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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Edyty Zduńskiej-Leseux  

 pt. „ Rola Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w polityce wspierania 

innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” 

 

 

Ocena celu rozprawy i ogólne uwagi o pracy doktorskiej 

 

 

Temat rozprawy doktorskiej pani mgr Edyty Zduńskiej-Leseux  dotyczy aktualnego problemu, 

leżącego „na styku” trzech, bardzo istotnych z punktu widzenia gospodarki Polski i UE, 

zagadnień:  

1. Sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

2. Polityki wspierania innowacyjności 

3. Oceny skuteczności pomocy kierowanej z EFRR w ramach polityki spójności w latach 

2004-2014   

Sektor MSP jest szczególnie ważny  ze względu na fakt, że jego udział w populacji 

przedsiębiorstw jest dominujący, że partycypują w znacznym stopniu w tworzeniu PKB oraz 

tworzą dużą liczbę miejsc pracy. Ponadto, ich funkcjonowanie jest najbliższe idei wolnego 

rynku, ponieważ – ze względu na swoją siłę ekonomiczną - nie są zdolne do zajęcia pozycji 

dominującej i z tego względu nie naruszają reguł konkurencji.  

Drugie zagadnienie, poruszane w pracy, wiąże się z problemem innowacyjności, które w 

strategicznym dokumencie Europa 2020 określane jest jako tzw. flagowa inicjatywa. UE.  

W ramach unii innowacji należy m. in. dążyć do zapewnienia przedsiębiorstwom łatwiejszego 

i większego dostępu do finansowania badań i innowacji, co w przyszłości ma przełożyć się na 

bardziej dynamiczny wzrost gospodarczy i powstawanie nowych miejsc pracy.  

Trzecie zagadnienie dotyczy również bardzo „gorącego” tematu: skuteczności polityki 

spójności i jej zasadności.  
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Jak wiadomo, dyskusja na ten temat toczy się od dłuższego czasu. Opublikowano wiele prac 

bardzo krytycznych wobec tej polityki (np. Raport Sapira prace S. Ederveena  także  Boldrina 

i Canovy).  Zwracano w nich uwagę, że przyczynia się ona do wielu negatywnych zjawisk 

związanych z absorpcją funduszy (zwiększenie zadłużenia, pokusa korupcji, brak 

efektywności).   

 

W publikacjach tych podkreślano marnotrawstwo środków, brak efektywnej kontroli, korupcję, 

wzrost zadłużenia związany z koniecznością współfinansowania  projektów europejskich.    

Wątpliwości te nie wpłynęły w znaczącym stopniu na budżet przeznaczany na politykę 

spójności w kolejnych perspektywach  finansowych 2000-2007 oraz 2007-2014 (wprowadzono 

zmiany w przepisach regulujących kształt krajowych dokumentów strategicznych, ram 

podziału środków, absorpcji i monitoringu).  

 

Nawet ten lapidarny komentarz dotyczący poszczególnych problemów podejmowanych w 

pracy wskazuje, że każdy z nich mógłby z powodzeniem stanowić odrębny przedmiot 

dysertacji.    

Tymczasem pani mgr Edyta Zduńska-Leseux podjęła się ambitnego zadania, analizy 

wszystkich trzech tematów, co stanowiło-moim zdaniem-  spore wyzwanie.  

Wyzwanie to polegało dokonaniu takiego wyboru faktów potrzebnych do analizy, żeby nie była 

ona powierzchowna, wskazywała na rzetelną wiedzę Autorki i pozwoliła na zrealizowanie celu 

badania oraz weryfikację hipotez.   

Uważam, że z tym niełatwym zadaniem pani mgr Zduńska-Leseux poradziła sobie bardzo 

dobrze.   

We wstępie zaprezentowano cel główny rozprawy,…”jest (nim) określenie znaczenia 

bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw pochodzącego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w polityce wspierania innowacji małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce oraz jego roli w ograniczaniu rozmiaru luki innowacyjnej pomiędzy 

małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce a małymi i średnimi przedsiębiorstwami  Unii 

Europejskiej”.  

Cel ten został doprecyzowany w formie celów szczegółowych, które są koherentne z celem 

głównym. 

We wstępie przedstawiono również tezę: 
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„Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej bezpośrednio kierowany do 

przedsiębiorstw jest ważną formą finansowania innowacyjności małych i średnich 

przedsiębiorstw i przyczynia się do ograniczenia luki innowacyjnej małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii 

Europejskiej”.   

W celu weryfikacji tej tezy sformułowano cztery hipotezy badawcze. Uważam, że zarówno cel 

pracy, jak i teza główna oraz hipotezy pomocnicze są klarowne, przedstawione w sposób jasny 

i precyzyjny oraz, że ich udowodnienie lub zaprzeczenie umożliwiło realizację celu rozprawy.         

Wstęp zawiera również informacje o zakresie przedmiotowym, przestrzennym i czasowym 

dysertacji, o źródłach informacji, metodach badawczych i strukturze rozprawy.  

 

Ocena struktury i formalnej pracy 

Rozprawa doktorska pani mgr Edyty |Zduńskiej-Leseux liczy 260 stron polskiego tekstu, 

ponadto zawiera bibliografię, spis tabel i wykresów, wykaz skrótów stosowanych w pracy, 

jeden załącznik   oraz streszczenie w języku polskim i angielskim (łącznie 272 strony).  

Dysertacja składa się z czterech rozdziałów; dwa pierwsze koncentrują się na przeglądzie 

dorobku teoretycznego dotyczącego innowacji w sektorze MSP oraz polityce wspierania 

innowacyjności tego sektora 

W rozdziale trzecim zaprezentowano różne źródła finansowania działalności innowacyjnej 

sektora MSP: EFRR (w latach 2004-2006 oraz 2007-2013), inne formy wspierania 

innowacyjności MSP (EBI, pożyczki bankowe oraz VC i aniołowie biznesu). W rozdziale 

tym zawarta jest też analiza cyklu życia przedsiębiorstwa (z punktu widzenia celowości 

zaangażowania środków EFRR w zależności od fazy rozwoju). 

Rozdział czwarty- empiryczny- zawiera weryfikację postawionych hipotez pomocniczych i 

tezy głównej.   

Struktura pracy jest przejrzysta, układ logiczny, podział treści pomiędzy poszczególnymi 

rozdziałami prawidłowy.   

Bibliografia, którą przytacza Autorka jest bardzo bogata, obejmuje wiele książek, artykułów, 

publikacji statystycznych, aktów prawnych i źródeł internetowych. Wiele z przytaczanych 

pozycji to literatura anglojęzyczna   
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Strona formalna dysertacji nie budzi zastrzeżeń; język pracy jest dopracowany, przy uważnej 

lekturze nie znalazłam błędów stylistycznych, pojedyncze literówki, błąd w nazwisku 

(Gerschenkron, nie Gerschenknon).   

Sposób cytowania literatury odpowiada przyjętym standardom.  

 

Szczegółowa ocena dysertacji 

Rozdział I zatytułowany został: „Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz polityka wspierania 

innowacyjności w świetle teorii ekonomicznych”.  

W pierwszej części tego rozdziału pani mgr Edyta Zduńska-Leseux dokonuje przeglądu 

wybranych teorii dotyczących innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.  Jak 

wiadomo, zasadniczą trudnością przy dokonywaniu takiego przeglądu jest trafny, 

odpowiadający potrzebom analizy, wybór koncepcji spośród  ogromnego dorobku ekonomii 

oraz przedstawienie różnych poglądów na ten sam problem.  

Uważam, że wybór dokonany przez Doktorantkę jest uzasadniony, przekonywujący i 

odpowiada celowi pracy.   

 

Do tej części dysertacji  mam dwie uwagi: 

-pierwsza dotyczy konstatacji na s. 20:  …”Perspektywa nadzwyczajnego zysku zwiększa 

liczbę przedsiębiorstw konkurujących  tymi samymi produktami lub usługami, a tym samym 

zwiększa się ich podaż w rynku. W konsekwencji następuje spadek cen i zmniejszenie 

udziału producentów na rynku”.  

Stwierdzenia to nie jest dla mnie klarowne. Spadek cen i zysków powoduje  odpływ kapitału 

do innych branż, co wywołuje tendencję do wzrostu cen i wyrównywania  się wysokości 

zysków pomiędzy różnymi dziedzinami zastosowania kapitału. W ten  sposób działa rynek,   

najlepszy zdaniem klasyków, „regulator” produkcji, co w rezultacie prowadzi do 

 zaspokojenia  zapotrzebowania konsumentów,  przy najniższych kosztach społecznych. 

 

Sądzę, że być może Autorka przedstawia ten proces jako „zmniejszenie udziału 

producentów w rynku” i moje wątpliwości wynikają raczej z nieporozumienia werbalnego 

niż merytorycznego.   

 

Druga moja uwaga dotyczy kategorii innowacji, nieobecnej –zdaniem Autorki- w   ekonomii 

klasycznej i neoklasycznej.  
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Wydaje mi się, że stwierdzenie to jest nie do końca uprawnione. Pojęcie innowacji 

wprowadził do ekonomii Schumpeter, o czym zresztą  Autorka pisze, omawiając jego  

dorobek. Czym jednak, jak nie innowacją, jest specjalizacja? W tym kontekście, warto 

przytoczyć przykład podany przez Smitha:   

„We współczesnych …. manufakturach jeden robotnik rozwija  drut, drugi go  wyciąga, trzeci   

tnie, czwarty zaostrza, piąty toczy koniec dla osadzenia główki,  sporządzenie tejże główki 

wymaga dwóch lub trzech czynności wykonywanych przez tyleż pracowników, kolejny osadza 

główki na szpilkach, następny je bieli a ostatni jeszcze pakuje”.  

Smith obliczył, że rzemiosło wyrobu szpilek dzieli się na 18 różnych czynności. Nawet jeśli 

jeden pracownik jest zatrudniony przy dwóch lub jednej z tych czynności, mała manufaktura  

zatrudniająca dziesięciu ludzi jest w stanie wyprodukować 48 tys. szpilek dziennie, co  

oznacza, że każdy zatrudniony ma 4,8 tysięcy razy większą wydajność niż gdyby pracował 

samotnie1.  

Specjalizacja prowadzi zatem  do wzrostu produktywności, zwanej przez Smitha  siłą 

produkcyjną  pracy.  Można zresztą dopatrywać się pewnych analogii między „specjalizacją  

Smitha” a przytaczanym niemalże  obowiązkowo  przykładzie innowacji organizacyjnych,  

jakim jest : tzw. taśma Forda.  

 

W  dalszej części pracy pani mgr Edyta Zduńska-Leseux odnosi się do dorobku Schumpetera,  

uważanego powszechnie za pioniera badań nad innowacyjnością.  

   W kontekście tych rozważań mam do Autorki pytanie: 

   Jak wiadomo (o czym zresztą w dysertacji jest mowa),  wg Schumpetera, najważniejsza w  

   procesie tworzenia innowacji jest rola przedsiębiorcy, jego kreatywność, skłonność do ryzyka  

   To z jego inicjatywy powstają nowe technologie, a innowacyjne    produkty „przenikają” do 

   gospodarki. Przedsiębiorcy tworzą nowe kombinacje systemu,   zabiegają o nowe rynki zbytu, 

   szukają nowych kooperantów, wprowadzają wcześniej  nieznane surowce i metody   

   transportu. 

   Drugim, bardzo istotnym spostrzeżeniem Schumpetera jest konstatacja, że najbardziej  

   innowacyjne są przedsiębiorstwa duże. Cechuje je mniejsza awersja do ryzyka, mają  

   większe   możliwości finansowania „niepewnych” przedsięwzięć i „przetrwania” w  

   przypadku strat (poruszone jest to zresztą w dalszej części pracy: s. 113: „Generalnie  

                                                           

1 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Tom1, Księga I, PWN, Warszawa 2007, 

s.9.  
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   poziom    innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce jest dodatnio skorelowany z ich  

   wielkością”)  

 

 Stwierdzenia te są zbieżne z wnioskami płynącymi z analizy przeprowadzonej w dysertacji. 

 Można  to przynajmniej częściowo przypisać faktowi, że małe i średnie przedsiębiorstwa 

 często wpadają w to, co w nmenklaturze unijnej jest określane jako „dolina śmierci  

 przedsiębiorstw”.  Oznacza to, że w momencie, gdy kończą się własne zasoby finansowe a 

 brak jest źródeł  finansowania ze środków publicznych, przedsiębiorstwa są skazane na 

 zagładę.   

 Czy zatem warto ponosić wydatki na wsparcie innowacji w tym sektorze? Czy nie generuje to  

strat i nie tworzy kosztów utopionych?  

 

W kontekście rozważań Autorki nasuwa mi się jeszcze jedna refleksja. Jak wiadomo, 

oceniamy sektor MSP jako pewien zbiór jednostek.  W sektorze tym mają jednak miejsce  

bardzo dynamiczne zmiany: część  przedsiębiorstw nie wytrzymuje presji konkurencji  

i wycofuje się z rynku, a na ich miejsce  powstają nowe.  Liczba MSP nie maleje, a nawet  

wzrasta, problem tkwi w tym, że nie są to  ciągle te same przedsiębiorstwa, bo okres ich trwania  

jest często ograniczony, a przeżywalność ograniczona.    

 Interesujące z tego punktu widzenia jest pytanie, jaka w tym kontekście wygląda sytuacja 

 przedsiębiorstw, które podjęły próbę wprowadzenia innowacji?  Czy są one tzw. 

 „zwycięzcami” ” czy też „przegranymi”, czy to one mają większą zdolność przetrwania, 

 czy też ceną za ryzyko  wprowadzenia innowacji jest  ich „śmierć”.  

 

Byłby to bardzo ciekawy temat badań, do którego podjęcia zachęcałabym Autorkę, gdyby nie 

zasadnicza przeszkoda uniemożliwiająca to zadanie; jest to problem, z którym zmierzają się 

wszyscy prowadzący badania ekonomiczne, o którym zresztą wspomina Autorka: brak 

dostępnych, kompleksowych  danych statystycznych. 

 

Rozdział II zatytułowany jest: „Polityka wspierania innowacji małych i średnich 

przedsiębiorstw na szczeblu Unii Europejskiej i w wybranych krajach członkowskich”.  

Autorka przedstawia w nim ewolucję polityki wspierania innowacji UE, która –jak wiele 

innych polityk UE- zmieniała swój charakter i priorytety. Mimo tych zmian, we wszystkich 



7 

 

okresach programowania pojawia się w różnych dokumentach problem innowacyjności 

(szczególną rangę uzyskał na mocy zapisów Jednolitego Aktu Europejskiego, tworzącego 

podwaliny prawne wspólnego rynku). .   

Na tle rozwiązań proponowanych przez UE przedstawiono uwarunkowania prawno-

instytucjonalne oraz politykę wspierania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 

Sektor MSP w Polsce był w szczególnej sytuacji, ze względu na to, że rozpoczął działalność w 

gospodarce rynkowej z ogromnym „opóźnieniem” w stosunku do krajów Europy Zachodniej, 

z powodu braku rozwiązań instytucjonalno-prawnych (w tym organizacji wspierających 

przedsiębiorczość),  ze względu na brak umiejętności, tradycji i kultury przedsiębiorczości.    

Uważam, że analiza przeprowadzona przez Autorkę jest wyczerpująca i pozwala na wyrobienie 

sobie opinii na temat uwarunkowań rozwoju MSP w Polsce.    

 

Interesująca jest część rozdziału, w którym pani mgr Edyta Zduńska-Leseux prezentuje politykę 

wspierania innowacji w Szwecji, Niemczech i Republice Czeskiej.  

Wybór tych właśnie krajów jest w przekonywujący sposób uzasadniony: reprezentują one  

”różne poziomy innowacyjności gospodarki, różne poziomy innowacyjności przedsiębiorstw, 

różne poziomy wykorzystania funduszy strukturalnych oraz różne podejście do problematyki 

wspierania innowacyjności małych i średnich podmiotów gospodarczych” (s.95).  

Ciekawa jest zatem analiza porównawcza sytuacji w: uznanej za wiodącego innowatora 

(Szwecji), Niemczech (czwarte miejsce w rankingu innowatorów) oraz Czech, kraju o 

doświadczeniach, związanych z transformacją gospodarki (podobnych do Polski).  

Kraje te cechuje pewna specyfika rozwiązań i nie sposób nie zgodzić się z Autorką, że  

niewolnicze naśladownictwo jakiegoś modelu (skutecznego w jednym kraju) odniesie sukces  

w innych warunkach.      

Rozdział ten kończy analiza statystyczna poziomu innowacyjności polskiego sektora MSP. Jej 

wyniki dają jednoznaczny obraz sytuacji; pod względem udziału MSP (w proc.)  

wprowadzających innowacje typu produktowego i procesowego, Polska zajmuje 26 miejsce, a 

z punktu widzenia innowacji marketingowych i organizacyjnych ostatnie miejsce wśród krajów  

UE.   

 

Mam jedną drobną uwagę dotyczącą struktury rozdziału 2, którego tytuł brzmi: „Polityka 

wspierania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu Unii Europejskiej i w 

wybranych krajach członkowskich”.  Ostatni punkt tego rozdziału zatytułowano: 

„Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej” 
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W punkcie tym, jak już wspomniałam, przedstawiono bardzo ważną dla pełnego obrazu 

kondycji polskiego sektora MSP analizę. Moją wątpliwość budzi jedynie fakt, że problematyka 

poruszana w tym punkcie nie jest adekwatna do tytułu całego rozdziału, który zapowiada 

zajęcie się problematyką „polityki wspierania innowacji.” 

 

Rozdział 3 poświęcony został finansowaniu działalności innowacyjnej małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej. 

Autorka przedstawia to wsparcie w podziale na kolejne okresy programowania: 2004-2006, 

2007-2013 oraz z RPO.  

Uważam, że przeprowadzona analiza jest rzetelna, że trafnie wskazano najważniejsze cele, 

priorytety, działania objęte tym finansowaniem.   

W rozdziale przedstawiono również możliwości finansowania oferowane przez Europejski 

Bank Inwestycyjny oraz (ciągle zbyt mało popularne w Polsce) formy, takie, jak: VC, aniołowie 

biznesu oraz pieniądze pochodzące z krajowych środków publicznych.  

Ciekawy jest punkt 3. tego rozdziału, w którym pani mgr Edyta Zduńska-Leseux prezentuje 

etapy rozwoju przedsiębiorstwa i korelację, jaka istnieje pomiędzy fazą rozwoju 

przedsiębiorstwa a zapotrzebowaniem na kapitał.  

Rozważania tej części pracy kończy prezentacja problemów związanych z występowaniem tzw. 

luki kapitałowej w finansowaniu MSP.  

 

Ostatni, 4 rozdział rozprawy doktorskiej pani mgr Edyty Zduńskiej-Leseux zawiera empiryczną 

analizę EFRR UE jako instrumentu wspierania polityki innowacyjności MSP w Polsce.  

Uważam, że ta część dysertacji stanowi bardzo dobre podsumowanie rozważań zawartych w 

trzech pierwszych częściach pracy. Autorka w sposób kompleksowy, ale również lapidarny 

przedstawia porównanie poziomu innowacyjności MSP w Polsce z innymi krajami UE (w 

latach 2004-2015), dokonuje pomiaru luki między Polską a „resztą” UE. Dokonuje również 

weryfikacji hipotez: 

- o wystąpieniu absolutnej konwergencji beta między małymi i średnimi przedsiębiorstwami w 

Polsce a małymi i średnimi przedsiębiorstwami w krajach UE, 

- o wystąpieniu konwergencji sigma między małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce a 

małymi i średnimi przedsiębiorstwami w krajach Unii Europejskiej. 

Rozdział kończy analiza zależności między korzystaniem przez małe i średnie przedsiębiorstwa 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE a poziomem ich 

innowacyjności.   
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Uważam, że ta część dysertacji  (abstrahując od walorów poznawczych) świadczy o 

umiejętności wykorzystania przez Autorkę narzędzi statystycznych i ekonometrycznych w 

badaniach ekonomicznych.  

Analiza jest poprawna pod względem metodologicznym, a dobór instrumentów odpowiada 

potrzebom analizy. 

 

Pracę doktorską pani Edyty Zduńskiej-Leseux kończą wnioski, które są logiczne, wyważone i 

stanowią bardzo dobre podsumowanie całej pracy.     

 

 

Ocena końcowa 

Pani mgr Edyta Zduńska-Leseux podjęła się interesującego, aktualnego i ambitnego tematu, z   

którego analizą poradziła sobie bardzo dobrze.  

Dysertacja świadczy o tym, że Doktorantka: 

1. Posiada gruntowną wiedzę na temat sektora MSP w krajach UE, polityki wspierania 

innowacyjności, możliwości związanych z finansowaniem potrzeb tego sektora z 

różnych źródeł.  

2. Potrafi dokonać selektywnego wyboru faktów i wskaźników potrzebnych do analizy 

tematu, ma zdolność analitycznego myślenia, umiejętność syntezy. 

3. Umie wykorzystać metody statystyczne i ekonometryczne w badaniach , co świadczy o 

dobrym warsztacie naukowym .  

4. W swoich opiniach, sądach zachowuje obiektywizm; nie dobiera faktów,  nie 

podporządkowuje interpretacji danych do założonych hipotez, tylko formułuje 

konkluzje na podstawie rzetelnej, wyważonej  analizy naukowej.    

5. Wnioski płynące z badania są pełne i uzasadnione.  

Pani mgr Edyta Zduńska-Leseux potrafiła w pełni zrealizować założony cel dysertacji oraz 

zweryfikować  sformułowane  we wstępie tezę i hipotezy.  

Upoważnia mnie to do stwierdzenia, że poziom naukowy rozprawy pani magr Edyty Zduńskiej 

-Leseux w pełni odpowiada wymogom stawianym pracom doktorskim i może stanowić 

przedmiot publicznej obrony oraz podstawę nadania Doktorantce stopnia doktora nauk 
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ekonomicznych. W związku z tym wnoszę o dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony w 

Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. 

Ze względu na wysoki poziom merytoryczny dysertacji wnioskuję o jej wyróżnienie.  


