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EKONOMICZNE PODSTAWY INWESTOWANIA 
 

Ostatnie lata XX wieku i początek XXI wieku, to przełom w myśleniu ukierunkowanym na 
finanse i planowanie. Związek tych dwóch, dotychczas niezależnych nurtów myślenia i działania, 
stał się bardzo ścisły i nabrał nowego charakteru. Polityka przedsiębiorcy skupia się coraz 
częściej na inwestowaniu. Wymaga to analiz strategicznych opartych na symulacjach 
przyszłościowego rozwoju lub kierunków działania przedsiębiorstwa. Do tego służą analizy 
finansowe, które w odróżnieniu od analiz księgowych, ukierunkowane są na przyszłość i oparte 
na prognozowaniu zjawisk rynkowych. Jest to tak zwane zarządzanie finansami, oparte na 
wykorzystaniu różnych podejść, metod i technik. We współczesnej gospodarce polskiej wzajemne 
oddziaływanie finansów i planowania, powinno poprzedzać prywatyzacje, restrukturyzacje, 
postępowanie układowe itp. W każdym stadium zarządzania powinny być przeprowadzone oceny 
wykonalności (feasibility study) zamierzeń rozwojowych (inwestycyjnych) przedsiębiorstwa. 
Rosnące znaczenie zarządzania finansami to umiejętność podejmowania decyzji finansowych 
opartych na właściwym planowaniu. 

 
Rozwój gospodarki wolnorynkowej, pociąga za sobą konieczność podejmowania ważkich 

decyzji inwestycyjnych. Trudno jest dzisiaj prowadzić przedsiębiorstwo bez planowania 
strategicznego, szczególnie przy zmianach technologicznych, produkcji i obsłudze różnych 
rynków zbytu. Czyni to finansowanie tych przedsięwzięć procesem złożonym i wymagającym 
znajomości różnych zaawansowanych technik obliczeniowych. 

 
Na realizację inwestycji angażowane są duże sumy pieniędzy, a zatem koszty 

finansowania są znaczne i często ważą o podejmowaniu takich decyzji. Osoby zaangażowane w 
finansowanie inwestycji powinny rozumieć jak kształtują się koszty realizacji i jak różne warunki 
kredytowe mogą oddziaływać na sposób finansowania. Zapoznanie się z ”matematyką” finansów 
jest podstawą zrozumienia, jaki wpływ na decyzje inwestycyjne i zyski z inwestowania, mają 
warunki kredytowania, prowizje pożyczkowe, kalkulacje płatności. Podstawy matematyki 
finansów formułują zasady finansowania inwestycji i pozyskiwania funduszy dla projektów 
rozwojowych. Pomimo złożoności tej tematyki osoby kompetentne i zamierzające podchodzić 
profesjonalnie do finansowania inwestycji, rozumieją konieczność poznania tej problematyki i 
jest to dla nich rzecz oczywista. Nie ma magicznych sposobów unikania ryzyka, ale istnieją 
sposoby oceny stopnia ryzyka. 

 
Rynek polski wczesnych lat transformacji kształtowała „rutyna” w podejmowaniu decyzji 

inwestycyjnych, rozwojowych, kredytowych itp. Dzisiaj większość menedżerów przekonała się 
dotkliwie, że takie działania rzadko przynoszą korzyści. By sprostać współczesnym wyzwaniom, 
konieczna jest znajomość reguł i zasad zarządzania oraz znajomość wiedzy teoretycznej.  

 
Trudno jest sprostać wymaganiom współczesnej gospodarki rynkowej nie zadając sobie 

pytania: 
• kiedy inwestować ? 
• w co inwestować ? 
• ile inwestować ? 
• w jakim czasie inwestować ? 
 

Jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości wszystkie osoby zarządzające muszą 
posiąść umiejętność planowania i analizowania danych w czasie rzeczywistym, co spowoduje, że 
analizy ilościowe będą używane rutynowo do oceny alternatywnych sposobów inwestowania. 
Koncentrować należy się bowiem nie na problemie, ale na sposobach jego rozwiązania. 
Menedżerom nie pozostało nic, jak tylko zrozumieć środowisko i rynki, w ramach których żyją. 
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