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Rozwój przedsiębiorstw stanowi wypadkową oddziaływania wielu czynników, zarówno
zewnętrznych jak i wewnętrznych, wśród których istotną rolę odgrywa finansowanie działalności, a szczególnie dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Należy zaznaczyć, że małe
i średnie przedsiębiorstwa nie dysponują dużym kapitałem, a to właśnie one są ważnym źródłem w tworzeniu nowych miejsc pracy i pobudzaniu wzrostu gospodarczego. Sam sektor MŚP
stanowi około 99% z ponad 18 mln firm w Unii Europejskiej, a w Polsce sektor ten stanowi
ponad 99,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw. Zaś jedną z najważniejszych przeszkód na drodze
rozwoju i utrzymania pozycji rynkowej przedsiębiorstw z sektora MŚP jest niedobór kapitału.
Z tego powodu przedsiębiorcy poszukują alternatywnych form finansowania. Stąd też Unia
Europejska realizuje wspólną strategię, dążącą do stworzenia gospodarki otwartej oraz wysoko
konkurencyjnej. Tworzeniu takiej gospodarki sprzyjają wszelkie dostępne dla jej członków fundusze strukturalne. Poprzez stymulowanie i wspieranie wzrostu przedsiębiorczości poszczególnych gospodarek. Jednym ze sposobów finansowania jest pozyskanie środków finansowych
z Unii Europejskiej1.
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej stały się największym (pod względem ilości
przekazywanych środków) i najważniejszym bezzwrotnym wsparciem finansowym dla polskich przedsiębiorstw. Otworzyły one przed małymi i średnimi podmiotami, szerokie możliwości rozwoju.
Otrzymane dofinansowanie umożliwia polskim przedsiębiorstwom dostosować się do
reguł panujących na Jednolitym Rynku Europejskim oraz zwiększyć swój poziom konkurencyjności i stać się atrakcyjnym partnerem dla potencjalnych klientów z Unii Europejskiej.
Jednym z wyzwań, jakie stoją obecnie przed zespołami badawczymi zajmującymi się
problematyką funduszy unijnych, jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaki jest wpływ środków unijnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
W literaturze przedstawia się wiele przykładów wykorzystania funduszy strukturalnych
ich wpływu na inwestycje, innowacyjność, zatrudnienie oraz sprzedaż sektora MŚP
w subregionie radomskim. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że brak tu przykładów wzajemnych relacji pomiędzy wykorzystaniem a wpływem środków unijnych w subregionie radomskim.

S. I. Bukowski, E. J. Siek, International technology and innovation competitiveness of Poland as compared to
other Central and Eastern European countries (EU-10), Central European Review of Economics & Finance 2013,
Vol. 3, No 1, s. 5-26.
1

Wykazana istniejąca luka badawcza stanowiła dla autora główną motywację podjęcia badań poświęconych temu zagadnieniu. Jest ona szczególnie widoczna w literaturze polskiej,
gdzie każdy aspekt jest badany osobno i brak jest kompleksowego ujęcia problemu
Celem badawczym było zbadanie wpływu wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw subregionu radomskiego.
Stąd też w pracy sformułowano następującą tezę badawczą, która brzmi: „wykorzystanie funduszy strukturalnych wpłynęło w sposób istotny na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw subregionu radomskiego”.
U podstaw podejścia metodologicznego (będącego wynikiem krytycznej analizy literatury i materiału faktograficznego) legło założenie, wykorzystanie funduszy strukturalnych
wpłynęło w sposób istotny na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw subregionu
radomskiego. Podstawą badań empirycznych z zastosowaniem modelu ekonometrycznego było
opracowanie danych statystycznych z wykorzystaniem wykresów i tabel przestawnych, histogramów, miar statystyki opisowej i testów zróżnicowania (Kruskala Wallisa i U Manna Whitney’a) oraz analizy czynnikowej. Co pozwoliło na weryfikację empiryczną sformułowanych
uprzednio hipotez badawczych.
Struktura i podział treści w rozprawie doktorskiej zostały podporządkowane przyjętej tezie
badawczej oraz weryfikacji empirycznej czterech postawionych hipotez badawczych. Praca
składa się pięciu rozdziałów, wstępu, zakończenia, spisów rysunków i tabel oraz załącznika.
W trakcie przygotowywania pracy korzystano z literatury naukowej przedmiotu, witryn
internetowych, danych statystycznych, raportów oraz ustaw. Dodatkowo przeprowadzona została analiza wyników badania własnego i raportu GUS-u.
Praca zawiera wkład własny autora, dotyczący przedstawionego problemu, który obejmuje: analizę krytyczną literatury polskiej i zagranicznej, analizę porównawczą literatury
przedmiotu, opracowanie kwestionariusza badawczego umożliwiającego pomiar wpływu
i wykorzystania funduszy strukturalnych w sektorze MŚP, przeprowadzanie na terenie subregionu radomskiego badania ankietowego metodą tradycyjną, statystyczne opracowanie wyników uzyskanych z wykorzystaniem wykresów i tabel przestawnych, histogramów, miar statystyki opisowej i testów zróżnicowania (Kruskala Wallisa i U-Manna Whitney’a), identyfikację
modelu wpływu i wykorzystania funduszy strukturalnych w sektorze MŚP, identyfikację
wpływu i wykorzystania funduszy strukturalnych w sektorze MŚP cztery czynniki wchodzące
w skład modelu.
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The development of enterprises is a resultant of the impact of many factors, both external and internal, among which the financing of operations plays an important role, in particular
access to external sources of financing. It should be noted that small and medium enterprises
do not have large capital, and they are an important source in creating new jobs and stimulating
economic growth. The SME sector alone accounts for around 99% of over 18 million companies in the European Union, and in Poland this sector accounts for over 99.8% of the total
number of enterprises. And one of the most important obstacles to the development and maintenance of the market position of enterprises in the SME sector is capital shortage. For this reason,
entrepreneurs look for alternative forms of financing. Therefore, the European Union is implementing a common strategy, striving to create an open and highly competitive economy. The
creation of such an economy is facilitated by all structural funds available to its members. By
stimulating and supporting the growth of entrepreneurship of individual economies. One way
of financing is to raise funds from the European Union2.
European Union structural funds have become the largest (in terms of the amount of
funds transferred) and the most important non-returnable financial support for Polish enterprises. They opened before small and medium entities, wide development possibilities.
The co-financing granted enables Polish enterprises to adapt to the rules of the Single
European Market and increase their level of competitiveness and become an attractive partner
for potential clients from the European Union.
One of the challenges faced by research teams dealing with EU funds is to find an answer to the question what is the impact of EU funds on the development of small and mediumsized enterprises.
The literature presents many examples of the use of structural funds for their impact on
investment, innovation, employment and sales of the SME sector in the Radom sub-region.
However, it should be noted that there are no examples of mutual relations between the use and
the impact of EU funds in the Radom subregion.
The existing research gap demonstrated for the author the main motivation for undertaking research on this issue. It is particularly visible in Polish literature, where each aspect is
examined separately and there is no comprehensive approach to the problem.
The research goal was to examine the impact of the use of structural funds on the development of the sector of small and medium-sized enterprises in the Radom sub-region.
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Therefore, the following research thesis was formulated: "the use of structural funds
significantly affected the development of the small and medium-sized enterprise sector of the
Radom sub-region".
At the basis of the methodological approach (resulting from a critical analysis of literature and factual material), the assumption was made that the use of structural funds had a significant impact on the development of the sector of small and medium-sized enterprises in the
Radom sub-region. The basis of empirical research using an econometric model was the development of statistical data using graphs and pivot tables, histograms, measures of descriptive
statistics and differentiation tests (Kruskal Wallis and U Mann Whitney) and factor analysis.
Which allowed for empirical verification of formulated research hypotheses.
The structure and distribution of content in the doctoral dissertation were subordinated to the
accepted research thesis and empirical verification of the four research hypotheses. The work
consists of five chapters, an introduction, an end, a list of drawings and tables, and an attachment.
During the preparation of the work, the scientific literature of the subject, websites, statistical data, reports and laws were used. In addition, the results of the own study and the GUS
report were analyzed.
The work contains the author's own contribution concerning the presented problem, which
includes: critical analysis of Polish and foreign literature, comparative analysis of the literature
of the subject, development of a research questionnaire enabling the measurement of the impact
and the use of structural funds in the SME sector, conducting in the sub-region of the Radom
survey using the traditional method, statistical analysis of the results obtained using charts and
pivot tables, histograms, descriptive statistics measurements and diversity tests (Kruskal Wallis
and U-Mann Whitney), identifying the model of the impact and use of structural funds in the
SME sector, identifying the impact and use of structural funds in the SME sector, four factors
included in the model.

