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Wprowadzenie

Według jednego z najważniejszych paradygmatów zarządzania, głównym 
celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego wartości1. Aby generować bo-
gactwo dla właścicieli, przedsiębiorstwo musi się rozwijać2. Rozwój ten wyraża 
się m.in. przez wzrost poziomu technicznego, ilościowy oraz jakościowy wzrost 
produkcji, poprawę efektywności gospodarowania, ekspansję eksportową, wzrost 
kwalifikacji pracowników, poprawę warunków pracy czy powiększanie mająt-
ku. Rozwój jest warunkiem koniecznym przetrwania przedsiębiorstwa3. Jednym, 
1 Z neoklasycznego punktu widzenia wszystkie decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwa 

mają na celu maksymalizację bogactwa akcjonariuszy. S. Sudarsanam: Fuzje i przejęcia. WIG- 
-Press, Warszawa 1998, s. 14. 

2 Przy czym przez rozwój przedsiębiorstwa należy rozumieć długotrwały i ukierunkowany proces 
przeobrażeń zarówno ilościowych, jak i jakościowych, właściwie przekształcających strukturę 
wewnętrzną i formę działania przedsiębiorstwa. A. Michalak: Finansowanie inwestycji w teorii 
i praktyce. WN PWN, Warszawa 2007, s. 20.

3 Sama egzystencja, która nie jest nastawiona na rozwój, prowadzi do obumierania przedsiębiorstwa, 
a w konsekwencji do jego upadku. M. Marcinkowska: Kształtowanie wartości firmy. WN PWN, 
Warszawa 1999, s. 18.
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często najważniejszym sposobem realizacji rozwoju, gwarantującym jednocze-
śnie przetrwanie przedsiębiorstwa, są inwestycje4. Inwestowanie jest dla każdego 
przedsiębiorstwa obiektywną koniecznością. Funkcjonowanie podmiotów w wa-
runkach globalnej konkurencji, zwłaszcza w długim okresie, bez ponoszenia na-
kładów inwestycyjnych jest niemożliwe. Ważnym problemem badawczym wyda-
je się zatem odpowiedź na pytanie o aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw.

Celem artykułu jest pomiar aktywności inwestycyjnej największych przed-
siębiorstw w Polsce z uwzględnieniem ich struktury własnościowej (podmio-
ty z kapitałem zagranicznym versus podmioty bez tego kapitału) oraz odniesie-
nie otrzymanych wyników do działalności ogółu przedsiębiorstw składających 
bilans. W artykule wykorzystano rankingi 2000 największych przedsiębiorstw 
w Polsce, publikowane przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz informacje zawarte 
w opracowaniach Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Dokonując pomiaru 
aktywności inwestycyjnej posłużono się: dwoma wskaźnikami intensywności in-
westowania, wskaźnikiem reprodukcji majątku oraz wartościami nakładów inwe-
stycyjnych w przeliczeniu na 1 przedsiębiorstwo i 1 zatrudnionego.

1. działalność inwestycyjna podmiotów z Listy 2000 
największych przedsiębiorstw

Wartość nakładów inwestycyjnych (nabycie wartości niematerialnych 
i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych) zrealizowanych przez najwięk-
sze przedsiębiorstwa w Polsce wyniosła w 2009 roku 66,163 bln PLN, a w 2011 
roku była równa 67,886 bln PLN. Biorąc pod uwagę liczbę przedsiębiorstw, któ-
re w omawianych okresach ujawniły informacje na temat swoich inwestycji, moż-
na stwierdzić, że skala działalności inwestycyjnej w 2011 roku była wyższa w po-
równaniu z rokiem 2009. Wskazuje na to zarówno ogólna wartość nakładów 
inwestycyjnych, jak również wartości przeciętne w przeliczeniu na 1 przedsię-
biorstwo (54,75 mln PLN w porównaniu z 47,84 mln PLN w 2009 roku) oraz na 
1 zatrudnionego (50,29 tys. PLN w porównaniu z 46 tys. PLN w 2009 roku). Na-
leży przy tym podkreślić, że większa aktywność inwestycyjna charakteryzowała 
przedsiębiorstwa bez kapitału zagranicznego, w przypadku których wielkość na-
kładów inwestycyjnych – w przeciwieństwie do przedsiębiorstw z kapitałem za-
granicznym – zdecydowanie wzrosła (tabela 1).

4 H. Towarnicka: Strategia inwestycyjna przedsiębiorstw. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, 
Wrocław 2004, s. 33.
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Tabela 1

Wartość nakładów inwestycyjnych, intensywność inwestowania oraz skala reprodukcji 
majątku największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2009 i 2011

Wyszczególnienie

Największe 
przedsiębiorstwa 

ogółem

Przedsiębiorstwa 
z kapitałem 

zagranicznym

Przedsiębiorstwa 
bez kapitału 

zagranicznego
2009 2011 2009 2011 2009 2011

Ogólna wartość nakładów inwestycyjnych 
(mln PLN)

66 163
(1383)

67 886
(1240)

31 502
(665)

21 714
(604)

34 661
(718)

41 942
(636)

Wartość nakładów inwestycyjnych 
przypadająca na 1 przedsiębiorstwo (mln PLN)

47,84
(1383)

54,75
(1240)

47,37
(665)

42,95
(604)

48,27
(718)

65,95
(636)

Wartość nakładów inwestycyjnych w relacji 
do wielkości zatrudnienia (tys. PLN)

46,00
(527)

50,29
(534)

45,17
(232)

50,05
(250)

46,62
(295)

50,44
(284)

Intensywność inwestowania (1) – relacja 
nakładów inwestycyjnych do wartości 
przychodów ze sprzedaży (%)

6,63
(1383)

6,37
(1240)

6,03
(665)

4,62
(604)

7,30
(718)

7,58
(636)

Intensywność inwestowania (2) – relacja 
nakładów inwestycyjnych do wartości 
aktywów (%)

7,02
(1364)

6,42
(1232)

7,06
(656)

5,78
(601)

6,99
(708)

6,89
(631)

Skala reprodukcji majątku – relacja 
nakładów inwestycyjnych do wartości 
odpisów amortyzacyjnych

1,46
(1353)

1,58
(1181)

1,27
(646)

1,27
(577)

1,68
(707)

1,88
(604)

Uwaga: w nawiasach podano liczbę przedsiębiorstw, w przypadku których dane wymagane do pre-
zentacji omawianych relacji były dostępne i dla których ostatecznie dokonano obliczeń przedsta-
wionych w tabeli.

Źródło: Ranking Polskich Przedsiębiorstw: Lista 2000. „Rzeczpospolita” z 26.10.2010 r. oraz „Rzeczpospolita” 
z 24.10.2012 r.

Pomimo zwiększenia bezwzględnej wartości nakładów inwestycyjnych 
w 2011 roku, wskaźniki intensywności inwestowania w grupie największych przed-
siębiorstw były niższe w porównaniu z rokiem 2009. Wynika to z faktu, iż zarów-
no wielkości przychodów ze sprzedaży, jak i wartości aktywów ogółem w bada-
nych przedsiębiorstwach rosły zdecydowanie szybciej niż nakłady inwestycyjne. 
Wskazuje to na dużą koncentrację przedsiębiorstw na działalności bieżącej i jedno-
cześnie sporą ostrożność w sferze inwestycyjnej, co wynika zapewne ze skutków 
zawirowań kryzysowych i wciąż niepewnej sytuacji na rynku. Co ciekawe, po-
wyższy wniosek dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw z kapitałem zagranicz-
nym, w przypadku których intensywność inwestowania w 2011 roku była wyraźnie 
niższa niż w przedsiębiorstwach bez tego kapitału. Wskaźniki intensywności inwe-
stowania wyniosły: (1) 7,58% w porównaniu do 4,62% dla przedsiębiorstw z kapi-
tałem zagranicznym oraz (2) 6,89% w porównaniu do 5,78% (tabela 1).

Relacja wartości nakładów inwestycyjnych do amortyzacji (skala reproduk-
cji majątku) była wyższa w 2011 roku w porównaniu z danymi z roku 2009 (cho-
ciaż wskazać należy, że w przypadku przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym 
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w ogóle się nie zmieniła). Ponadto w obydwu okresach i dla wszystkich grup 
podmiotów wartość wskaźnika kształtowała się na poziomie powyżej 1, co ozna-
cza, że inwestycje realizowane przez największe przedsiębiorstwa w Polsce mia-
ły w znacznej części charakter rozwojowy5. Opisywana relacja wskazuje przy tym 
na wyższą aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw bez udziału kapitału zagra-
nicznego, dla których wartość omawianego wskaźnika wynosiła w 2011 roku 1,88 
w porównaniu z 1,27 w przypadku przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym 
(tabela 1). Warto podkreślić, że różnica w kształtowaniu się wartości wskaźni-
ka reprodukcji majątku dla obu grup przedsiębiorstw wynika przede wszystkim 
z wielkości realizowanych inwestycji, a nie z różnego poziomu odpisów amor-
tyzacyjnych, co mogłoby sugerować niski „stopień utechnicznienia” przedsię-
biorstw bez kapitału zagranicznego.

Tabela 2

Wartość nakładów inwestycyjnych, intensywność inwestowania oraz skala reprodukcji majątku 
największych przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w Polsce w latach 2009 i 2011

Wyszczególnienie

Największe przedsiębiorstwa z udziałem kapitału 
zagranicznego:

pełnym większościowym mniejszościowym
2009 2011 2009 2011 2009 2011

Ogólna wartość nakładów inwestycyjnych 
(mln PLN)

11 798
(427)

9078
(403)

8329
(118)

6760
(93)

11 375
(120)

5876
(108)

Wartość nakładów inwestycyjnych 
przypadająca na 1 przedsiębiorstwo (mln PLN)

27,63
(427)

22,53
(403)

70,58
(118)

72,69
(93)

94,79
(120)

93,57
(108)

Wartość nakładów inwestycyjnych w relacji 
do wielkości zatrudnienia (tys. PLN)

39,93
(150)

34,85
(155)

56,49
(47)

79,94
(50)

44,32
(35)

52,88
(45)

Intensywność inwestowania (1) – relacja 
nakładów inwestycyjnych do wartości 
przychodów ze sprzedaży (%)

3,93
(427)

3,21
(403)

8,16
(118)

8,22
(93)

9,44
(120)

5,63
(108)

Intensywność inwestowania (2) – relacja 
nakładów inwestycyjnych do wartości 
aktywów (%)

6,28
(420)

4,91
(401)

7,25
(117)

6,48
(93)

7,89
(119)

6,30
(107)

Skala reprodukcji majątku – relacja 
nakładów inwestycyjnych do wartości 
odpisów amortyzacyjnych

1,17
(417)

1,10
(385)

1,15
(114)

1,05
(91)

1,53
(115)

1,72
(101)

Uwaga: w nawiasach podano liczbę przedsiębiorstw, w przypadku których dane wymagane do pre-
zentacji omawianych relacji były dostępne i dla których ostatecznie dokonano obliczeń przedsta-
wionych w tabeli.

Źródło: Ibid.

5 Wartość wskaźnika powyżej 1 oznacza, że mamy do czynienia z inwestycjami rozwojowymi, 
natomiast wartość poniżej 1 wskazuje na dekapitalizację, czyli uszczuplenie majątku w ujęciu 
księgowym. Wskaźnik równy 1 będzie z kolei oznaczał jedynie proste odtworzenie posiadanego 
majątku. E. Mączyńska: Inwestycje i restrukturyzacja potencjału technicznego przedsiębiorstw 
(wyniki badań). W: Inwestycje w procesie transformacji gospodarki Polski 1990-1999. Red. 
W. Karaszewski. UMK, Toruń 2000, s. 56.



318 Małgorzata Jaworek, Marcin kuzel 

Wśród podmiotów z kapitałem zagranicznym najwyższą aktywnością inwe-
stycyjną w 2011 roku charakteryzowały się przedsiębiorstwa z większościowym 
udziałem obcego kapitału, a najmniejszą te w pełni zależne od inwestorów zagra-
nicznych. Potwierdzają to przede wszystkim wskaźniki intensywności inwesto-
wania, ale także wartość nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 zatrud-
nionego6. Wartość nakładów inwestycyjnych przypadająca na 1 przedsiębiorstwo 
oraz wskaźnik reprodukcji majątku były natomiast najwyższe w przypadku przed-
siębiorstw z mniejszościowym udziałem kapitału zagranicznego. Warto też wska-
zać, że przedsiębiorstwa z tej ostatniej grupy charakteryzował największy stopień 
aktywności inwestycyjnej w 2009 roku (tabela 2).

2. działalność inwestycyjna ogółu przedsiębiorstw w polsce 
w latach 2004-20117

W latach 2004-2008 przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym charakte-
ryzowały się wyższą intensywnością inwestowania, mierzoną zarówno stosun-
kiem nakładów inwestycyjnych na środki trwałe do przychodów z całokształtu 
działalności (1), jak i nakładów inwestycyjnych na środki trwałe do wartości ak-
tywów (2).

W pierwszych pięciu latach analizy wskaźnik intensywności inwestowania 
(1) dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym wynosił średnio 5,24%. W ko-
lejnych dwóch latach wskaźnik obniżał się. W ostatnim roku analizy – 2011 – 
wyniósł 3,98%. W przedsiębiorstwach z kapitałem wyłącznie polskim poziom 
omawianego wskaźnika w latach 2004-2008 był niższy niż w przedsiębiorstwach 
z kapitałem zagranicznym, natomiast w kolejnych latach polskie przedsiębior-
stwa charakteryzowały się wyższą intensywnością inwestowania. W 2011 roku 
analizowany wskaźnik dla tej grupy przedsiębiorstw wyniósł 4,38% i był wyższy 
o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do wskaźnika obliczonego dla podmio-

6 Ogólna wartość nakładów inwestycyjnych nie będzie tu brana pod uwagę z uwagi na diametralne 
różnice w liczebności podmiotów w analizowanych grupach (tabela 2).

7 Pomiaru aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw ujętych w statystyce GUS dokonano, wyko-
rzystując nieco zmodyfikowane wskaźniki intensywności inwestowania. Modyfikacja wynikała 
z faktu, iż GUS nie podaje informacji o wartości przychodów ze sprzedaży dla przedsiębiorstw 
z udziałem kapitału zagranicznego, ani informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych na ak-
tywa trwałe dla przedsiębiorstw składających bilans. W związku z tym do obliczenia wskaźników 
intensywności inwestowania dla przedsiębiorstw objętych statystyką GUS wykorzystano: nakła-
dy inwestycyjne na środki trwałe oraz przychody z całokształtu działalności.
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tów z kapitałem zagranicznym (tabela 3). Sytuacja kształtuje się zatem podobnie 
jak w przypadku największych przedsiębiorstw w Polsce – w tej grupie podmioty 
z wyłącznie polskim kapitałem uzyskały wyższy poziom wskaźnika intensywno-
ści inwestowania (1), zarówno w roku 2009, jak i w 20118.

Tabela 3

Intensywność inwestowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2011

Wyszczególnienie
Lata

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

(1) – relacja nakładów inwestycyjnych na środki trwałe do wartości przychodów z całokształtu działalności (%)

Przedsiębiorstwa ogółem 4,22 4,12 4,63 5,26 5,16 4,66 4,40 4,26

Przedsiębiorstwa 
z kapitałem zagranicznym 3,98 3,73 4,39 5,55 5,69 5,14 5,13 4,69

Przedsiębiorstwa bez 
kapitału zagranicznego 4,38 4,38 4,79 5,07 4,82 4,32 3,94 3,96

 (2) – relacja nakładów inwestycyjnych na środki trwałe do wartości aktywów (%)
Przedsiębiorstwa ogółem 5,19 4,94 5,55 6,54 6,42 5,97 5,56 5,57
Przedsiębiorstwa 
z kapitałem zagranicznym 5,14 4,61 5,46 6,91 7,50 7,01 6,65 6,43

Przedsiębiorstwa bez 
kapitału zagranicznego 5,22 5,15 5,61 6,30 5,78 5,32 4,90 5,00

Źródło: GUS: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2011 roku. Warszawa 2012, 
s. 57; GUS: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 roku. Warszawa 
2011, s. 57; GUS: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 roku. War-
szawa 2010, s. 57; GUS: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2008 roku. 
Warszawa 2009, s. 53; GUS: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 
roku. Warszawa 2008, s. 53; GUS: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym 
w 2006 roku. Warszawa 2007, s. 57; GUS: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagra-
nicznym w 2005 roku. Warszawa 2006, s, 44; GUS: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem 
zagranicznym w 2004 roku. Warszawa 2005, s, 43; GUS: Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych 
w 2011 roku. Warszawa 2012, s. 24, 50, 120, 170; GUS: Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych 
w 2010 roku. Warszawa 2011, s. 20, 46, 116, 166; GUS: Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych 
w 2009 roku. Warszawa 2010, s. 20, 46, 116, 166; GUS: Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych 
w 2008 roku. Warszawa 2009, s. 20, 40, 92, 132; GUS: Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych 
w 2007 roku. Warszawa 2008, s. 20, 40, 92, 132; GUS: Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych 
w 2006 roku. Warszawa 2007, s. 20, 40, 92, 132; GUS: Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych 
w 2005 roku. Warszawa 2006, s. 14, 30, 76, 110; GUS: Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych 
w 2004 roku. Warszawa 2005, s. 14, 30, 76, 110.

W odniesieniu do wskaźnika intensywności inwestowania (2), w pierwszych 
pięciu latach analizy przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym uzyskiwały lep-
sze wyniki. W latach 2004-2008 dla tej grupy podmiotów średnioroczny poziom 
wskaźnika wyniósł 6,90%, natomiast dla przedsiębiorstw z kapitałem wyłącznie 
8 Niestety, nie można porównywać samych wielkości wskaźnika dla przedsiębiorstw objętych sta-

tystyką GUS i największych przedsiębiorstw w Polsce z uwagi na fakt występowania różnic 
w ich konstrukcji (zob. przypis 7). Trzeba mieć ponadto na uwadze, że wartości wskaźnika obli-
czone na podstawie danych GUS są zaniżone w porównaniu do jego wartości dla największych 
przedsiębiorstw w Polsce.

aktywność inwestycyjna największych przedsiębiorstw polsce
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polskim 5,46%. W roku 2009 wartość wskaźnika była na podobnym poziomie 
w obu grupach przedsiębiorstw – w podmiotach z kapitałem zagranicznym wy-
nosiła 5,46%, a w podmiotach z kapitałem polskim 5,61%. W latach 2009-2011 
lepsze wyniki w zakresie wskaźnika intensywności inwestowania (2) wykazywa-
ły przedsiębiorstwa z kapitałem polskim. Warto ponadto zwrócić uwagę na fakt, 
iż w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym w badanym okresie poziom 
wskaźnika obniżył się, natomiast w grupie przedsiębiorstw z kapitałem polskim 
uległ podwyższeniu (tabela 3).

Porównując otrzymane wyniki z wynikami w grupie największych przedsię-
biorstw w Polsce należy stwierdzić, że sytuacja kształtowała się podobnie w 2011 
roku, w którym największe przedsiębiorstwa w Polsce z kapitałem rodzimym cha-
rakteryzowały się wyższą intensywnością inwestowania (2). Natomiast w 2009 
roku, w przeciwieństwie do ogółu przedsiębiorstw, w grupie największych pod-
miotów w Polsce wyższy poziom wskaźnika wykazywały przedsiębiorstwa z ka-
pitałem zagranicznym. Jednak poziom wskaźnika był w obu grupach zbliżony. 

podsumowanie

W ostatnich latach wyższą aktywnością inwestycyjną charakteryzowały się 
przedsiębiorstwa bez kapitału zagranicznego, co potwierdza zarówno analiza wyni-
ków największych przedsiebiorstw w Polsce, jak i ogółu podmiotów objętych staty-
styką GUS. Ponadto przeprowadzona analiza wskazuje na zróżnicowanie poziomu 
aktywności inwestycyjnej w zależności od stopnia udziału kapitału zagranicznego. 
Biorąc pod uwagę, że tradycyjnie wyższa skłonność do inwestowania w podmiotach 
kontrolowanych przez zagranicznych udziałowców9 uległa znacznemu obniżeniu 
w ostatnich latach, można przypuszczać, że taki stan rzeczy stanowi z jednej strony 
konsekwencję spowolnienia gospodarczego i „oszczędnościowej” polityki korpo-
racji międzynarodowych, wymuszających niższą skłonność do inwestowania także 
w swoich zagranicznych filiach, i w większym stopniu wiążących kapitał z krajem 
macierzystym inwestora (co jest szczególnie widoczne w przedsiębiorstwach z peł-
nym udziałem kapitału zagranicznego), a z drugiej strony wynika z wyższej aktyw-
ności inwestycyjnej coraz silniejszych dużych polskich przedsiębiorstw.

9 Na wyższą skłonność do inwestowania w przypadku przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym 
zwracali uwagę m.in. E. Mączyńska oraz H. Karaszewska i W. Karaszewski. Zob.: E. Mączyń-
ska: Op. cit., s. 56-57; H. Karaszewska, W. Karaszewski: Spółki z udziałem zagranicznym w Pol-
sce – płace, wydajność pracy, inwestowanie. W: Inwestycje w procesie transformacji gospodarki 
Polski…, op. cit., s. 259-262.
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inVeStMent actiVity oF tHe LarGeSt coMpanieS in poLand

Summary

The article discusses some issues regarding the investment activity of the largest 
companies as compared to all companies operating in Poland. In particular, the analy-
sis focuses on comparing investment activity of companies with foreign capital share and 
those without such capital. The findings in this study are based on the lists of the largest 
companies published by the Rzeczpospolita daily and the data published by GUS (Cen-
tral Statistical Office).


