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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”, Warszawa 2019, ss. 272, 

przygotowanej pod kierunkiem naukowym  

dr hab. Alicji Ryszkiewicz, prof. SGH – promotora pracy  

i promotora pomocniczego dr Eweliny Szczech-Pietkiewicz.  

 

Podstawą do sporządzenia recenzji było pismo Dziekana Kolegium Gospodarki Światowej 

prof. dr hab. Marzenny Weresy z dnia 5.04.2019r.  

 

Części recenzji:  

 tematyka rozprawy, 

 cele pracy i przyjęte hipotezy badawcze,  

 metody badawcze, 

 wykorzystana literatura i materiały źródłowe, 

 struktura i ocena wartości merytorycznej rozprawy, 

 rezultaty badawcze,  

 ocena strony formalnej i technicznej pracy, 

 konkluzja końcowa. 

1. Tematyka rozprawy  

Mgr Edyta Zduńska-Leseux w przygotowanej rozprawie doktorskiej podjęła aktualną 

problematykę dotyczącą innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz 

wsparcia publicznego, w tym pochodzącego z funduszy UE, skierowanego na podnoszenie  

innowacyjności tego rodzaju podmiotów.  
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W UE podejmuje się dyskusje na temat innowacyjności tego ugrupowania podkreślając,  

iż niedostateczne wyniki osiągane na tle innych globalnych konkurentów, w tym USA, są 

rezultatem niskiego zaangażowania europejskich przedsiębiorstw w kreowanie rozwiązań 

innowacyjnych.  

W związku z tym aktualnym pozostaje pytanie: jak skłonić przedsiębiorstwa 

europejskie do wprowadzania innowacji, a zarazem do podnoszenia swojego potencjału 

innowacyjnego. W szczególności niedostateczną innowacyjnością charakteryzują się małe  

i średnie przedsiębiorstwa, co również po części jest rezultatem ograniczeń wynikających  

z wielkości tego rodzaju podmiotów. Jednakże MŚP posiadają znaczący potencjał 

ekonomiczny. Zatem istotne jest wsparcie tego rodzaju przedsiębiorstw poprzez kreowanie 

warunków sprzyjających ich innowacyjności, a tym samym i poprawie ich potencjału 

innowacyjnego. Szczególną rolę przypisuje się polityce innowacyjnej realizowanej na 

szczeblu UE wspierającej MŚP. Również w niektórych krajach UE wypracowano efektywne  

i skuteczne rozwiązania na rzecz pobudzania innowacyjności MŚP. Tym samym należy wciąż 

prowadzić badania i poszukiwać właściwych rozwiązań dotyczących promowania MŚP  

i kreowania sprzyjających warunków dla poprawy ich innowacyjności. 

 Polska charakteryzuje się niską innowacyjnością na tle innych krajów UE, bowiem 

została zaklasyfikowana do grupy tzw. umiarkowanych innowatorów1, co jest również 

wynikiem niedostatecznego zaangażowania sektora przedsiębiorstw, w tym MŚP,  

w działalność innowacyjną. MŚP natrafiają na bariery innowacji, także związane    

z ograniczonymi możliwościami finansowania innowacji z uwagi na trudności w dostępie do 

źródeł finansowania zewnętrznego. W związku z tym kierowane jest wsparcie na rzecz 

podnoszenia innowacyjności MŚP, w tym poprzez środki finansowe przekazywane w ramach 

polityki spójności UE realizowanej w Polsce począwszy od 2004r. Innowacyjne rozwiązania 

wspierane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR) z którego środki finansowe przekazywane są dla 

przedsiębiorstw.  

W związku z tym poszukuje się odpowiedzi na  pytanie w jaki sposób wspierać  

innowacyjne MŚP w Polsce, w tym z funduszy UE i poprzez inne zewnętrzne wsparcie 

finansowe. Prowadzi się dociekania badawcze dotyczące znaczenia finansowego wsparcia 

kierowanego w ramach polityki spójności, w szczególności w ramach Europejskiego 

                                                           
1 European Innovation Scoreboard 2018, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2018. 
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Funduszu Rozwoju Regionalnego dla podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw, w tym 

MŚP. W tym kontekście realizowane badania mają na celu wyjaśnienie skuteczności  

i efektywności interwencji dotyczących wspierania innowacyjności przedsiębiorstw. Istotne 

jest bowiem przeznaczanie zewnętrznego wsparcia finansowego na takie kierunki interwencji, 

rozwiązania, które będą stymulować innowacje wśród przedsiębiorstw, w szczególności MŚP. 

Wobec wciąż niskiej innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, problem ten jest wciąż ważny 

i konieczny do dalszego badania.   

 Podkreślić należy zatem dobór tematyki podjętej przez mgr Edytę Zduńską-Leseux, 

która jest aktualna i trafna, wpisuje się w nurt obecnie prowadzonych dyskusji dotyczących 

kierunków i efektywności wsparcia UE na rzecz podnoszenia innowacyjności MŚP,  

wypracowania efektywnych rozwiązań i instrumentów wspierania innowacyjności tego 

rodzaju przedsiębiorstw w Polsce. Przedłożona do oceny rozprawa doktorska  

i przeprowadzone badania mogą być w tym celu pomocne. Temat rozprawy doktorskiej został 

sformułowany poprawnie. 

   Reasumując, przedłożona rozprawa doktorska przygotowana przez mgr Edytę Zduńską-

Leseux wnosi wkład do dyskusji dotyczącej wspierania innowacyjności małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce, w tym z funduszy UE, wypełniając tym samym istniejącą lukę 

badawczą w tym obszarze i stanowi pracę oryginalną.  

2. Cele pracy i przyjęte hipotezy badawcze 

 

W recenzowanej rozprawie sformułowano cel główny w sposób następujący: „[…] 

określenie znaczenia bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw, pochodzącego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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” (str. 8). 

Sformułowano również osiem celów szczegółowych. Uznać należy, iż cel rozprawy został 

sformułowany poprawnie, również cele szczegółowe zostały jasno sformułowane. Jednakże 

uważam, iż liczba przyjętych celów szczegółowych jest zbyt duża.  

Odnośnie do następujących celów szczegółowych należy poczynić pewne zastrzeżenia (str. 

9): 



4 

 

 „charakterystyka polityki innowacyjnej skierowanej do małych i średnich 

przedsiębiorstw realizowanej na szczeblu Unii Europejskiej i wybranych krajów UE oraz 

polityki wspierania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce,  

a następnie analiza porównawcza polityki wspierania innowacyjności małych i średnich 

przedsiębiorstw wybranych krajów Unii Europejskiej (rozdział 2.)”; 

  „analiza porównawcza poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw  

w Polsce z poziomem innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw Unii 

Europejskiej (rozdział 2.)”; 

 „analiza porównawcza luki innowacyjnej pomiędzy małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami w Polsce a małymi i średnimi przedsiębiorstwami Unii Europejskiej 

w latach 2004-2014 […]” .  

W wymienionych celach szczegółowych wystąpiło sformułowanie „analiza”. Jednakże 

analiza stanowi metodę badawczą, a zatem przy określaniu celu - sformułowanie to należy  

zastąpić innym wyrażeniem. Uważam też, że warto niektóre z celów przedstawić w sposób 

bardziej syntetyczny (np. cel wymieniony jako trzeci z kolei w dysertacji (str. 9)). 

 

W rozprawie sformułowano także inne cele szczegółowe w następującym brzmieniu: 

 „weryfikacja hipotez o wystąpieniu zjawiska konwergencji beta i konwergencji sigma 

między poziomem innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce  

a poziomem małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej (rozdział 4.); 

 empiryczna weryfikacja zależności pomiędzy korzystaniem z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego UE przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a poziomem 

ich innowacyjności (rozdział 4.)” (str. 9).  

Jednakże celem rozprawy nie powinna być weryfikacja hipotez/zależności.  

Sformułowano następującą tezę badawczą; „Europejski  Fundusz Rozwoju 

Regionalnego bezpośrednio kierowany do przedsiębiorstw jest ważną formą finansowania 

innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw Polsce i przyczynia się do ograniczenia 

rozmiaru luki innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w stosunku do 

małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej” (str. 9-10), którą uznać 

należy, że została właściwie sformułowana i jest poprawna.   

Przyjęto  także cztery hipotezy badawcze w następującym brzmieniu (str. 10): 

 „w warunkach niedostatecznego wsparcia finansowego działalności innowacyjnej małych 

i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w tym również pomocy z krajowych środków 
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publicznych, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego UE stanowił w latach 2004-

2014 ważną formę finansowania działalności innowacyjnej małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce; 

 luka innowacyjna, która występowała w 2014 roku pomiędzy małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami w Polsce a małymi i średnimi przedsiębiorstwami w krajach Unii 

Europejskiej, była mniejsza w porównaniu z rokiem 2004; 

 w okresie 2004-2014 małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce wykazały szybsze tempo 

wzrostu poziomu innowacyjności w porównaniu z małymi i średnimi przedsiębiorstwami 

w krajach Unii Europejskiej; 

 zróżnicowanie poziomu innowacyjności między małymi i średnimi przedsiębiorstwami  

w Polsce a małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Unii Europejskiej zmalało w okresie 

2004-2014; 

 w okresie 2004-2014 wraz ze wzrostem absorpcji środków pochodzących  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez małe i średnie przedsiębiorstwa 

w Polsce w formie bezzwrotnego dofinansowania innowacyjnych projektów, wzrastał ich 

poziom innowacyjności” (str. 10). 

Uważam, że należałoby doprecyzować, że są to raczej hipotezy pomocniczne, które następnie 

podlegają empirycznej weryfikacji.  

Zasadniczo uznać należy, iż hipotezy zostały sformułowane poprawnie. Ewentualnie  

w sformułowaniu tezy należałoby doprecyzować, iż Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego stanowi ważne źródło finansowania innowacyjności, aniżeli wskazywać na 

fundusz jako na „formę” finansowania. W hipotezie trzeciej natomiast budzi pewną 

wątpliwość sformułowanie „szybsze tempo wzrostu” w kontekście dalszej jej weryfikacji, 

którą dokonuje Doktorantka. 

3. Metody badawcze 

W przedłożonej do recenzji rozprawie doktorskiej wykorzystano zróżnicowane metody 

badawcze, tj. analizę statystyczno-opisową, analizę regresji i zależności korelacyjnej. 

Zostały wykorzystane dane pochodzące z baz danych Głównego Urzędu Statystycznego, 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych urzędów, z baz danych OECD, 

Urzędu Statystycznego Eurostat, dokumentów programowych, raportów ewaluacyjnych, dane 

ujęte w opracowaniach Komisji Europejskiej. Natomiast źródłem danych o projektach 

wspieranych z EFRR była baza danych SIMIK dotycząca beneficjentów realizujących 
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projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności 

Przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego (PO) Innowacyjna Gospodarka, 16 regionalnych 

programów operacyjnych, a także dane pozyskano z Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. Przeprowadzono również krytyczną analizę literatury przedmiotu.  

Dobór i wykorzystanie metod badawczych uznać należy za właściwe, zostały one 

odpowiednio dobrane dla osiągnięcia  sformułowanych celów i przeprowadzenia weryfikacji 

postawionych hipotez badawczych.  

4. Wykorzystana literatura i materiały źródłowe 

 

Rozprawę doktorską przygotowano w oparciu o 347 pozycji źródłowych, zarówno 

krajowych, jak i zagranicznych. Literatura przedmiotu jest bogata i reprezentatywna, dobór 

publikacji jest powiązany z tematyką rozprawy. Jednakże nie dokonano uporządkowania 

pozycji w bibliografii, tj. dokonując ich podziału na pozycje książkowe, artykuły, itd.   

5. Struktura i ocena wartości merytorycznej rozprawy 

 

Recenzowana rozprawa doktorska składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, z części: 

wnioski, z bibliografii, spisu tabel, spisu wykresów, spisu rysunków, wykazu skrótów, 

załącznika 1, streszczenia w języku polskim i w języku angielskim. Łącznie rozprawa 

obejmuje 272 strony, w tym bibliografia 26 stron (str. 217-242). Spis tabel obejmuje 18 tabel, 

spis wykresów obejmuje 16 wykresów, a spis rysunków 6 rysunków. 

W mojej ocenie struktura rozprawy, kolejność rozdziałów i ich układ są prawidłowe  

i właściwe. Poszczególne rozdziały są ze sobą wzajemnie i logicznie powiązane.  

W rozdziale pierwszym, stanowiącym rozdział teoretyczny, przedstawiono wybrane 

zagadnienia dotyczące innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspierania 

innowacji przez państwo. Wskazano na mierniki innowacyjności MŚP, sformułowano 

koncepcję luki innowacyjnej MŚP i dokonano jej operacjonalizacji przedstawiając zestaw 

wskaźników umożliwiających dokonanie pomiaru ich innowacyjności.  

W rozdziale drugim rozważania koncentrują się wokół polityki wspierania 

innowacyjności MŚP w UE i w wybranych krajach członkowskich UE. Dokonano również 

oceny innowacyjności MŚP w Polsce na tle UE.  

W rozdziale trzecim koncentrującym się na przedstawieniu finansowania działalności 

innowacyjnej MŚP w Polsce z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego omawia się  
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finansowanie działalności innowacyjnej z tego funduszu w kolejnych perspektywach 

finansowych, tj. 2004-2006, 2007-2013. Wskazano także na inne źródła finansowania 

działalności innowacyjnej MŚP w Polsce. Podniesiono kwestię występowania luki 

kapitałowej w finansowaniu MŚP w zakresie ich innowacyjności, która stanowi istotną 

barierę ograniczającą rozwój podmiotów o małej skali. W rozdziale czwartym dokonano 

szczegółowej analizy znaczenia EFRR w finansowaniu innowacyjności MŚP w Polsce  oraz 

w ograniczaniu luki innowacyjnej występującej pomiędzy MŚP w Polsce a tego rodzaju 

podmiotami funkcjonującymi w UE. W zakończeniu zawarto najważniejsze wnioski 

wynikające z prowadzonych rozważań. 

Przyjęta struktura dysertacji jest prawidłowa. Jednakże w mojej ocenie zabrakło  

w każdym z rozdziałów podsumowania, zawierającego najważniejsze wnioski wynikające  

z prowadzonych rozważań, co ułatwiłoby znacznie odbiór przedstawianych treści.   

 

 Przystępując do szczegółowej oceny rozprawy doktorskiej podkreślić należy, iż we 

wstępie dokonano uzasadnienia wyboru tematu. Doktorantka posługuje się zróżnicowanym 

aparatem pojęciowym. Warto byłoby w tej części dokonać objaśnienia pojęć: zdolność 

innowacyjna, poziom innowacyjności. Niejasne jest wyjaśnienie ujętego we wstępie pojęcia 

„luka innowacyjna”, która jak pisze Autorka „[…] odnosi się do różnicy pomiędzy małymi  

i średnimi przedsiębiorstwami o niższym poziomie innowacyjności, a małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami o wyższym poziomie innowacyjności” (str. 8). W dalszej części rozprawy 

konceptualizacja tego pojęcia jest jasna i klarowna. 

Następnie Doktorantka przedstawiła cele rozprawy, tezę i hipotezy badawcze, zakres 

przedmiotowy, przestrzenny i czasowy rozprawy doktorskiej. W rozprawie, jak pisze 

Doktorantka badaniu podlegają MŚP w Polsce korzystające z bezzwrotnego wsparcia 

finansowego pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

i przekazywanego w ramach Programów Operacyjnych: Sektorowego Programu 

Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w okresie programowania 2004-

2006 i  w okresie programowania 2007-2013: z Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka i z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Wskazuje, że w rozprawie 

dokonano oceny polityki wspierania MŚP w Szwecji, w Niemczech i w Republice Czeskiej. 

Warto, byłoby wskazać na przesłanki wyboru tych krajów do dalszej analizy. Co prawa takie 

wyjaśnienie odnajdujemy, lecz dopiero na str. 95 recenzowanej rozprawy i jest ono 

stosunkowo nieprecyzyjne.  
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Wskazano również na źródła informacji oraz zastosowane metody badawcze. 

Omówiono strukturę rozprawy doktorskiej. Wstęp został przygotowany w sposób jasny  

i przejrzysty, zawiera najważniejsze elementy wymagane w rozprawach doktorskich. Język 

jest komunikatywny.  

Rozdział  pierwszy pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz polityka wspierania ich 

innowacyjności w świetle teorii ekonomicznych” składa się z pięciu podrozdziałów. 

Doktorantka koncentruje rozważania na wybranych zagadnieniach teoretycznych dotyczących 

innowacyjności MŚP i ewolucji polityki innowacyjnej kierującej wsparcie do tego rodzaju 

podmiotów. 

Rozważania teoretyczne rozpoczyna Doktorantka od odwołania się do koncepcji 

teoretycznych: teorii klasycznych i neoklasycznych odnośnie do podejścia do 

przedsiębiorstwa i jego zdolności do kreowania i wprowadzania rozwiązań innowacyjnych. 

Omawia podejście do innowacyjności przedsiębiorstw przywołując koncepcję J.A. 

Schumpetera, w której to innowacje stanowią o sukcesie przedsiębiorstwa na rynku.  

Następnie Autorka kontynuuje dyskusję koncentrującą się wokół zależności pomiędzy 

wielkością przedsiębiorstwa a jego zdolnością do wprowadzania innowacji podkreślając,  

że przewagę innowacyjną raczej posiadają przedsiębiorstwa o dużych rozmiarach  

i realizujących działalność na dużą skalę. Zarazem wskazuje, iż przedsiębiorstwa małe 

posiadać mogą pewną przewagę innowacyjną, identyfikując mocne i słabe strony tego rodzaju 

podmiotów w zakresie prowadzenia prac B+R i wdrażania innowacji. Jednakże, jak podkreśla 

Doktorantka trudno dokonać jednoznacznego rozstrzygnięcia odnośnie do tego, które 

podmioty uznać należy za lepszych innowatorów i wskazuje, „że przedsiębiorstwa z obu grup 

pełnią raczej rolę uzupełniającą, a  nie alternatywną” (str. 32).  

Doktorantka podejmuje rozważania dotyczące wspierania innowacji przez państwo  

w ramach polityki innowacyjnej identyfikując zarazem występujące odmienne podejścia do 

jej wdrażania. W szczególności koncentruje się na przedstawieniu wspierania innowacji  

w ujęciu ewolucyjnym, przyjmując w rozprawie przede wszystkim systemowe podejście (str. 

40, przypis 79). W związku z tym warto byłoby podjąć szerszą dyskusję dotyczącą systemów 

innowacji kreowanych na różnych poziomach: krajowym, regionalnym - tworzących 

środowisko, w którym innowacje się rozwijają (ekosystem innowacji), w tym przez MŚP. 

Tym bardziej jest to ważne w kontekście prowadzonych dalszych rozważań dotyczących 

wspierania MŚP w wybranych krajach UE. Sama zaś polityka innowacyjna może być 
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traktowana jako element systemu innowacji2. O systemie innowacji w Polsce pisze 

Doktorantka w drugim rozdziale omawiając politykę innowacyjną.  

 Następnie Doktorantka przedstawia cele i narzędzia współczesnej polityki 

innowacyjnej, podkreślając konieczność właściwego doboru instrumentów, które powinny 

być  dostosowane do specyfiki istniejących problemów w zakresie innowacyjności (str. 47). 

W dalszej części dokonuje przeglądu zróżnicowanych mierników umożliwiających pomiar 

innowacyjności MŚP, zarazem podkreślając, iż trudno jest dokonać tego pomiaru w sposób 

kompleksowy (str. 57). Na potrzeby dalszych badań dotyczących określenia poziomu 

innowacyjności MŚP Doktorantka przyjęła następujące mierniki: liczba małych i średnich 

przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe w ogólnej liczbie 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz liczba małych i średnich, które wprowadziły 

innowacje organizacyjne lub marketingowe w ogólnej liczbie małych i średnich 

przedsiębiorstw (str. 57). Jednakże pojawia się pewna wątpliwość: czy dobór tylko tych 

dwóch zmiennych nie stanowi o pewnym ograniczeniu badań? Czy Autorka rozważała ujęcie 

większej liczby zmiennych?  

W ostatnim podrozdziale Doktorantką definiuje lukę innowacyjną „jako różnicę  

w poziomie innowacji małych i średnich przedsiębiorstw danego kraju, regionu w stosunku 

do podmiotów tej samej skali innego kraju, regionu czy też średniej wartości dla grupy 

krajów” (str. 61), zarazem wskazując na mierniki umożliwiające dokonanie pomiaru tej 

istniejącej luki. W tym kontekście warto byłoby wspomnieć o koncepcji innowacji otwartych 

stanowiących szansę dla przedsiębiorstw w zakresie doganiania i zmniejszenia tej luki 

innowacyjnej.  

Podkreślić należy, że Doktorantka podjęła się próby uporządkowania zagadnień 

teoretycznych powiązanych z innowacyjnością MŚP i wspierania ich w tym obszarze, którą 

uznać należy za udaną. Wykazała się umiejętnością  krytycznej analizy literatury przedmiotu, 

zarówno polskiej, jak i zagranicznej, której dobór uznać należy za trafny i właściwy. Posiada 

umiejętność  wyciągania wniosków, a zarazem ma świadomość, iż wiele z podejmowanych 

zagadnień jest dyskusyjnych.  

Rozdział drugi został zatytułowany „Polityka wspierania innowacji małych i średnich 

przedsiębiorstw na szczeblu Unii Europejskiej i wybranych państwach członkowskich” składa 

się z pięciu podrozdziałów.  

                                                           
2 Zob. M.A. Weresa, Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa 2014, s. 84-85. 
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Rozdział ten rozpoczyna się od omówienia polityki innowacji w UE, jej podstaw 

prawnych oraz ewolucję tej polityki, zwracając uwagę na wsparcie MŚP realizowane na 

dwóch płaszczyznach UE i krajów członkowskich (str. 70). Doktorantka dokonuje przeglądu 

wdrażanych programów na rzecz innowacyjności MŚP. Warto byłoby uzupełnić 

przedstawiany przegląd polityki, programów i instrumentów o krótką ich ocenę, także  

w kontekście ich skuteczności i efektywności. Które z tych programów cieszyły się 

największym zainteresowaniem?   

W dalszych podrozdziałach rozważania koncentrują się na omówieniu polityki wspierania 

innowacji, w szczególności MŚP w Polsce. Poddano analizie ustawę o niektórych formach 

wspierania innowacyjności przedsiębiorstw,  podkreślając jej znaczenie w kreowaniu nowych 

instrumentów polityki innowacyjnej w Polsce. Nawiązując do wcześniejszych rozważań, 

warto byłoby szerzej wskazać na niesprawności systemowe, które uzasadniałyby interwencje  

na rzecz rozwoju innowacyjności MŚP w Polsce.  

Przedstawiono także krajowe programy pomocowe z których mogły korzystać MSP,  

w szczególności zwracając uwagę na inicjatywę technologiczną, w ramach której z pomocy 

mogły ubiegać się MŚP. 

W dalszej kolejności Doktorantka omawia nakłady na działalność innowacyjną 

ponoszone przez MŚP w Polsce. Analizując strukturę nakładów przedsiębiorstw na 

działalność innowacyjną i nakłady na  tego rodzaju działalność według źródeł finansowania, 

warto było wskazać, czy uległy one zmianie w dłuższym okresie (str. 92-93). Następnie 

kolejne podrozdziały dotyczą polityki wspierania innowacji MŚP realizowanej w wybranych 

krajach: w Szwecji, w Niemczech i w Republiki Czeskiej. Posiadają one znaczącą wartość 

poznawczą. 

Doktorantka zwraca tym samym uwagę na systemy innowacji występujące w tych 

krajach,  dokonując ich oceny, zarazem wyprowadza wnioski, które mogą być pomocne dla 

polskich decydentów przy formułowaniu polityki wspierania MŚP. Jednakże są to tylko 

wskazówki, bowiem jak podkreśla Doktorantka wypracowane rozwiązania są specyficzne dla 

każdego  kraju (str. 111-112).  

Ocena innowacyjności MŚP, zarówno na tle krajów UE, jak i w ujęciu regionalnym  

w Polsce zamyka rozdział. Ten aspekt analizy warto byłoby znacznie poszerzyć. Jak wynika  

z analizy przeprowadzonej przez Doktorantkę polskie MŚP cechuje wciąż niski poziom 

innowacyjności na tle analogicznych przedsiębiorstw UE (str. 116-117).  
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Podsumowując, przyjęta koncepcja rozdziału drugiego jest prawidłowa, wyprowadzone 

wnioski są niezbędne dla prowadzenia dalszych rozważań w kolejnym rozdziale rozprawy. 

Doktorantka wykazała się znajomością zagadnień w danym obszarze tematycznym. 

Podkreślić należy walory poznawcze i merytoryczne przygotowanego rozdziału, jak również  

umiejętność syntetycznego przedstawiania zagadnień tematycznych i analizowania 

problemów.  

Rozdział trzeci zatytułowany „Finansowanie działalności innowacyjnej małych  

i średnich przedsiębiorstw w Polsce z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii 

Europejskiej” składa się z trzech podrozdziałów.  

Rozważania rozpoczęto od omówienia Programu Operacyjnego Wzrost 

Konkurencyjności Przedsiębiorstw wspierającego innowacyjność przedsiębiorstw w okresie 

programowania 2004-2006, identyfikując cele tego programu, poddziałania i wydatkowanie  

w ich ramach środków finansowych przez MŚP. Doktorantka dokonała szczegółowej oceny 

wdrażania tych poddziałań, wskazując także na występujące problemy związane z ich 

realizacją.  

Następnie przedstawiono Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka przygotowany 

na okres programowania 2007-2013 wskazując na uprawnionych beneficjentów, kierunki  

i rodzaje wsparcia oraz przewidziane instrumenty skierowane do MŚP dla poprawy ich 

innowacyjności. Przedstawiono również regionalne programy operacyjne 2007-2013 

identyfikując priorytety, działania oraz ich cele ukierunkowane na wsparcie innowacyjności 

MŚP. Jednakże warto byłoby omówić wielkość alokowanych środków finansowych na 

działania dotyczące wspierania innowacyjności MŚP w całości środków finansowych 

przewidzianych na dany regionalny program operacyjny, jak również w szerszym zakresie 

przedstawić kierunki wsparcia innowacyjności w tych regionalnych programach.  

W kolejnym podrozdziale Doktorantka przedstawia inne formy wspierania 

innowacyjności przedsiębiorstw, m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pozyskane od 

aniołów biznesu, z funduszy venture capital. Szkoda, że Doktorantka nie dokonała krytycznej 

analizy znaczenia tych źródeł finansowania we wspieraniu innowacyjności przedsiębiorstw  

w Polsce. W tytułach podrozdziałów 2.2  i 2,3, Doktorantka niepotrzebnie odwołuje się do 

EFRR. Rozdział trzeci zamykają rozważania dotyczące występowania luki kapitałowej  

w finansowaniu innowacyjności MŚP. W rozdziale tym warto byłoby wskazać na 

perspektywę regionalną wspierania innowacyjności w Polsce, odnosząc się do kwestii 

promowania rozwoju klastrów, także w ramach PO Innowacyjna Gospodarka. Warto byłoby 
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wspomnieć nie tylko o pozytywnym oddziaływaniu wsparcia z UE na rzecz innowacyjności, 

bowiem efekty pomocy finansowej z funduszy UE nie zawsze są jednoznaczne.  

 Rozdział czwarty pt. „Empiryczna analiza Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Unii Europejskiej jako instrumentu polityki wspierania innowacyjności małych 

i średnich przedsiębiorstw w Polsce” obejmuje sześć podrozdziałów i prezentuje wyniki 

badań przeprowadzonych przez Doktorantkę. 

W podrozdziale 1.1. tego rozdziału przedstawiono zakres i metodę badania, 

szczegółowo uzasadniając  dobór danych do analizy i treści przedstawiane w każdym  

z podrozdziałów. Jednakże budzi pewną wątpliwość ekstrapolacja danych przyjętych do 

badania (str. 176-177). Całość prowadzonych w tym rozdziale rozważań jest uporządkowana, 

a prowadzony tok wywodu jest logiczny. Przyjmując, iż badanie zostało zrealizowane 

prawidłowo, a obliczenia są poprawne zwrócić należy uwagę na niektóre sformułowane 

wnioski.  

Doktorantka analizuje poziom innowacyjności MŚP w Polsce na tle MŚP w UE  

w oparciu o wskaźnik wprowadzania innowacji technologicznych, nietechnologicznych,  

Podkreślono, iż odsetek MŚP w Polsce wprowadzających innowacje nietechnologiczne był 

wyższy, aniżeli wdrażających innowacje technologiczne, a zatem warto byłoby zastanowić się 

nad przyczynami takiego stanu (str. 178-179). Następnie obliczono sumaryczny wskaźnik 

innowacyjności MŚP, w świetle jego wyników nastąpiło obniżenie innowacyjnych MŚP (str. 

181). Obliczenia te dały asumpt do dalszych badań koncentrujących się wokół pomiaru luki 

innowacyjnej, która jak wskazuje Doktorantka, zwiększała się, a  zatem przyjęta hipoteza 

została zweryfikowana negatywnie. Pomiar istniejącej luki innowacyjnej pokazał jej istnienie, 

a nawet powiększanie się, jeśli chodzi o innowacyjność MŚP w Polsce  w  stosunku do 

analogicznych podmiotów z UE. Jaka była, zdaniem Autorki, przyczyna takiego stanu? 

Dalsze badania koncentrują się wokół zjawiska zbieżności poziomu innowacyjności MŚP,  

 w świetle których stwierdzono brak występowania tej zbieżności (str. 192). Następnie 

Doktorantka zbadała występowanie konwergencji typu sigma i wykazała, że ten typ 

konwergencji również nie występuje.  

Ostanie badanie dotyczyło zależności między wielkością finansowego wsparcia z EFRR  

a poziomem innowacyjności MŚP. Jednakże otrzymane wyniki należy traktować z dużą 

ostrożnością, bowiem wiele zróżnicowanych czynników wpływa na poziom tej 

innowacyjności, aniżeli tylko środki finansowe  przekazywane z EFRR, co również po części 

wynika z  wielkości dofinansowania UE przyznanego tego rodzaju podmiotom.  Szkoda, że 
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otrzymane wyniki badań empirycznych w tym rozdziale Doktorantka nie skonfrontowała  

z wynikami innych badań i analiz literaturowych, co umożliwiłoby wyprowadzenie 

pogłębionych wniosków. 

 W rozdziale czwartym podkreślić należy przejrzystość prowadzonych wywodów. 

Doktorantka odnosi się wyraźnie do sformułowanych we wstępie hipotez badawczych  

i dokonuje ich weryfikacji. Doktorantka wykazała się umiejętnością formułowania problemu  

i przeprowadzania badań. Badania te pozwoliły na weryfikację hipotez badawczych,  

a zarazem osiągnięcie postawionych celów. Doktorantka ma świadomość ograniczeń 

występujących w prowadzonych badaniach, a zarazem niejednoznaczności otrzymanych 

wyników. Zwrócić uwagę należy na walory poznawcze prowadzonych badań.  

 W zakończeniu zawarto szczegółowe wnioski wynikające z prowadzonych rozważań.  

Reasumując stwierdzić należy, iż Doktorantka wykazała się umiejętnością formułowania 

problemu badawczego, weryfikacji hipotez badawczych, przy zastosowaniu zróżnicowanych 

metod badawczych. Można twierdzić, iż ma opanowany warsztat badawczy. Zatem 

recenzowaną dysertację ocenić należy pozytywnie.  

 

6.     Rezultaty badawcze  

Tematyka badawcza podjęta w rozprawie jest aktualna i ujęta w sposób kompleksowy. 

Doktorantka umiejętnie sformułowała problem badawczy. Uważam, że cele zostały 

osiągnięte, hipotezy zostały zweryfikowane.  

Walory recenzowanej rozprawy są następujące:  

 aktualna problematyka badawcza, 

 tytuł rozprawy sformułowany w sposób prawidłowy, 

 wywody prowadzone są w sposób przejrzysty, klarowny,  

 właściwy dobór literatury przedmiotu, 

 umiejętność krytycznej analizy literatury przedmiotu,  

 szczegółowa i pogłębiona analiza podjętej problematyki badawczej,  

 konceptualizacja luki innowacyjnej, 

 walory poznawcze i metodologiczne rozprawy doktorskiej, 

 walory praktyczne recenzowanej rozprawy,  

 umiejętność wyprowadzania własnych wniosków, 
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 dobre opanowanie warsztatu badawczego - umiejętność wykorzystania 

zróżnicowanych metod badawczych dla osiągnięcia sformułowanych celów  

i weryfikacji hipotez badawczych.  

 

Sformułowałam następujące pytania dla Doktorantki.  

1. Jakie obecnie można zidentyfikować główne problemy systemowe uzasadniające 

konieczność realizacji polityki na rzecz innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce? 

2. Jakie wnioski, rekomendacje dotyczące wspierania innowacyjności małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce może Pani przedłożyć dla nowej polityki spójności po 

2020r. ? 

7.    Ocena strony formalnej i technicznej pracy 

 

Rozprawa doktorska od strony formalnej nie budzi zastrzeżeń. Język jest bardzo staranny  

i dopracowany. 

8.   Konkluzja końcowa  

 

W mojej opinii rozprawa przygotowana przez mgr Edytę Zduńską-Leseux pt.: „Rola 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w polityce wspierania innowacji małych  

i średnich przedsiębiorstw w Polsce” spełnia wymogi określone  

w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.  

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

(Dz. U. 2016, poz. 1586). Stwierdzam, że przygotowana rozprawa doktorska stanowi 

oryginalne rozwiązanie problemu. Doktorantka wykazała, że posiada wiedzę teoretyczną  

w zakresie podjętej tematyki badawczej i posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia 

pracy naukowej. Tym samym rozprawa może stanowić podstawę do ubiegania się o nadanie 

stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia. Wnoszę  

o dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony.   

 


