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UWARUNKOWANIA FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI  
PRZEDSIĘBIORSTW NA JEDNOLITYM  

RYNKU EUROPEJSKIM 
 
Streszczenie: Przedsiębiorstwa funkcjonujące na jednolitym rynku europejskim mogą ko-
rzystać ze swobody przepływu towarów, świadczenia usług, przepływu kapitału oraz osób. 
Z czterema swobodami podstawowymi w sposób komplementarny łączy się swoboda 
przedsiębiorczości. Podstawowe swobody wspólnego rynku stoją w zgodzie z realizacją 
celów finansowych przedsiębiorstw. Przeprowadzone badania empiryczne mają na celu 
weryfikację uwarunkowań finansowych działalności przedsiębiorstw na jednolitym rynku 
europejskim. Szczególny nacisk położono na formułowanie hierarchii celów finansowych, 
pozyskiwanie kapitału i kształtowanie jego struktury. Uwzględniono problem finansowa-
nia działalności ze środków unijnych oraz rozważono wpływ regulacji na jej prowadzenie. 
 
Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstwa, jednolity rynek europejski. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Przedsiębiorstwa funkcjonujące na jednolitym rynku Unii Europejskiej mogą 
korzystać ze swobód unijnych. Dotyczy to przede wszystkim swobody przepływu 
towarów, świadczenia usług, przepływu osób i kapitału. Jednolity rynek może być 
dla przedsiębiorstw źródłem zarówno szans, jak i zagrożeń, które determinują moż-
liwość realizacji postawionych przed przedsiębiorstwem celów finansowych.  

Celem opracowania jest określenie i weryfikacja uwarunkowań finanso-
wych działalności gospodarczej z perspektywy przedsiębiorstw funkcjonujących 
na jednolitym rynku europejskim. Cel zrealizowano zarówno w aspekcie teore-
tycznym, jak i praktycznym. Weryfikację przeprowadzono metodą wywiadu 
bezpośredniego na próbie 59 przedsiębiorstw. 
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1.  Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa  
na jednolitym rynku europejskim 

 
Wstąpienie do Unii Europejskiej polegało na przyjęciu zasad swobodnego 

przepływu towarów, kapitału, osób oraz swobodnego świadczenia usług [Doli-
wa-Klepacki, 2003, s. 229-235]. Cztery wolności jednolitego rynku odwołują się 
bezpośrednio do ekonomicznego motywu integracji, który jest podstawą funk-
cjonowania Unii Europejskiej w innych dziedzinach [por. Marszałek, 2004,  
s. 31]. W szerokim ujęciu swobody unijne stanowią zakaz stosowania środków 
krajowych, które są dyskryminujące lub są niedozwolonym ograniczeniem tych-
że swobód – przy czym środek krajowy może być rozumiany szeroko nie tylko 
jako regulacja prawna, ale również określona praktyka (działanie lub zaniecha-
nie) [Jankowski, 2014, s. 248].  

Swoboda przepływu towarów polega na unii celnej, obejmującej całość 
wymiany towarowej oraz zawierającej zakaz nakładania ceł i opłat mających 
podobne skutki [Latoszek, 2007, s. 69]. Swoboda świadczenia usług dotyczy na-
tomiast czynności wykonywanych w ramach działalności przemysłowej, han-
dlowej i rzemieślniczej oraz wolnych zawodów – działalność transportowa, ban-
kowa i ubezpieczeniowa są uregulowane w odrębny sposób [Latoszek, 2007,  
s. 70]. Swobodny przepływ kapitału zakłada możliwość jednostronnego przenie-
sienia wartości majątkowych do innego kraju członkowskiego, w celu realizacji 
inwestycji komercyjnej, a w konsekwencji wykorzystania jej efektów za pośred-
nictwem zróżnicowanych instrumentów finansowych [Latoszek, 2007, s. 74].  
W ramach swobodnego przepływu osób pracownicy mają zapewnione prawo do 
przebywania w danym kraju członkowskim w celu zdobycia zatrudnienia, pozo-
stawania w danym kraju po wygaśnięciu zatrudnienia, jak również ubiegania się 
o oferowane miejsca pracy i przemieszczania się w tym celu [Latoszek, 2007,  
s. 73]. Z czterema swobodami leżącymi u podstaw jednolitego rynku Unii Euro-
pejskiej łączy się swoboda przedsiębiorczości [Jankowski, 2014, s. 244]. Obej-
muje ona prawo do podjęcia i wykonywania działalności na zasadach samoza-
trudnienia, jak również prawo do zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw. 
Swoboda przedsiębiorczości gwarantuje swobodny przepływ przedsiębiorców 
jak również równouprawnienie spółek, zarejestrowanych na terytorium Unii Eu-
ropejskiej [Jankowski, 2014, s. 252]. 

Podstawowe swobody leżące u podstaw integracji europejskiej stoją w zgo-
dzie z realizacją celów finansowych przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach 
jednolitego rynku Unii Europejskiej. Ułatwiają zbyt na towary i usługi oraz 
wspierają procesy pozyskiwania czynników produkcji jednocześnie. Zgodnie  
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z podejściem menedżerskim stanowiącym ewolucję podejścia tradycyjnego, 
podstawowym celem finansowym przedsiębiorstwa jest wzrost wartości rynko-
wej. Podejście tradycyjne przyjmuje natomiast za główny cel finansowy mak-
symalizację zysku czy też precyzyjniej maksymalizację zysku netto w odniesie-
niu do wartości kapitału własnego, czyli maksymalizację stopy zwrotu z kapitału 
[Gorczyńska, 2013, s. 99-110]. Z jednej strony generowany przez przedsiębior-
stwo zysk jest źródłem korzyści właścicieli. Z drugiej strony – wzrost wartości 
przedsiębiorstwa wymaga trwale utrzymywanej rentowności, która możliwa jest 
dzięki osiąganiu przez przedsiębiorstwo zysku [Łukasik, 2004, s. 15]. 

Realizacja celów finansowych wymaga z jednej strony pozyskania kapitału 
ze źródeł własnych i obcych, z drugiej strony – konieczne jest ustalenie opty-
malnych dla przedsiębiorstwa proporcji pomiędzy nimi. Przedsiębiorstwa pro-
wadzące rentowną działalność operacyjną będą zainteresowane lewarowaniem 
rentowności kapitału własnego, o ile będą w stanie pozyskać kapitał obcy na od-
powiednio korzystnych warunkach [por. Sierpińska, Jachna, 2007, s. 414-416]. 
Przedsiębiorstwo nie zawsze jednak posiada pełną swobodę w kształtowaniu 
struktury kapitału, a tym samym pełną swobodę w zakresie lewarowania wyni-
ków. Musi ponadto zwracać uwagę, na poziom ryzyka finansowego, mierzonego 
wrażliwością wyniku finansowego przed opodatkowaniem, którego źródłem są 
niezależne od wielkości produkcji koszty finansowe. 

Wspólny rynek dla pełnej realizacji swobód wymaga funkcjonowania unii 
gospodarczej państw członkowskich. Unia gospodarcza polega m.in. na wspól-
nej polityce gospodarczej oraz współpracy w ramach polityki fiskalnej i mone-
tarnej [Zombirt, 2009, s. 19]. Wspólna polityka gospodarcza, jak również 
wspólna polityka fiskalna i monetarna, wpływają bezpośrednio na charakter oto-
czenia zewnętrznego przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach jednolitego 
rynku Unii Europejskiej. Otoczenie zewnętrzne jest natomiast dla przedsię-
biorstw źródłem ekonomicznych, prawnych, politycznych i społecznych czynni-
ków ryzyka działalności gospodarczej [Chapman, 2006, s. 285]. Oddziaływanie 
czynników ryzyka z otoczenia zewnętrznego pozostaje praktycznie poza wpły-
wem przedsiębiorstwa.  

Prowadzenie wspólnej polityki w sferze gospodarczej, fiskalnej czy mone-
tarnej z zasady powinno stanowić działanie zmierzające do ograniczenia ryzyka 
działalności gospodarczej przedsiębiorstw, w szczególności ryzyka ekonomicz-
nego i prawnego. W przypadku ryzyka prawnego charakter ograniczający będą 
miały wszelkie działania Unii Europejskiej mające na celu zmniejszenie pozio-
mu zróżnicowania, zmienności czy skomplikowania regulacji prawnych. Tak ro-
zumiane ograniczenie ryzyka jest zgodne z szerokim ujęciem swobód unijnych, 
leżącym u podstaw jednolitego rynku Unii Europejskiej. 
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2.  Uwarunkowania finansowe działalności przedsiębiorstw  
w świetle badań 

 
W celu weryfikacji uwarunkowań finansowych działalności gospodarczej 

przeprowadzono wywiad bezpośredni w grupie 59 przedsiębiorstw funkcjonują-
cych w Polsce. Badaniem objęto przedsiębiorstwa funkcjonujące na jednolitym 
rynku europejskim, w istotnej części stanowiące spółki kapitałowe i prowadzące 
działalność gospodarczą dłużej niż 10 lat. Większość branych pod uwagę pod-
miotów (95%) posiada właściciela krajowego. Badanie uwarunkowań finanso-
wych odbyło się w 2015 r. w ramach projektu statutowego pt. „Opodatkowanie 
przychodów i dochodów podmiotów gospodarczych w warunkach jednolitego 
rynku europejskiego”. 

Z perspektywy badanych podmiotów gospodarczych, zasadniczym celem 
finansowym działalności nie jest maksymalizacja wartości rynkowej, co byłoby 
zgodne ze współczesnym, popularnym podejściem do zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa. Rentowności kapitału własnego również nie przypisano istot-
nego znaczenia. Zdaniem przedsiębiorców najważniejsza jest maksymalizacja 
przychodów ze sprzedaży oraz utrzymywanie płynności finansowej (tab. 1). Na-
leży jednocześnie podkreślić, że dążenie przedsiębiorstwa do realizacji jak naj-
większych obrotów, jak również nadawanie istotnej wagi płynności finansowej, 
szczególnie w długim horyzoncie, powinno i zapewne będzie prowadzić do 
zwiększenia wartości rynkowej. 
 
Tabela 1. Cel finansowy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 
 

Wyszczególnienie Wskazania* (N = 59) Próba ogółem (w %) 
Maksymalizacja przychodów ze sprzedaży netto (obrotu) 35 59,3 
Maksymalizacja wyniku finansowego netto 17 28,8 
Maksymalizacja rentowności kapitału własnego 9 15,3 
Maksymalizacja wartości rynkowej 5 8,5 
Utrzymywanie płynności finansowej 24 40,7 
* Możliwe było zaznaczenie maksymalnie dwóch odpowiedzi. 

 
Istotnym aspektem realizacji celów finansowych przedsiębiorstwa, z punktu 

widzenia właścicieli, jest rentowność kapitału własnego. Newralgicznym ele-
mentem są w konsekwencji decyzje finansowe podejmowane w ramach kształ-
towania struktury kapitału podmiotu gospodarczego.  

W badanych przedsiębiorstwach dominującym źródłem finansowania dzia-
łalności gospodarczej, wskazywanym podczas wywiadu bezpośredniego, jest 
kapitał własny pochodzący z retencji zysku. Drugim w kolejności, istotnym źró-



Jan Kaczmarzyk 

 

 

50 

dłem finansowania jest natomiast kapitał obcy pochodzący z kredytów lub poży-
czek udzielanych przez banki. Znamienne jest również korzystanie z kapitału 
obcego pochodzącego od podmiotów innych niż banki – zapewne innych przed-
siębiorstw (tab. 2). 
 
Tabela 2. Źródła finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 
 

Wyszczególnienie Wskazania* (N = 59) Próba ogółem (w %) 
Kapitał własny pochodzący z zatrzymania zysku netto 52 88,1 
Kapitał własny pochodzący z emisji akcji lub udziałów 5 8,5 
Kapitał obcy pochodzący z emisji dłużnych papierów 
wartościowych (obligacji) 

2 3,4 

Kapitał obcy pochodzący z kredytów i pożyczek  
udzielanych przez banki 

24 40,7 

Kapitał obcy pochodzący z kredytów i pożyczek  
udzielanych przez instytucje inne niż banki 

9 15,3 

* Możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi. 

 
Większość badanych przedsiębiorstw wskazała utrzymywany udział kapita-

łu własnego na powyżej 75% (27 na 59 badanych podmiotów). Wysoki udział 
kapitału własnego jest m.in. konsekwencją retencji wypracowanego zysku netto. 
Może on świadczyć z jednej strony o niskiej skłonności osób odpowiedzialnych 
za zarządzanie przedsiębiorstwem do ryzyka finansowego (postrzeganego jako 
wzmożona wrażliwość wyników finansowych na zmiany aktywności gospodar-
czej), jak również być związany z przeszkodami w pozyskaniu odpowiednio 
atrakcyjnego finansowania kapitałem obcym. Należy jednocześnie podkreślić, iż 
udział przedsiębiorstw wskazujących udział kapitału własnego poniżej 25% jest – 
w badanej grupie − znamienny (10 na 59 podmiotów). Wysoki udział kapitału 
obcego, wiąże się wprawdzie z wyższym ryzykiem, ale może być intencjonalnie 
utrzymywany, w celu lewarowania rentowności zaangażowanego przez właści-
cieli kapitału własnego (tab. 3). 
 
Tabela 3. Udział kapitału własnego w strukturze kapitału przedsiębiorstwa 
 

Wyszczególnienie Wskazania (N = 59) Próba ogółem (w %) 
0-25 10 16,9 

25-50 14 23,7 
50-75 8 13,6 
75-100 27 45,8 
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W konsekwencji istotnym aspektem badania uwarunkowań finansowych 
działalności gospodarczej przedsiębiorstw jest wskazanie podstawowej przyczy-
ny, która skłania podmioty do korzystania z kapitału obcego. Znamienne jest 
niewskazanie takiej przyczyny przez znaczną liczbę analizowanych podmiotów 
(na pytanie odpowiedziało 45 na 59 badanych przedsiębiorstw).  

Jako główną przyczynę pozyskiwania kapitału obcego wskazano chęć 
zwiększenia rentowności kapitału własnego (33,3%). Niedostępność (26,7%)  
i niewystarczalność (31,1%) finansowania z innych źródeł należy postrzegać ja-
ko równie istotne przyczyny zadłużania się badanych podmiotów gospodar-
czych. Najmniejsze znaczenie w opinii przedsiębiorców ma ewentualna niechęć, 
co do zmiany struktury właścicielskiej, poprzez dopuszczenie nowych współ-
właścicieli do decydowania o działalności przedsiębiorstwa (tab. 4). 
 
Tabela 4. Przyczyna korzystania z kapitału obcego w przedsiębiorstwie 
 

Wyszczególnienie 
Wskazania 

(N = 45) 
Próba ogółem (w %) 

Niedostępność finansowania pochodzącego z innych źródeł 12 26,7 
Niewystarczalność finansowania pochodzącego z innych źródeł 14 31,1 
Niechęć co do zmiany struktury właścicielskiej przedsiębiorstwa 3 6,7 
Chęć zwiększenia rentowności kapitału własnego 15 33,3 

 
Należy jednocześnie podkreślić, iż w 24 na 59 przedsiębiorstwach deklaru-

jących udział kapitału własnego na poziomie 0-50%, 7 podmiotów (z 15 w ogó-
le) wskazało jednocześnie, iż korzysta z kapitału obcego intencjonalnie w celu 
zwiększenia rentowności kapitału własnego. W 10 na 59 podmiotów wskazują-
cych na niski udział kapitału własnego na poziomie 0%-25%, celowe lewarowa-
nie jego rentowności zostało wskazane w 5 przedsiębiorstwach. 

W opinii przeważającej części badanych przedsiębiorstw, dostęp do kapita-
łu obcego pochodzącego z kredytów lub pożyczek udzielanych przez banki (jako 
drugiego co do popularności źródła finansowania) jest łatwy lub bardzo łatwy 
(tab. 5). Jako podstawową wadę, kapitału pochodzącego z tych źródeł, w anali-
zowanych podmiotach wskazano wysoki poziom wymaganych zabezpieczeń 
(49,1%) oraz marże i prowizje (40,0%). Zmienność bazowych stóp procento-
wych, jako jeden z czynników ryzyka rynkowego oddziaływujący na działalność 
gospodarczą w opinii przedsiębiorstw, nie stanowi podstawowej wady (co jest 
podejściem racjonalnym), podobnie − poziom skomplikowania procedur zwią-
zanych z przyznaniem finansowania (odpowiednio 12,7% i 14,5% podmiotów, 
tab. 6). 
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Tabela 5. Dostęp do kapitału obcego pochodzącego z kredytów i pożyczek udzielanych 
przez banki 

 

Wyszczególnienie Wskazania (N = 56) Próba ogółem (w %) 
Bardzo łatwy 2 3,6 
Łatwy 30 53,6 
Trudny 15 26,8 
Bardzo trudny 9 16,1 

 
Tabela 6. Podstawowa wada kapitału obcego pochodzącego z kredytów i pożyczek 

udzielanych przez banki 
 

Wyszczególnienie Wskazania* (N = 55) Próba ogółem (w %) 
Marża (ponad bazową stopę procentową) i prowizje 22 40,0 
Zmienność bazowych stóp procentowych 7 12,7 
Poziom wymaganych zabezpieczeń 27 49,1 
Skomplikowane procedury związane  
z pozyskaniem finansowania 

8 14,5 

* Możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi. 

 
Istotnym aspektem funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim jest 

możliwość pozyskiwania kapitału obcego poza krajowym rynkiem finansowym. 
Jednocześnie, wśród badanych przedsiębiorstw, 71,9% podmiotów wskazało, iż 
w ogóle nie korzysta z kredytów w walucie obcej, a 14% zadeklarowało, iż po-
dobne działanie jest w ich przypadku bardzo rzadkie (tab. 7). Relatywnie niższe 
oprocentowanie oferowane przez sektor bankowy w rozwiniętych krajach Unii 
Europejskiej przemawiałoby wprawdzie za korzystaniem z kredytów w walucie 
obcej, problemem pozostaje jednak wciąż znacząca zmienność kursu EUR/PLN. 
 
Tabela 7. Korzystanie z kredytów lub pożyczek w walucie obcej 
 

Wyszczególnienie Wskazania (N = 57) Próba ogółem (w %) 
Bardzo często 2 3,5 
Często 1 1,8 
Rzadko 5 8,8 
Bardzo rzadko 8 14,0 
W ogóle nie korzysta 41 71,9 

 
Funkcjonowanie w ramach jednolitego rynku Unii Europejskiej umożliwia 

przedsiębiorcom korzystanie z funduszy unijnych. Nieco ponad połowa bada-
nych podmiotów (52,6%) zadeklarowała, iż w ogóle nie korzysta z tych środ-
ków. Zaledwie 6 na 57 podmiotów (10,5%) wskazało, iż wykorzystuje fundusze 
unijne do finansowania swojej działalności często (tab. 8). Żaden z podmiotów 
nie uznał dostępu do środków unijnych za bardzo łatwy, większość natomiast 
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traktuje go jako trudny (61,2%) lub bardzo trudny (14,3%). Należy podkreślić, iż 
na pytanie dotyczące częstotliwości korzystania z funduszy unijnych odpowie-
działo 57 z 59 badanych przedsiębiorstw, podczas gdy oceny dostępu do tych 
środków dokonało 49 podmiotów (tab. 9). 
 
Tabela 8. Częstotliwość korzystania z funduszy unijnych 
 

Wyszczególnienie Wskazania (N = 57) Próba ogółem (w %) 
Bardzo często 1 1,8 
Często 6 10,5 
Rzadko 13 22,8 
Bardzo rzadko 7 12,3 
W ogóle nie korzysta 30 52,6 

 
Tabela 9. Dostęp do funduszy unijnych 
 

Wyszczególnienie Wskazania (N = 49) Próba ogółem (w %) 
Bardzo łatwy 0 0,0 
Łatwy 12 24,5 
Trudny 30 61,2 
Bardzo trudny 7 14,3 

 
Sposób postrzegania celów finansowych, a w konsekwencji decyzje w za-

kresie finansowania działalności gospodarczej zależą w dużej mierze od profe-
sjonalizmu osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwem. Badane 
przedsiębiorstwa polegając w dużym stopniu na retencji zysku netto minimalizu-
ją ryzyko finansowe związane z wrażliwością wyników finansowych na zmiany 
aktywności gospodarczej.  

W badaniu uwzględniono również ekspozycję przedsiębiorstw na ryzyko 
operacyjne. Znacząca większość analizowanych podmiotów wskazała, iż pod-
stawowym zagrożeniem działalności operacyjnej jest zmienność popytu na ofe-
rowane produkty lub usługi (67,8% przedsiębiorstw). Zmienność cen kształtują-
cych przychody (20,3%) oraz koszty (35,6%) operacyjne ma w opinii 
analizowanych podmiotów drugorzędne znaczenie, przy czym istotniejsza, zda-
niem przedsiębiorców, jest zmienność kosztów. Należy jednocześnie podkreślić, 
iż zmienność kursów walutowych wpływająca na poziom przychodów i kosztów 
(wskazane odpowiednio przez 11,9% i 3,4% podmiotów) stanowią mniej istotne 
czynniki ryzyka, co w dużym stopniu świadczy o krajowym zasięgu działalności 
gospodarczej analizowanych przedsiębiorstw lub w sposobie postrzegania 
zmienności cen wpływających na działalność operacyjną przedsiębiorstwa. Inne, 
niż zasugerowane zagrożenia działalności operacyjnej, to w opinii badanych 
podmiotów rosnąca konkurencja i opóźnienia w płatnościach (tab. 10). 
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Tabela 10. Największe zagrożenie dla działalności operacyjnej przedsiębiorstwa 
 

Wyszczególnienie Wskazania* (N = 59) Próba ogółem (w %) 
Zmienność popytu na oferowane produkty lub usługi 40 67,8 
Zmienność cen wpływających na poziom kosztów  
operacyjnych 

21 35,6 

Zmienność cen wpływających na poziom przychodów 
operacyjnych 

12 20,3 

Zmienność kursów walutowych wpływających  
na poziom przychodów operacyjnych 

7 11,9 

Zmienność kursów walutowych wpływających  
na poziom kosztów operacyjnych 

2 3,4 

Inne, jakie? 2 3,4 
* Możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi. 

 
Istotne znaczenie w przeprowadzonym badaniu miała również opinia pod-

miotów gospodarczych o wpływie jednolitego rynku Unii Europejskiej na pro-
wadzoną przez nie działalność gospodarczą. Ponad połowa (54,2%) przedsię-
biorstw wskazuje, iż funkcjonowanie w ramach jednolitego rynku kapitałowego 
nie wpływa na działalność, podczas gdy znacząca część uważa, iż wpływ ten jest 
korzystny (30,5%). Jednocześnie niewielka część badanych podmiotów uważa, 
że funkcjonowanie w ramach jednolitego rynku jest niekorzystne lub bardzo 
niekorzystne (tab. 11). 
 
Tabela 11. Wpływ prowadzenia działalności gospodarczej w ramach jednolitego rynku 

Unii Europejskiej na przedsiębiorstwo 
 

Wyszczególnienie Wskazania (N = 59) Próba ogółem (w %) 
Bardzo korzystny 3 5,1 
Korzystny 18 30,5 
Brak wpływu 32 54,2 
Niekorzystny 5 8,5 
Bardzo niekorzystny 1 1,7 

 
Prowadzenie działalności gospodarczej na jednolitym rynku Unii Europej-

skiej wiąże się z koniecznością dostosowywania do licznych regulacji. Ponad 
40% badanych przedsiębiorstw traktuje wpływ regulacji jako istotny lub bardzo 
istotny (tab. 12). 
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Tabela 12. Wpływ regulacji unijnych na działalność gospodarczą przedsiębiorstwa 
 

Wyszczególnienie Wskazania  (N = 59) Próba ogółem (w %) 
Bardzo istotny 3 5,1 
Istotny 21 35,6 
Mało istotny 27 45,8 
Nieistotny 8 13,6 

 
Tabela 13. Podstawowe problemy związane z regulacjami unijnymi 
 

Wyszczególnienie Wskazania* (N = 53) Próba ogółem (w %) 
Ilość regulacji 17 32,1 
Zmienność regulacji 12 22,6 
Nieczytelność regulacji 15 28,3 
Zwiększenie kosztów w wyniku dostosowania 
działalności do regulacji 

21 39,6 

Inne, jakie? 4 7,5 
* Możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi. 

 
Zdaniem przedsiębiorców największe znaczenie ma ewentualne zwiększenie 

kosztów w wyniku dostosowania działalności gospodarczej do wymogów/regulacji 
unijnych (wskazane przez 39,6% przedsiębiorstw). Niebagatelne znaczenie ma rów-
nież sama ilość regulacji (32,1%), ich nieczytelność (28,3%), jak również zmien-
ność (22,6%). Wymienione cechy regulacji w znacznym stopniu determinują ekspo-
zycję przedsiębiorstwa na ryzyko prawne, którego istotnym elementem są 
wewnętrzne regulacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym 
w szczególności regulacje związane z obciążeniami podatkowymi. 

Zaobserwowane w badanych przedsiębiorstwach zachowania dotyczące 
tworzenia hierarchii celów finansowych, jak również kształtowania struktury 
kapitału (w tym dominacji samofinansowania), ze szczególnym uwzględnieniem 
barier w pozyskiwaniu kapitału obcego potwierdzają w istotnym stopniu wielo-
letnie tendencje w Polskich przedsiębiorstwach [por. Ciupek, Famulska i Kacz-
marzyk, 2014, s. 75-82].  
 
 
Podsumowanie 
 

Jednolity rynek Unii Europejskiej stanowi dla przedsiębiorstw zaletę lub nie 
stanowi dla nich istotnej przeszkody, problemem pozostaje jednak zwiększona 
ilość, często nieczytelnych regulacji, do których musi być dostosowana działal-
ność gospodarcza, a tym samym zwiększona ekspozycja na ryzyko prawne. 
Przedsiębiorstwa, obok ryzyka typowo ekonomicznego (związanego ze zmien-
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nością popytu i cen), narażone są również na ryzyko finansowe. Strukturę kapi-
tału kształtują zachowawczo, unikając zwiększonej wrażliwości wyników finan-
sowych na zmiany aktywności gospodarczej (nie mają zdecydowanej tendencji 
do lewarowania rentowności kapitału własnego), poprzez dążenie do retencji 
wypracowywanego zysku netto. Samofinansowanie jest również konsekwencją 
wciąż drogiego i obwarowanego zbyt wysokimi zabezpieczeniami kapitału ob-
cego pochodzącego z instytucji finansowych. Dla części przedsiębiorstw wy-
godnym rozwiązaniem jest korzystanie z funduszy unijnych, do których dostęp 
oceniany jest jako trudny. Główną przeszkodą zapewne jest poziom skompliko-
wania procedur związanych zarówno z pozyskiwaniem, jak i rozliczaniem tych 
środków. 
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FINANCIAL DETERMINANTS OF ENTERPRISES ACTIVITY ON SINGLE 
EUROPEAN MARKET 

 
Summary: Enterprises running their activity on Single European Market may benefit 
from free movement of goods, freedom to provide services, free movement of capital 
and freedom of movement for workers. The freedom of entrepreneurship links with the 
four freedoms in a complementary manner. Basic freedoms support enterprises in 
achieving their financial goals. The research aims at verification of financial determi-
nants influencing enterprises on Single European Market. The research considers the 
way the enterprises formulate financial goals hierarchy, as well as the way they gain 
capital and shape its structure. The problem of applying for European funds and Euro-
pean regulations impact on entrepreneurial activity are also taken into account. 
 
Keywords: corporate finance, Single European Market. 


