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Streszczenie

Powiązanie Polski z unijnymi strukturami jest źródłem wielu potencjalnych szans 
i zagrożeń dla wszystkich typów fi rm. Celem opracowania było rozpoznanie sposobu 
postrzegania uwarunkowań wynikających z akcesji Polski do Unii Europejskiej przez 
podkarpackie przedsiębiorstwa handlu detalicznego, w których ofercie znajdowały się 
produkty żywnościowe. Zaprezentowano wyniki badań własnych przeprowadzonych 
z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu w dwóch okresach: 2006 i 2010 roku, 
co pozwoliło na porównanie oceny szans i zagrożeń w zmieniających się realiach, 
oddzielonych okresem światowego kryzysu. Dokonano również porównań pomię-
dzy podmiotami o odmiennych charakterystykach lokalizacyjnych, wielkościowych 
i efektywnościowych.

Słowa kluczowe: handel detaliczny, integracje europejskie, akceptacja procesów 
integracyjnych.
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Wprowadzenie

Akcesja Polski do Unii Europejskiej stworzyła nowe warunki funkcjonowa-
nia na otwartym rynku. Pojawiły się udogodnienia związane z przepływem towa-
rów umożliwiające rozszerzenie źródeł zaopatrzenia czy rozwiązania sprzyjające 
nawiązaniu współpracy z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Akcesja 
umożliwiła ponadto ekspansję krajowych fi rm na rynki pozostałych krajów 
członkowskich czy pozyskanie środków fi nansowych z Unii Europejskiej. Inte-
gracja stała się jednak także źródłem potencjalnie wzmożonej konkurencji wyni-
kającej z rozwoju w Polsce sieci sklepów wielkopowierzchniowych, będących 
w posiadaniu fi rm z udziałem kapitału zagranicznego. Dysproporcje w poziomie 
zasobności w kapitał, dostępie do nowych technologii czy zastosowaniu inno-
wacyjnych rozwiązań organizacyjnych oraz zróżnicowanie w poziomie jakości 
oferowanych towarów czy świadczonych usług stały się realnym zagrożeniem 
dla rodzimych fi rm handlu detalicznego żywnością.

Małe i mikroprzedsiębiorstwa, dominujące w polskich strukturach handlu 
żywnością, mogą postrzegać skutki integracji w zupełnie inny sposób niż ich 
więksi konkurenci. Na specyfi kę takich podmiotów może się składać1: 

− brak rynkowej i politycznej siły, która umożliwiłaby wpływ na otocze-
nie zewnętrzne, w tym na politykę gospodarczą, 

− znaczne ograniczenie zasobów wewnętrznych, zwłaszcza fi nansowych 
i w zakresie zarządzania, obniżające zdolności do rozpoznawania poja-
wiających się szans i zagrożeń oraz do ich strategicznego wykorzystania,

− wyższe koszty dostosowania do zmieniających się warunków na wspól-
nym rynku europejskim, wpływające na zachwianie kondycji fi nanso-
wej małych fi rm.

Konsekwencje integracji z Unią Europejską są różne dla niewielkich 
podmiotów w zależności od ich możliwości przystosowania się do nowych 
uwarunkowań zewnętrznych, a te z kolei są związane z polską polityką 
społeczno-gospodarczą.

W opracowaniu podjęto próbę ustalenia stopnia akceptacji procesów inte-
gracyjnych i ich wpływu na działania przedsiębiorców handlu detalicznego 
w województwie podkarpackim. Badaniu poddano wiele aspektów stanowiących 
potencjalne szanse i zagrożenia oraz zakres działań przedsiębiorców w kierunku 
pozyskania środków fi nansowych z Unii Europejskiej. Realizacja badań w latach 

1  M. Cieślicki, Uwarunkowania rozwoju strategicznego małych fi rm w Polsce w kontekście 
integracji z Unią Europejską, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 9, s. 26.
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2006 i 2010 pozwoliła przedstawić zmiany w poglądach i działaniach badanych 
przedsiębiorców w układzie dynamicznym. Badaniami objęto odpowiednio 413 
i 381 losowo dobranych przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością fun-
kcjo nujących na obszarze województwa podkarpackiego, a podział w układach 
miejsca działalności, wielkości fi rmy mierzonej liczbą pracujących oraz według 
grup rentowności umożliwiły pogłębienie analizy. Grupy rentowności ustalono 
jako: I (od –∞ do średnia-odchylenie standardowe), II (od średnia-odchylenie 
standardowe do średnia), III (od średnia do średnia + odchylenie standardowe), 
IV (od średnia + odchylenie standardowe do +∞). Pozwoliło to wnioskować o ana-
lizowanych zagadnieniach w powiązaniu z sytuacją ekonomiczną podmiotów.

1. Szanse i zagrożenia wynikające z akcesji – wyniki badań własnych

W 2006 roku jako najważniejszą szansę wynikającą z włączenia Polski 
w struktury Unii Europejskiej respondenci wskazywali ułatwienia w zaopatrzeniu, 
a kolejno także możliwości wykorzystania środków pomocowych oraz otwarcie 
nowych rynków zbytu. Przedsiębiorcy wiejscy częściej wybierali dostępność do 
źródeł zaopatrzenia, kapitału oraz nowoczesnych technologii. Podmioty miejskie 
częściej dostrzegały zaś szanse w pozyskiwaniu środków pomocowych, wejściu 
na nowe rynki zbytu oraz możliwościach kooperacji z fi rmami zagranicznymi. 

Podczas analizy oceny integracji unijnej w poszczególnych grupach wiel-
kościowych przedsiębiorstw w 2006 roku dał się zauważyć spadek znaczenia 
takich czynników, jak dostęp do źródeł zaopatrzenia oraz ułatwienie dostępu do 
kapitału wraz z rosnącą liczbą pracujących. W pierwszym przypadku tendencja 
ta została utrzymana również w 2010 roku. W obu badanych okresach rósł nato-
miast odsetek wskazań na szanse w postaci dostępu do nowych rynków zbytu, 
a w 2006 roku na możliwości współpracy z fi rmami zagranicznymi.

Przekrój według wysokości stopy rentowności przychodów pozwala zaob-
serwować zmianę hierarchii czynników korzystnych z punktu widzenia przed-
siębiorstw handlowych. O ile we wszystkich grupach rentowności w 2006 roku 
wskazywano dostęp do źródeł zaopatrzenia jako najważniejszą szansę, o tyle na 
kolejnych miejscach wśród fi rm najmniej rentownych znalazły się ułatwienia 
w dostępie do kapitału i korzystanie z funduszy pomocowych. Podkreśla to zna-
czenie ograniczeń fi nansowych w funkcjonowaniu tych podmiotów. W 2010 ro-
ku fi rmy najsłabsze ekonomicznie jako najważniejszą szansę wskazywały już 
możliwość pozyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej.
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Tabela 1

Szanse dla fi rmy wynikające z wejścia Polski do Unii Europejskiej 
(wskazane jako najważniejsze)

Wyszczególnienie

Szanse wynikające z akcesji w opiniach handlowców (w %)

ogółem

według 
miejsca 

działalności
według liczby osób 

pracujących
według grupy rentowności 

przychodów brutto

miasto wieś do 9 10 do 
49

50 
i wię-

cej
I II III IV

W 2006 roku
Łatwiejszy dostęp 
do źródeł zaopatrzenia 31,5 27,2 35,3 33,8 21,2 8,3 28,2 32,8 33,6 22,2
Korzystanie z funduszy 
UE 16,5 17,9 15,1 15,8 21,2 16,7 12,8 18,9 16,1 11,1
Wejście na nowe rynki 
zbytu 14,5 17,4 11,9 14,0 15,4 25,0 7,7 15,0 14,8 17,8
Ułatwienie dostępu 
do kapitału 10,9 9,2 12,4 11,5 9,6 0,0 15,4 9,4 11,4 11,1
Stabilizacja otoczenia 
prawnego 7,5 7,7 7,3 8,3 1,9 8,3 5,1 6,7 6,7 15,6
Ułatwienie dostępu 
do nowoczesnych 
technologii 6,3 5,1 7,3 5,2 13,5 8,3 5,1 5,0 6,0 13,3
Możliwość współpracy 
z fi rmami zagranicznymi 4,8 6,7 3,2 3,7 7,7 25,0 7,7 3,9 6,0 2,2
Inne – żadne 8,0 8,7 7,3 7,7 9,6 8,3 17,9 8,3 5,4 6,7

W 2010 roku
Łatwiejszy dostęp 
do źródeł zaopatrzenia 28,1 28,8 27,2 30,9 20,0 7,7 15,8 27,3 33,8 27,4
Korzystanie z funduszy 
UE 15,5 15,9 15,0 14,1 20,0 23,1 21,1 16,4 16,3 9,7
Wejście na nowe rynki 
zbytu 15,0 12,0 18,5 12,8 22,9 23,1 15,8 15,5 13,8 14,5
Ułatwienie dostępu 
do kapitału 8,4 7,7 9,2 10,1 2,9 0,0 10,5 7,3 11,3 8,1
Stabilizacja otoczenia 
prawnego 6,8 9,1 4,0 7,0 2,9 23,1 15,8 7,3 5,0 4,8
Ułatwienie dostępu 
do nowoczesnych 
technologii 6,8 7,7 5,8 6,7 5,7 15,4 0,0 8,6 2,5 8,1
Możliwość współpracy 
z fi rmami zagranicznymi 7,6 8,2 6,9 6,4 12,9 7,7 5,3 8,6 2,5 11,3
Inne – żadne 11,8 10,6 13,3 12,1 12,9 0,0 15,8 9,1 15,0 16,1

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych.
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Warto zaznaczyć, że w 2006 roku przedsiębiorstwa najmniej zyskowne naj-
bardziej sceptycznie odnosiły się do szans wynikających z członkostwa w Unii 
Europejskiej, najczęściej wskazując odpowiedź „inne” z wyjaśnieniem „żadne”. 
W 2010 roku sceptycyzm ten udzielił się także fi rmom z pozostałych grup ren-
towości. Jednocześnie podmioty o najwyższej rentowności na drugim i trzecim 
miejscu w 2006 roku wymieniały odpowiednio: nowe rynki zbytu i stabilizację 
otoczenia prawnego, wskazując je jako szanse relatywnie najczęściej. W roku 
2010 z kolei na drugiej pozycji nadal znalazła się możliwość wejścia na nowe 
rynki zbytu, co korespondowało z możliwością współpracy z fi rmami zagranicz-
nymi (wskazywaną jako trzeci w kolejności atrybut). Firmy te wciąż poszukiwały 
możliwości pozyskania nowych klientów, starając się zwiększyć zakres działań. 
Dostrzegając istotną barierę prawną, liczyły w 2006 roku na ustabilizowanie roz-
wiązań instytucjonalnych w sferze działalności handlowej, w tym opodatkowania 
czy zatrudniania pracowników, jednak ich doświadczenia w 2010 roku istotnie 
przesunęły w dół rankingu stabilizację otoczenia prawnego.

W 2010 roku rzadziej niż w 2006 postrzegano jako szansę łatwy dostęp do 
źródeł zaopatrzenia, dostęp do kapitału czy korzystanie z funduszy Unii Europej-
skiej oraz stabilizację otoczenia prawnego. Rozczarowanie dostępem do źródeł 
zaopatrzenia było specyfi czne dla fi rm działających na wsi, gdzie odnotowano 
spadek częstotliwości wskazań tego czynnika. W miastach częstotliwość ta wzro-
sła natomiast o 1,6 punktu procentowego. Różnokierunkowo przebiegało także 
postrzeganie stabilizacji otoczenia prawnego. W mieście zaobserwowano wzrost 
częstotliwości wskazań tego aspektu integracji o 1,4 punktu procentowego, zaś 
na wsi spadek o 3,3 punktu procentowego. W 2010 roku częściej akcentowano 
natomiast jako atrybuty o pozytywnym znaczeniu możliwość współpracy 
z fi rmami zagranicznymi, wejście na nowe rynki zbytu czy dostęp do nowych 
technologii. 

W 2010 roku najczęściej wskazywanym zagrożeniem wynikającym z inte-
gracji z Unią Europejską, podobnie jak w 2006 roku, był spadek sprzedaży wobec 
większego dostępu fi rm zagranicznych do rynku. Częstotliwość wskazań tego 
zagrożenia wzrosła jednak o 0,5 punktu procentowego. Tendencję wzrostową 
odnotowano ponadto w przypadku wskazań zagrożenia, jakim była wyższa jakość 
produktów/usług zagranicznej konkurencji (wzrost o 2,5 punktu procentowego). 
W przypadku pozostałych zagrożeń w analizie czasowej odnotowano spadki 
częstotliwości wskazań. Najczęściej wskazywane zagrożenia (spadek sprzedaży 



180 Piotr Cyrek

i rosnąca konkurencja) skutkowały utratą klientów, wzrostem kosztów, a w efek-
cie – ograniczeniem zyskowności, a nawet likwidacją prowadzonej działalności. 
Obawy przed konkurencją częściej wyrażano wśród przedsiębiorców z terenów 
wsi, którzy ponadto częściej wymieniali utrudnienia prawne. Podmioty miejskie 
natomiast wskazywały relatywnie częściej na niższą jakość produktu/usługi.

Tabela 2

Zagrożenia dla fi rmy wynikające z wejścia Polski do Unii Europejskiej 
(wskazane jako najważniejsze)

Wyszczególnienie

Zagrożenia wynikające z akcesji w opiniach handlowców (w %)

ogółem

według 
miejsca 

działalności

według liczby osób 
pracujących

według grupy rentowności 
przychodów brutto

miasto wieś do 9 10 
do 49

50 
i wię-

cej
I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

W 2006 roku

Spadek sprzedaży 
wobec większego 
dostępu fi rm zagra-
nicznych do rynku

36,8 36,9 36,7 38,7 26,9 25,0 25,6 34,4 37,6 53,3

Konkurencja ze strony 
fi rm zagranicznych 24,9 23,1 26,6 24,1 28,8 33,3 33,3 25,6 24,2 17,8

Mniejszy kapitał 
względem fi rm 
zagranicznych

14,3 14,4 14,2 14,0 17,3 8,3 23,1 13,9 16,1 2,2

Utrudnienia natury 
prawnej 7,5 6,2 8,7 6,9 9,6 16,7 12,8 6,7 6,7 8,9

Groźba wykupu 
fi rmy przez kapitał 
zagraniczny

7,0 8,2 6,0 6,9 7,7 8,3 2,6 7,8 6,0 11,1

Niższa jakość pro-
duktu/usługi niż fi rm 
zagranicznych

4,6 5,6 3,7 4,3 5,8 8,3 0,0 6,1 4,7 2,2

Inne – żadne 4,8 5,6 4,1 5,2 3,8 0,0 2,6 5,6 4,7 4,4

W 2010 roku
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Spadek sprzedaży 
wobec większego 
dostępu fi rm zagra-
nicznych do rynku

37,3 40,4 33,5 37,2 37,1 38,5 52,6 37,3 30,0 41,9

Konkurencja ze strony 
fi rm zagranicznych 21,0 19,7 22,5 21,5 17,1 30,8 5,3 21,4 28,8 14,5

Mniejszy kapitał 
względem fi rm 
zagranicznych

12,6 12,5 12,7 12,1 15,7 7,7 10,5 13,6 11,3 11,3

Utrudnienia natury 
prawnej 5,0 3,8 6,4 5,4 1,4 15,4 5,3 4,1 7,5 4,8

Groźba wykupu 
fi rmy przez kapitał 
zagraniczny

6,3 4,3 8,7 6,0 8,6 0,0 10,5 7,3 3,8 4,8

Niższa jakość pro-
duktu/usługi niż fi rm 
zagranicznych

7,1 8,7 5,2 7,0 7,1 7,7 5,3 8,2 3,8 8,1

Inne – żadne 10,8 10,6 11,0 10,7 12,9 0,0 10,5 8,2 15,0 14,5

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych.

W układzie fi rm według rosnącej wielkości w 2006 roku zaobserwowano 
spadek znaczenia zagrożenia w postaci ograniczenia sprzedaży i rosnący udział 
wskazań na konkurencję, prowadzącą do wzrostu kosztów czy utraty klientów 
oraz minimalizacji zysków. Wraz ze wzrostem liczby pracujących rosły też 
obawy dotyczące utrudnień prawnych, groźby wrogich przejęć oraz niższej jako-
ści produktów rodzimych. O ile fi rmy najmniejsze jako zagrożenie wymieniały 
najczęściej spadek sprzedaży, o tyle w podmiotach większych zwracano uwagę 
na szerszy aspekt zagrożeń konkurencyjnych. W roku 2010 tendencje te uległy 
różnokierunkowym zmianom. Spadek sprzedaży i rosnąca konkurencja niepoko-
iły najbardziej największe z badanych fi rm. Z utrudnieniami prawnymi najlepiej 
radziły sobie fi rmy o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, które jednocześnie 
relatywnie najczęściej obawiały się wykupu przez fi rmy zagraniczne. Bez zmian 
pozostała natomiast tendencja dotycząca obaw o różnice w jakości sprzedawa-
nych towarów czy świadczonych usług, które wyrażane były najczęściej przez 
podmioty największe. 

Na podstawie analizy w czterech grupach rentowności przeprowadzonej 
dla 2006 roku stwierdzono wzrost poczucia zagrożenia w postaci spadku sprze-



182 Piotr Cyrek

daży wraz z rosnącą zyskownością. W fi rmach z I grupy czynnik ten wymie-
niany był jako drugi w kolejności i odsetek wskazań wyniósł tu jedynie 25,6%, 
podczas gdy w kolejnych grupach było to najczęściej wymieniane zagrożenie 
– wśród podmiotów z IV grupy przez ponad połowę fi rm. W roku 2010 fi rmy z IV 
grupy rentowności nadal deklarowały zagrożenie w postaci sprzedaży w 41,9%. 
Częściej od nich uwarunkowanie to jednak wskazywały jako główne zagroże-
nie fi rmy najsłabsze ekonomicznie. Wraz z rosnącą zyskownością w 2006 roku 
malał natomiast udział wskazań na zagrożenie konkurencyjne w ujęciu ogólnym. 
Niski odsetek wskazań na ten czynnik wśród fi rm o rentowności poniżej śred-
niej w 2010 roku pozwala na stwierdzenie, że ignorowanie konkurencji może 
prowadzić do zaniechania gospodarności, a w rezultacie do gorszych wyników. 
Przedsiębiorstwa najbardziej rentowne w 2006 roku najrzadziej postrzegały jako 
zagrożenie poziom kapitału, jednak relatywnie najczęściej, i to już na trzecim 
miejscu, wskazywały groźbę wykupu. Taka sytuacja wiązałaby się z utratą kon-
troli nad podmiotem o wysokiej rentowności, co zmieniałoby fi nansową pozycję 
właścicieli. W 2010 roku natomiast ta sama grupa podmiotów mniejsze obawy 
wiązała z utrudnieniami natury prawnej oraz groźbą wykupu przez obcy kapitał.

2. Środki fi nansowe z Unii Europejskiej jako szansa dla badanych fi rm

Włączenie Polski w struktury unijne wiąże się z rosnącą dostępnością do 
zróżnicowanych form wsparcia ze strony instytucji wspólnotowych. Jednak 
w 2006 roku jedynie 2,9% respondentów korzystało z funduszy pomocowych. 
Najczęściej jako przyczyny rezygnacji z tego typu wsparcia wskazywano na 
ograniczenia informacyjne i nadmierną biurokrację. Z funduszy tych częściej 
korzystały podmioty wiejskie. W grupie tej jednak częściej wskazywano na nie-
dostateczną informację i bariery administracyjne jako powody zaniechania starań 
o wsparcie. Przedsiębiorcy miejscy częściej natomiast podkreślali brak ukierun-
kowania środków unijnych na prowadzoną przez nich działalność. 

Wśród różnych klas wielkościowych najczęściej z funduszy Unii Euro-
pejskiej korzystały podmioty o liczbie pracujących od 10 do 49, najrzadziej zaś 
fi rmy najmniejsze. Przedsiębiorstwa do 9 pracujących jako ograniczenie najczę-
ściej wymieniały brak informacji, a znaczenie tej bariery malało wraz ze wzro-
stem wielkości fi rmy. Podmioty największe w próbie badawczej wskazywały ten 
czynnik najrzadziej, dysponowały bowiem zasobami kadrowymi niezbędnymi 
do wytężonych poszukiwań możliwości dodatkowego fi nansowania. Przedsię-
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biorstwa o liczbie pracujących ponad 9 osób najczęściej zaś wskazywały na ogra-
niczenie w postaci braku funduszy ukierunkowanych na prowadzoną przez nie 
działalność. 

Najczęściej z funduszy pomocowych korzystały podmioty o najniższym 
poziomie rentowności, a odsetek takich fi rm przekraczał 10%. Jako barierę 
w tym kontekście przedsiębiorcy ci wymieniali przede wszystkim brak takich 
funduszy na prowadzoną działalność, a następnie zbyt wysoki wkład własny 
i bariery administracyjne. Zbyt wysoki wkład własny relatywnie często wskazy-
wały również podmioty z II grupy. Znaczenie tego czynnika malało zaś w gru-
pach o rentowności powyżej średniej. Grupy najbardziej zyskowne jako powód 
rezygnacji z wykorzystania funduszy pomocowych podawały przede wszystkim 
niedostateczną informację.

Tabela 3 

Sytuacja badanych podmiotów w kontekście integracji europejskiej

Wyszczególnienie

Integracja Polski i UE a działania badanych podmiotów (w %)

ogółem

według 
miejsca 

działalności
według liczby osób 

pracujących
według grupy rentowności 

przychodów brutto

miasto wieś do 9 10 
do 49

50 
i więcej I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

W 2006 roku

Firmy, które korzy-
stały lub korzystają 
z funduszy pomoco-
wych UE

2,9 1,5 4,1 1,7 9,6 8,3 10,3 2,8 1,3 2,2

Powody rezygnacji 
to*:
Niedostateczna 
informacja 35,2 30,7 39,2 37,3 25,5 9,1 17,1 30,3 43,5 40,9

Bariery admini-
stracyjno-biurokra-
tyczne

32,9 30,2 35,4 34,4 23,4 27,3 25,7 38,9 27,9 31,8

Brak takich fundu-
szy na prowadzoną 
działalność

20,2 24,5 16,3 18,7 27,7 36,4 28,6 16,0 20,4 29,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zbyt wysoki wkład 
własny 16,7 13,5 19,6 16,9 19,1 0,0 25,7 21,1 10,2 13,6

Niekorzystne zasady 
prefi nansowania 7,7 6,8 8,6 7,9 6,4 9,1 8,6 9,1 5,4 9,1

Inne 10,5 16,7 4,8 9,6 12,8 27,3 17,1 12,6 8,8 2,3
Firmy, które zda-
niem właścicieli są 
w stanie konkurować 
na otwartym rynku 
UE

41,6 45,6 38,1 37,8 63,5 58,3 28,2 43,9 41,6 44,4

W 2010 roku

Firmy, które korzy-
stały lub korzystają 
z funduszy pomoco-
wych UE

4,5 5,3 3,5 3,4 7,1 15,4 0,0 6,4 1,3 3,2

Powody rezygnacji 
to*:
Niedostateczna 
informacja 26,1 24,9 27,5 28,8 15,4 18,2 31,6 26,2 26,6 23,3

Bariery admini-
stracyjno-biurokra-
tyczne

22,0 23,4 20,4 23,6 15,4 18,2 31,6 20,9 19,0 26,7

Brak takich fundu-
szy na prowadzoną 
działalność

20,3 23,9 16,2 19,8 20,0 36,4 5,3 16,5 24,1 33,3

Zbyt wysoki wkład 
własny 9,6 7,1 12,6 11,1 4,6 0,0 0,0 7,8 16,5 10,0

Niekorzystne zasady 
prefi nansowania 3,3 3,0 3,6 3,5 1,5 9,1 0,0 2,9 3,8 5,0

Inne 14,8 14,7 15,0 12,2 27,7 9,1 10,5 14,6 20,3 10,0
Firmy, które zda-
niem właścicieli są 
w stanie konkurować 
na otwartym rynku 
UE

47,2 48,6 45,7 38,3 77,1 92,3 36,8 52,3 40,0 41,9

* Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać kilka wariantów (obli-
czono w stosunku do liczebności fi rm rezygnujących ze wsparcia).

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych.

Zwiększona akceptacja dla procesów integracyjnych może być częściowo 
tłumaczona lepszym dostępem do informacji deklarowanym częściej w 2010 ro-
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ku. Skutkowało to między innymi faktem, że blisko 1,5-krotnie więcej spośród 
badanych podmiotów korzystało w 2010 roku z funduszy pomocowych Unii 
Europejskiej. Potencjalne powody rezygnacji wskazywano zdecydowanie rza-
dziej w 2010 roku w odniesieniu do niemal wszystkich spośród analizowanych 
uwarunkowań. Największej poprawie uległo ograniczenie w postaci barier biu-
rokratycznych oraz informacyjnych. W 2010 roku odnotowano o 15 punktów 
procentowych niższy w stosunku do roku 2006 odsetek wskazań na ograniczenia 
biurokratyczne na wsi. Funkcjonujące tam podmioty zwracały uwagę na rosnące 
zaangażowanie i pomoc ze strony urzędów gmin. Menedżerowie starający się 
pozyskać fundusze europejskie rzadziej wskazywali także na utrudnienia w zakre-
sie pozyskania własnej części wkładu. Okazywało się to zdecydowanie trudniej-
sze dla podmiotów z terenów wiejskich oraz o mikroskali działalności. Podobne 
spostrzeżenie dotyczy dostępu do informacji. Niższy poziom kapitału ludzkiego 
w fi rmach wiejskich, jak i ograniczone możliwości oddelegowania pracow-
nika w celu realizacji zadań pozyskania funduszy w podmiotach o najmniejszej 
liczbie pracujących częściowo tłumaczą ten fakt. W 2010 roku wykorzystanie 
funduszy wzrastało wraz z wielkością badanych fi rm (określoną liczbą pracują-
cych w niej osób). Ponadto wraz z przechodzeniem do kolejnych grup wielko-
ściowych zmniejszała się częstotliwość wskazań na zbyt wysoki wkład własny, 
który małym podmiotom uniemożliwiał realizację procedury aplikacyjnej.

Analiza w grupach rentowności pozwala pośrednio wnioskować o najwyż-
szej jakości kadry w podmiotach o wyższej rentowności. W 2010 roku wraz 
z przechodzeniem do kolejnych grup rentowności obserwowano zmniejszenie 
częstotliwości wskazań na barierę informacyjną w pozyskiwaniu środków euro-
pejskich. Może to wynikać także z dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej 
czy Internetu w lepiej prosperujących fi rmach. Wraz ze wzrostem rentowności 
częściej zwracano uwagę na brak środków przeznaczonych na prowadzoną 
działalność. Podmioty sprawniej gospodarujące częściej niż fi rmy o niższych 
wskaźnikach rentowności zwracały także uwagę na niekorzystne zasady pre-
fi nansowania inwestycji dofi nansowywanych środkami Unii Europejskiej, argu-
mentując to zbyt wysokimi kosztami alternatywnymi zaangażowania własnych 
pieniędzy, które mogą być lepiej spożytkowane. Jednakże częstotliwość wskazań 
na to właśnie ograniczenie zmalała w porównaniu z rokiem 2006.

Podsumowanie
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W 2010 roku wzrósł o 3,8 punktu procentowego odsetek podmiotów, które 
nie dostrzegają dla siebie żadnych szans mających bezpośredni związek z akce-
sją w struktury Unii Europejskiej. Może to jednak wynikać ze spowszechnie-
nia korzyści odbieranych początkowo jako szanse, a następnie traktowania ich 
jako oczywiste fakty. Jednocześnie większy o 6 punktów procentowych odsetek 
respondentów nie widział także żadnych zagrożeń płynących z akcesji, co może 
oznaczać większą niż przed 4 laty akceptację sytuacji rynkowej oraz zmniejsze-
nie obaw czy uprzedzeń do zagranicznej konkurencji. Podobnie jak w przypadku 
percepcji potencjalnych szans większą dynamikę zmian poglądów w latach odno-
towano w przypadku podmiotów działających na wsi.

Podsumowując ocenę procesów integracji unijnej z punktu widzenia 
właścicieli przedsiębiorstw handlowych, należy stwierdzić, że niemal 42% 
w 2006 roku i 47% badanych w 2010 roku uważało, że są w stanie konkurować 
na rynku unijnym. Na swoją mocną pozycję częściej wskazywali przedstawiciele 
przedsiębiorstw miejskich. Pozytywną ocenę swojej sytuacji konkurencyjnej 
przedstawiały też głównie podmioty z grupy powyżej 9 pracujących. W grupach 
według rentowności można zauważyć, że fi rmy o najniższej stopie zysku najrza-
dziej określały się jako zdolne do konkurencji na otwartym rynku.

OPPORTUNITIES AND THREATS FOR POLISH FOOD RETAILERS 
RESULTING FROM THE EUROPEAN UNION MEMBERSHIP

Summary

Polish connections with the EU structures create many potential opportunities and 
threats for all kinds of enterprises. The aim of the study was to identify the way of per-
ceiving the conditions resulting from the Polish accession to European Union by retailers 
from Podkarpacie region who offer food products. The results of own research conducted 
with the questionnaire form in two periods: 2006 and 2010 year were presented in the 
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paper and it enabled to compare opinions about the opportunities and threats within the 
changing reality separated by the world crisis. The comparisons between the enterprises 
with different location, size and effi ciency have been made as well.

Translated by Piotr Cyrek

Keywords: retail trade, European integration, acceptance of integration process, 
oportunities and threats.


