwestycji. W artykule zaprezentowano cele i charakterystykę działalności inwestycyjnej, wysokość ponoszonych nakładów i źródła ich finansowania przez mikro-, małe
i średnie przedsiębiorstwa województwa lubelskiego. Analiza inwestycji sektora MŚP została
przeprowadzona na podstawie informacji statystycznej oraz badań ankietowych przeprowadzonych w trzech edycjach w regionie województwa lubelskiego. Sformułowane zostały
wnioski dotyczące charakteru, wysokości i sposobów pozyskiwania środków pieniężnych na
finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.
Słowa kluczowe: inwestycje, źródła działalności inwestycyjnej, sektor MŚP, województwo
lubelskie.
Summary: With a dynamic market economy development, there the need to reach both typical and alternative sources of financing of investment. Especially when the tightening of
raising of the capital and at the same time the erosion of liquidity occur, companies reach for
the commercially available forms of investments’ capitalizing. The article presents the objectives and characteristics of investment activity, the amount of the expenditure and sources
of its financing for small and medium-sized enterprises of the Lublin province. the analysis
of the investment sector of SMEs has been carried out on the basis of statistical information
and surveys carried out in three editions in the region of Lublin province. Conclusions were
formulated concerning the nature, amount and ways of raising funds for the financing of investment projects in the region of Lublin province.
Keywords: investment, sources investing activities, SME sector, Lublin province.
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1. Wstęp
Wielu przedsiębiorców, chcąc się utrzymać na rynku, wyróżnić i rozwijać, a przy
tym maksymalizować zyski, zmuszonych jest do podejmowania działań inwestycyjnych. Podstawowym warunkiem zapewnienia pozycji firmy na rynku jest nie tylko
sprawność bieżącego zarządzania, ale także umiejętność podejmowania optymalnych decyzji dotyczących rozwoju i źródeł finansowania jednostki. Od trafności
tych decyzji zależy bowiem perspektywa konkurencyjności przedsiębiorstwa, jego
udział w rynku i możliwość generowania zysków. Rozwój firmy dokonuje się zasadniczo poprzez realizację określonych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Celem artykułu jest ocena dotychczasowej aktywności inwestycyjnej mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw. Podmiotem badań są jednostki zlokalizowane
na obszarze województwa lubelskiego. W pracy wykorzystano dane statystyczne
zawarte na stronach Głównego Urzędu Statystycznego oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w trzech edycjach w latach 2010–2015 na grupie łącznie
640 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze województwa lubelskiego.
W artykule poddano analizie istotność planów inwestycyjnych, charakter inwestycji, wysokość nakładów, cele działalności inwestycyjnej i źródła ich finansowania. Biorąc pod uwagę wymienione elementy mające wpływ na działalność inwestycyjną jednostek gospodarczych, przyjęto hipotezę badawczą o umiarkowanym1
(średnim) poziomie działań inwestycyjnych firm z sektora mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw w województwie lubelskim.

2. Inwestycje mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
w świetle dotychczasowych badań
Przedsięwzięcia inwestycyjne mają duży wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Aby
jednak inwestycja faktycznie przynosiła pożądane efekty, konieczne jest jej staranne przygotowanie, a więc ustalenie warunków realizacji i eksploatacji, oraz przede
wszystkim dokładne rozpoznanie rynku i właściwe przeprowadzenie rachunku efektywności.
Mówiąc szerzej, pojęcie inwestycji określa wszelkiego rodzaju działania firmy
związane z bieżącymi wydatkami ponoszonymi na zwiększenie w przyszłości wartości firmy. Mają one zapewnić w późniejszym czasie większe dochody bądź też
1
Innowacyjność polskiej gospodarki na tle państw członkowskich Unii Europejskiej jest w dalszym ciągu niska. Według najnowszego raportu Innovation Union Scoreboard 2015 Polska, osiągając
syntetyczny wynik innowacyjności na poziomie 0,313, znalazła się wśród krajów określanych jako
umiarkowani innowatorzy (moderate innovators). Została sklasyfikowana na 24 miejscu w rankingu,
czyli na jednej pozycji wyżej w stosunku do zestawienia z poprzedniego roku, wyprzedzając Rumunię
(0,204), Bułgarię (0,229), Łotwę (0,272) i Litwę (0,283) [Ministerstwo Gospodarki 2015].
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mniejsze koszty związane z realizacją celów działania tego podmiotu [Janik, Paździor 2010].
Badanie poziomu inwestycji w sektorze MŚP jest obiektem zainteresowań
wielu autorów. Większość publikacji dotyczących oceny poziomu innowacyjności oraz źródeł finansowania działalności, szczególnie z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, odnosi się również do wysokości ponoszonych nakładów
inwestycyjnych. W tabeli 1 zostały przytoczone najnowsze publikacje o zasięgu
ogólnokrajowym zawierające informacje o wysokości nakładów inwestycyjnych
w sektorze MŚP.
Tabela 1. Zestawienie informacji o wybranych badaniach w obszarze inwestycji w sektorze MŚP
Okres
badania

Liczba badanych
podmiotów

Obszar badań

Publikacja

2006–
–2007

1093 aktywnych
Bariery rozwoju małych
przedsiębiorstw prywatnych i średnich przedsiębiorstw, w tym:
skłonność do inwestycji a rozwój
przedsiębiorstw małych i średnich:
struktura inwestycji, trudności
w dostępie do zewnętrznych źródeł
finansowania.

„Monitoring kondycji
sektora małych i średnich
przedsiębiorstw 2006”, 7 edycja
badania MŚP. Przygotowane
przez PKPP Lewiatan i Centrum
Badania Opinii Społecznej
(CBOS) [Starczewska-Krzysztoszek 2007].

2010–
–2011

1501 aktywnych
Ocena nakładów na inwestycje
przedsiębiorstw prywatnych w 2010 r. i prognozy dotyczące
zmiany w 2011 r. Ocena stopnia
wykorzystania posiadanych
zasobów technicznych.

„Monitoring kondycji sektora
MŚP w latach 2010–2012”.
Przygotowane przez PKPP
Lewiatan i cBOS [Starczewska-Krzysztoszek 2011].

2015

Badania GUS podmiotów
o liczbie pracujących
powyżej 9 osób

Zaprezentowano dane o przemyśle „Informacje i opracowania
według sekcji, działów i grup.
statystyczne” [GUS 2016].
Informacje o nakładach
inwestycyjnych oraz wynikach
i relacjach finansowych.

2014

Badania GUS

Nakłady inwestycyjne ogółem
w latach 2003–2013, w mln zł wg
wielkości firm i wg sekcji PKD.

2014

Badania GUS
Wpływ inwestycji na
(brak informacji
dynamikę PKB. Nakłady
o mikroprzedsiębiorstwach) inwestycyjne i możliwości ich
samofinansowania.

Ministerstwo Gospodarki,
Departament Strategii i Analiz
[Ministerstwo Gospodarki 2015]

2012

Badania GUS zawierające
informacje o podmiotach
poniżej 10 pracujących

Ministerstwo Gospodarki,
Departament Strategii i Analiz
na podstawie GUS: „Działalność
przedsiębiorstw niefinansowych
w roku 2012” [Ministerstwo
Gospodarki 2014].

Źródło: opracowanie własne.

Przychody, koszty, dochody
oraz nakłady inwestycyjne
w przedsiębiorstwach.

PARP w oparciu o dane GUS
[PARP 2015].
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Z powyższego zestawienia wynika, iż działalność zarówno bieżąca, jak i inwestycyjna podmiotów gospodarczych stanowi ciągłe źródło zainteresowania. W literaturze można znaleźć wiele sprawozdań i analiz przeprowadzonych na podstawie
badań ankietowych. Większość z nich opiera się na analizie wybranych jednostek
gospodarczych funkcjonujących na obszarze wybranego województwa lub regionu.
Badania kompleksowe przeprowadzone są najczęściej w ramach szerszego badania
sektora MŚP, np. przez ekspertów Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
Lewiatan, Centrum Badania Opinii Społecznej, PARP, GUS czy Departament Strategii i Analiz Ministerstwa Gospodarki.
Oceniając poziom nakładów inwestycyjnych na podstawie danych GUS, można
stwierdzić, że po wysokim wzroście nakładów w 2011 r. (o 10,6%) w dwóch kolejnych latach odnotowano spadki, o 2,8% w roku 2012 r. i o 1,2% w 2013 r. Poprawa
sytuacji nastąpiła w 2014 r., kiedy nakłady inwestycyjne wzrosły o 8,7% i w I półroczu 2015 r. wzrosły o 14,6%. Nakłady inwestycyjne w 2014 r. wyniosły 248,9 mld zł
(a rok wcześniej 231,2 mld zł) [Ministerstwo Gospodarki 2015].
Udział podmiotów sektora MŚP w inwestycjach przedsiębiorstw ogółem wynosił ok. 48% ogółu nakładów w 2013 r. (średnie firmy 21%, małe 11% i mikro 16%).
Największy wzrost nakładów w 2013 r. zanotowano wśród mikroprzedsiębiorstw
(wzrost o ok. 10%), następnie w średnich (wzrost o 5%) i małych (wzrost o nieco
ponad 1%) [PARP 2015].
Wciągu 10 lat nastąpił 2-krotny wzrost wartości nominalnej nakładów przeciętnej firmy sektora MŚP z (21,5 tys. zł do 44,6 tys. zł). W 2013 r. przedsiębiorstwa
przeznaczyły na inwestycje średnio 4,28% przychodów ogółem [PARP 2015]. Pomimo tego, że ilość i wartość inwestycji w przedsiębiorstwach sektora MŚP wzrasta, to większość publikacji podkreśla ich nadal niewystarczający poziom (często
o charakterze odtworzeniowym), przekładający się na nadal niską konkurencyjność
podmiotów w tym sektorze.
Analizując problemy w zakresie działalności inwestycyjnej, których dotyczą
przytoczone badania, na pierwszym miejscu plasuje się dostępność do zewnętrznych
źródeł finansowania. Wiele badań dotyka też możliwości jednostek do samofinansowania inwestycji oraz wielkości i efektywności planowanych działań.

3. Charakterystyka próby badawczej
Informacje zebrane w trakcie przeprowadzonych badań ankietowych posłużyły do
zweryfikowania hipotezy badawczej w zakresie aktywności inwestycyjnej mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubelskiego. Umożliwiły również
zdiagnozowanie, jakie cele inwestycyjne chce osiągnąć kadra zarządzająca oraz czy
w swych decyzjach kieruje się wcześniej wytyczonymi planami inwestycyjnymi.
Wnioski płynące z poszczególnych edycji badań posłużyły do określenia poziomu
działań inwestycyjnych firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
w województwie lubelskim.
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Analizie poddano jednostki gospodarcze funkcjonujące na obszarze województwa
lubelskiego. Łącznie w trzech edycjach przebadano ok. 640 podmiotów gospodarczych, z tego 240 podmiotów w I edycji, 254 podmioty w II edycji i 147 podmiotów
w III edycji badań. Przebadane mikroprzedsiębiorstwa stanowiły prawie 85% całej
próby badawczej2. Zdecydowana większość badanych mikroprzedsiębiorstw funkcjonuje jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Jest to ulubiona
forma prowadzenia działalności, ponieważ pod wieloma względami jest najprostsza.
W I edycji w przeprowadzonych badaniach udział wzięło 151 jednostek prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (63% ogółu badanych firm), w II edycji
– 166 (65% ogółu badanych firm), a w III edycji spośród 147 jednostek 99 podmiotów prowadziło jednoosobową działalność gospodarczą, co stanowiło już nieco ponad
73% ogółu badanych podmiotów.
Najliczniejszą grupę badanych przedsiębiorstw stanowiły podmioty, których rok
rozpoczęcia działalności to okres 1991–1999 (średnio ponad 30%). Po 2000 r. odsetek
zarejestrowanych podmiotów, które zostały objęte badaniem, był nieco niższy i wynosił średnio ok. 20%.
W badanej próbie największą popularność zdobyły przedsiębiorstwa działające
w branży usługowej (średnio prawie 41%). Na drugim miejscu uplasowały się jednostki z branży mieszanej (średnio ponad 28%), a na trzecim działalność handlowa
(średnio ponad 23%).
Przeprowadzona ankieta obejmowała 5 obszarów badawczych. Przedsiębiorcy
i menedżerowie odpowiadali m.in. na pytania dotyczące bieżącej działalności firmy, źródeł finansowania inwestycji, a także oceniali własne postawy w kontekście
podejmowania działań inwestycyjnych oraz współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi (tab. 2).
Tabela 2. Zestawienie ankietowanych jednostek gospodarczych według obszarów badawczych (w %)
Lp.

Wyszczególnienie

I edycja

II edycja

III edycja

2010–2011

2012–2013

2014–2015

1

Ponoszące wydatki inwestycyjne

52,08

52,76

70,75

2

Wprowadzające innowacje

28,75

27,95

25,17

3

Współpracujące z jednostkami B+R

7,50

11,02

8,84

4

Firmy rodzinne

35,00

31,10

45,58

5

Odnawialne źródła energii

–

–

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w MŚP województwa lubelskiego w latach 2010–2015.

2

Przedstawione wyniki podawane są dla wszystkich podmiotów biorących udział w badaniu.
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Ponadto ze względu na wszechobecność stosowania wymogów ekologicznych,
które doprowadzają do coraz większych zmian w podejściu do problemu racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, a tym samym do racjonalnego zarządzania
energią, po raz pierwszy w trzeciej edycji badań zapytano o opinie przedsiębiorców
wobec rozwoju odnawialnych źródeł energii.

4. Ocena procesów inwestycyjnych realizowanych
przez MŚP w województwie lubelskim
Wzmocnienie przewagi konkurencyjnej postrzegane było jako jeden z głównych
czynników w budowaniu pozycji rynkowej podmiotów gospodarczych. Osiąga się
ją m.in. dzięki prowadzeniu działalności inwestycyjnej, ponieważ tylko inwestycje
związane z wdrożeniem innowacji technologicznych czy produktowych prowadzą
do wzrostu poziomu przedsiębiorczości na danym obszarze [Wysocka 2012].
W wyniku analizy aktywności inwestycyjnej badanej grupy przedsiębiorstw
w województwie lubelskim okazało się, że średnio prawie 79% ankietowanych
miało sprecyzowane plany inwestycje (tab. 3). Jednak pośród nich średnio tylko
ok. 25% posiadało plany w formie pisemnej, a w 54% przypadków nie były one
sformalizowane.
Tabela 3. Plany inwestycyjne przedsiębiorstw (w %)
Lp.

Wyszczególnienie

I edycja

II edycja

III edycja

2010–2011

2012–2013

2014–2015

1

Plany w formie spisanego dokumentu

30,40

32,09

11,54

2

Plany niesformalizowane

50,40

51,49

60,58

3

Brak planów

19,20

16,42

27,88

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w MŚP województwa lubelskiego w latach 2010–2015.

W zakresie osiągnięcia wyznaczonych planów analizie poddano tylko deklaracje
przedsiębiorców dotyczące realizacji inwestycji. Wyniki badań wskazują, że średnio
ponad 61% ankietowanych podmiotów przeprowadziło analizę w zakresie możliwości jednostki do osiągnięcia wyznaczonych celów (tab. 4). Natomiast średnio tylko
ponad 22% podmiotów przeanalizowało swoje zdolności inwestycyjne względem
działań konkurencji, a jedynie 16% jednostek brało pod uwagę możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń gospodarczych.
Informacje z tab. 2 wskazują na wzrost liczby podmiotów, które deklarowały podejmowanie działań inwestycyjnych z 52 do prawie 71%, chociaż liczba podmiotów
deklarujących wprowadzenie innowacji spadła w tym samym okresie z 29 do 25%.
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Tabela 4. Czy ustalając dla firmy cele długookresowe, przeprowadzono analizę (%):
Lp.

Wyszczególnienie

I edycja

II edycja

III edycja

2010–2011

2012–2013

2014–2015

1

Realności ich osiągnięcia w zakresie
możliwości/wydajności firmy

68,00

61,94

53,85

2

Realności ich osiągnięcia w kontekście
działań konkurencji

16,00

20,15

30,77

3

Realności ich osiągnięcia w kontekście
mogących nastąpić zdarzeń gospodarczych

16,00

17,91

15,38

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w MŚP województwa lubelskiego w latach 2010–2015.
Tabela 5. Wartość wydatków inwestycyjnych (w %)
Lp.

Wyszczególnienie

I edycja

II edycja

III edycja

2010–2011

2012–2013

2014–2015

1

Do 100 tys. zł

48,80

51,18

57,69

2

101–300 tys. zł

21,60

19,69

25,00

3

301–500 tys. zł

10,40

4,72

5,77

4

Powyżej 500 tys. zł

9,60

11,02

5,77

5

Powyżej 1 mln zł

9,60

13,39

5,77

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w MŚP województwa lubelskiego w latach 2010–2015.

Jeśli chodzi o wartość planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, to okazało się, że średnio ponad 53% podmiotów planuje przedsięwzięcia na poziomie do
100 tys. zł (tab. 5). A w III edycji badań, kiedy liczba podmiotów deklarujących ponoszenie wydatków na cele inwestycyjne była największa, prawie 58% podmiotów
deklarowało ich wartość do 100 tys. zł.
Odpowiedzi na pytanie o cele wydatków w poszczególnych latach wykazały, że
średnio 27,93% wydatków w przedsiębiorstwach to nakłady na zakup nowych technologii, 27,14% – na marketing nowych produktów, a 23,72% – na projektowanie
i wdrożenie innowacji (tab. 6).
Na uwagę zasługuje to, że spośród trzech edycji przeprowadzanych badań dopiero w trzeciej turze dało się zauważyć wzmocnienie aktywności inwestycyjnej
w zakresie zakupu technologii (ponad 41%), przy jednoczesnym spadku inwestycji
w sferze B + R (III edycja – 5,61% w porównaniu z II edycją – ponad 19%). Można zatem stwierdzić, iż większość wydatków inwestycyjnych przeznaczona była na
innowacje marketingowe czy zakup technologii. Poziom planów inwestycyjnych
uzależniony był od źródeł ich finansowania (tab. 7).
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Tabela 6. Cel wydatków inwestycyjnych w poszczególnych okresach (w %)
Lp.

Wyszczególnienie

I edycja

II edycja

III edycja

2010–2011

2012–2013

2014–2015

1

Technologie

25,60

17,07

41,12

2

Marketing nowych produktów

28,80

29,27

23,36

3

Projektowanie, wdrożenie innowacji

23,20

29,27

18,69

4

Badania i rozwój (B + R)

14,40

19,51

5,61

5

Sfera zarządzania, np. wdrożenie controllingu

8,00

4,88

3,74

6

Inne niewymienione powyżej

0,00

0,00

7,48

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w MŚP województwa lubelskiego w latach 2010–2015.
Tabela 7. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej (w %)
Lp.

Wyszczególnienie

I edycja

II edycja

III edycja

2010–2011

2012–2013

2014–2015

1

Zysk zatrzymany

32,00

31,82

38,76

2

Dopłaty właścicieli

15,43

16,12

12,36

3

Kapitał nowego inwestora strategicznego

1,14

2,89

1,12

4

Kredyt długoterminowy

23,43

18,60

16,29

5

Kredyt preferencyjny

1,71

5,79

2,81

6

Leasing finansowy

8,57

8,26

6,18

7

Leasing operacyjny

9,14

5,79

3,37

8

Dotacje z funduszy Unii Europejskiej

8,57

10,73

17,42

9

Inne (jakie?)

0,00

0,00

1,69

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w MŚP województwa lubelskiego w latach 2010–2015.

Jako główne źródło finansowania inwestycji najczęściej wskazywaną odpowiedzią we wszystkich edycjach prowadzonych badań był zysk zatrzymany – średnio
ponad 34%, a następnie możliwość zaciągnięcia kredytu długoterminowego – ponad
19%. Dopiero na trzeciej pozycji pojawiła się możliwość dopłat właścicieli (wspólników) – średnio prawie 15%, a następnie dotacje z funduszy unijnych – średnio
ponad 12%. W przebadanej grupie podmiotów wystąpiło duże zróżnicowanie źródeł
finansowania przedsięwzięć rozwojowych, o czym świadczy współczynnik zmienności na poziomie 0,946.
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W III edycji badań dotacje z funduszy unijnych ukształtowały się na czwartej
pozycji w rankingu wskazywanych źródeł finansowania, czego przyczyną mogą być
doświadczenia płynące z wykorzystania funduszy strukturalnych.
Dokonując oceny procesów inwestycyjnych, analizie poddano strukturę nakładów inwestycyjnych. Średnio prawie 37% wszystkich dokonanych wydatków inwestycyjnych w przedsiębiorstwach to były nakłady na środki trwałe produkcyjne.
Na drugim miejscu przedsiębiorcy wskazywali środki transportu – średnio prawie
26%, a na trzecim miejscu środki trwałe nieprodukcyjne – średnio prawie 23%. Najmniejsze zainteresowanie drobnych podmiotów gospodarczych zdobyły wydatki
podnoszące wartość aktywów obrotowych – średnio 4% czy też wydatki na aktywa
finansowe – średnio 2%.
Podsumowując, można stwierdzić, że spośród głównych kierunków wydatków
przedsiębiorstw funkcjonujących w województwie lubelskim, w trzech edycjach
prowadzonych badań, dominowały inwestycje w środki trwałe produkcyjne oraz
procesy projektowania i wdrożenia technologii. Głównym źródłem działań inwestycyjnych był natomiast zysk zatrzymany. Mniejsza część wydatków przeznaczana
była na badania i rozwój.

5. Zakończenie
W 2014 r. warunki makroekonomiczne dla funkcjonowania przedsiębiorstw uległy
wyraźnej poprawie po silnym spowolnieniu gospodarki pod koniec 2012 r. i na początku 2013 r. Stabilny rozwój gospodarczy u głównych zagranicznych partnerów
handlowych Polski (z wyjątkiem rynków wschodnich) oraz przyspieszenie dynamiki popytu krajowego wpłynęły pozytywnie na rozwój sektora MŚP. W tych warunkach nastąpiło wyraźne przyspieszenie dynamiki inwestycji w gospodarce, w tym
inwestycji przedsiębiorstw [PARP 2015].
Tendencje ogólnopolskie zostały potwierdzone przez wyniki ankiet przeprowadzonych na terenie województwa lubelskiego. Ankiety przeprowadzone były
w 3 edycjach: pierwsza w latach 2010–2011, druga w latach 2012–2013, trzecia
w latach 2014–2015.
Badania wskazują na wzrost liczby podmiotów, które deklarują podejmowanie
działań inwestycyjnych z 52% do prawie 71%, chociaż spadła w tym samym okresie
liczba podmiotów deklarujących wydatki inwestycyjne powyżej 100 tys. zł i wprowadzających innowacje. W drugiej edycji badań największy był udział inwestycji
powyżej 500 tys. zł (24,4%), a w III tych do 100 tys. zł (57,69%).
W II edycji badań najwięcej podmiotów ponosiło wydatki na B + R (ok. 19,5%).
W I i II edycji finansowane były najchętniej nowe produkty i innowacje (łącznie
odpowiednio 52,00 i 58,54%), a w III technologie (41,12%). Dynamicznie zmieniła
się również struktura źródeł finansowania. W I edycji udział kapitałów obcych w finansowaniu inwestycji wynosił 42,85%, a w III już tylko 28,65%, chociaż w każdej
edycji głównym źródłem finansowania działalności inwestycyjnej był zysk zatrzy-
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many. W każdym z okresów można jednak zaobserwować zależność charakteru poczynionych działań inwestycyjnych od wyboru źródła finansowania.
W III edycji zbadano również subiektywne opinie respondentów na temat głównych problemów dotyczących działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw z sektora
MŚP. Przedsiębiorcy, którzy ocenili sytuację swojego przedsiębiorstwa jako bardzo
dobrą lub dobrą, motywowali swoją opinię przede wszystkim faktem stabilnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz zaufaniem klientów wynikającym z jakości oferowanych
produktów i świadczonych usług. Rozwój firmy oraz wysoka osiągnięta pozycja
rynkowa były najważniejszymi ze wskazywanych czynników sukcesu, co przyczyniło się do większej swobody w zakresie realizacji inwestycji, co prawda o niższej
średniej wartości, ale nie zawsze opartej na sformalizowanej dokumentacji (spadek
z ponad 30 do 12%). Przedsiębiorcy dużą wagę przykładali również do braku zadłużenia firmy, chociaż trudno powiedzieć, w jakim stopniu wynikało to z uzasadnionych obaw o niewypłacalność firmy w obliczu wysokich długów, a w jakim z braku
umiejętności korzystania z rynków finansowych, jako źródła pozyskania środków
na inwestycje.
Przyjęta hipoteza badawcza o umiarkowanym (średnim) poziomie działań inwestycyjnych firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim została potwierdzona. Chociaż mimo stopniowego przyrostu
liczby inwestycji nadal przedsiębiorcy inwestują jedynie w ograniczonym zakresie.
Dominującym kierunkiem planów inwestycyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących
w województwie lubelskim były inwestycje w środki trwałe produkcyjne oraz procesy projektowania i wdrożenia technologii. Mniejsza część wydatków przeznaczana była na badania i rozwój.
W latach 2011–2013 województwo lubelskie zajmowało jedno z ostatnich
miejsc, jeśli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną regionu, co również nie sprzyjało
chęci ponoszenia nakładów inwestycyjnych wśród przedsiębiorców, a wartość inwestycji przypadająca na jeden podmiot należała do najniższych w kraju.
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