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Recenzja pracy doktorskiej mgr Piotra Matuszaka pod tytułem  
„Przedsiębiorstwa państwowe w gospodarkach europejskich w XXI wieku” 

(Zbiór powiązanych tematycznie artykułów) 
 

Rozprawa doktorska Pana mgr Piotra Matuszaka jest ważką empiryczną analizą roli 
przedsiębiorstw państwowych (SOEs) w gospodarkach rynkowych, uzupełniającą istotne luki 
badawcze dotyczące związku między celami niekomercyjnymi przedsiębiorstw państwowych 
a ich wynikami finansowymi (w porównaniu z przedsiębiorstwami prywatnymi), 
kompleksowego zbioru wskaźników własności państwowej w przedsiębiorstwach w ujęciu 
międzynarodowym, wpływu przedsiębiorstw państwowych na wzrost gospodarczy w XXI 
wieku oraz identyfikacji determinant skali własności państwowej w przedsiębiorstwach we 
współczesnych gospodarkach. 
 
Cztery artykuły autorstwa Pana Piotra Matuszaka wchodzące w skład cyklu opierają się na 
badaniach empirycznych, wykorzystują metody statystyczne i ekonometryczne oraz dane z lat 
2007-2016 z 30 europejskich krajów do analizy SOEs zarówno na poziomie mikro-, jak i 
makroekonomicznym, uzupełniając się nawzajem oraz podejmując badania związane z 
własnością państwową w przedsiębiorstwach we współczesnych gospodarkach z różnych 
perspektyw analitycznych. 
 
Praca doktorska Pana mgr Piotra Matuszaka zalicza się do wąskiego grona prac naukowych, 
które podejmują zagadnienie taksonomii przedsiębiorstw państwowych we współczesnych 
gospodarkach. Pan mgr Piotr Matuszak definiuje przedsiębiorstwa państwowe na podstawie 
kryterium własnościowego i operacyjnego. Następnie, na podstawie kryterium 
własnościowego wyróżnia większościowe i mniejszościowe przedsiębiorstwo państwowe. 
Większościowe przedsiębiorstwo państwowe (majority SOEs) występuje, gdy państwo (tj. 
władza na poziomie centralnym lub lokalnym oraz inne organy państwa) posiada 
(bezpośrednio lub pośrednio, tj. poprzez inne przedsiębiorstwa państwowe), co najmniej 50% 
udziałów. Z kolei mniejszościowe przedsiębiorstwo państwowe (minority SOEs) to takie, w 
którym państwo posiada 25-50% udziałów i jest największym udziałowcem przy rozproszonej 
strukturze własności. Pozostałe podmioty są klasyfikowane jako prywatne (privately owned 
enterprises, POEs). Drugie kryterium – operacyjne - wyklucza z analizy sektory, w których 
podmioty zwykle nie są prywatyzowane (np. edukacja, obrona narodowa, ochrona zdrowia). 
Zatem, co do zasady przedsiębiorstwa państwowe według tego kryterium powinny generować 
przychody przede wszystkim ze sprzedaży produktów i usług. 
 
Cykl artykułów składających się na niniejszą rozprawę doktorską stanowi oryginalne 
rozwiązanie problemu naukowego, którego aktualność potwierdza nasilenie się dyskusji na 
temat roli państwa jako właściciela przedsiębiorstw.  
Za istotny wkład do literatury przedmiotu należy uznać: 
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- ocenę skali własności państwowej w przedsiębiorstwach według jednoznacznie 
określonych kryteriów, tj. z uwzględnieniem mniejszościowych i większościowych 
przedsiębiorstw państwowych oraz własności bezpośredniej i pośredniej za pomocą 
„Country SOE index” oraz „Sector SOE index” dla 11 krajów Europy Środkowo-
Wschodniej w latach 2014-2015 (Matuszak i Szarzec, 2019), wskaźników udziału 
przedsiębiorstw państwowych w produkcji energii elektrycznej w krajach UE 
(Matuszak i Kabaciński, 2021) oraz opracowania kompleksowego zbioru danych 
własności państwowej dla 30 krajów europejskich w latach 2007-2016 (Szarzec, Dombi 
i Matuszak, 2021).  

- empiryczną analizę związku między niekomercyjnymi celami a wynikami 
finansowymi przedsiębiorstw państwowych, która explicite uwzględnia poziom cen 
jako czynnik warunkujący analizowane zjawisko (Matuszak i Kabaciński, 2021),  

- analizę wpływu przedsiębiorstw państwowych na wzrost gospodarczy w oparciu o 
dane z XXI wieku (Szarzec, Dombi i Matuszak, 2021) z uwzględnieniem jakości 
otoczenia instytucjonalnego jako czynnika warunkującego wpływ przedsiębiorstw 
państwowych na wzrost gospodarczy, 

- analizę religijnych determinant skali własności państwowej w sektorze 
przedsiębiorstw we współczesnych gospodarkach (Matuszak, 2020).  

 
Uzyskane przez Doktoranta wyniki pozwalają sformułować wnioski o znaczeniu praktycznym 
dla polityki gospodarczej. Po pierwsze, uwypuklony w artykule Matuszaka i Kabacińskiego 
(2021) negatywny wpływ celów niekomercyjnych przedsiębiorstw państwowych na ich wyniki 
finansowe wskazuje na potrzebę ustalenia jasnego zakresu celów przedsiębiorstw 
państwowych, co powinno pozwolić na zachowanie równowagi między stabilnością 
finansową a korzyściami społecznymi z realizacji celów innych niż maksymalizacja zysku.  
“Precyzyjne kryteria oceny wyników przedsiębiorstw państwowych i ich wpływu na korzyści lub 
straty dla konsumentów wydają się być istotne nie tylko w zakresie ograniczania możliwości 
dyskrecjonalnego zarządzania SOEs dla korzyści prywatnych i politycznych, ale mogą być także 
ważnym uzasadnieniem dla utrzymania części przedsiębiorstw jako państwowe”.  
Po drugie, zgodnie z wynikami Szarzec, Dombi i Matuszaka (2021), kraje o słabej jakości 
otoczenia instytucjonalnego w pierwszej kolejności powinny poprawić swoje instytucje, tj., 
podjąć działania w celu zmniejszenia korupcji, wzmocnienia praworządności i efektywności 
rządzenia, gdyż, w przeciwnym razie, przedsiębiorstwa państwowe pozostaną istotną 
przeszkodą na drodze do osiągnięcia poziomu dochodu gospodarek rozwiniętych.  
 
Celem rozprawy doktorskiej jest:  

• ocena skali własności państwowej w sektorze przedsiębiorstw, 

• porównanie wyników finansowych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, 

• empiryczne zbadanie związku między realizacją celów niekomercyjnych a relatywnymi 
wynikami finansowymi przedsiębiorstw państwowych,  

• oszacowanie wpływu przedsiębiorstw państwowych na wzrost gospodarczy i zbadanie 
czynników warunkujących ten wpływ,  

• wskazanie, jakie czynniki mają istotny wpływ na skalę własności państwowej w 
przedsiębiorstwach.  
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Przeprowadzona analiza empiryczna i teoretyczna dostarczyła Autorowi podstaw do 
zweryfikowania następujących hipotez badawczych, sformułowanych na podstawie 
krytycznego przeglądu literatury przedmiotu:  

H1: Przedsiębiorstwa państwowe osiągają gorsze wyniki finansowe niż przedsiębiorstwa 
prywatne.  

H2: Przedsiębiorstwa państwowe charakteryzują się gorszymi wynikami finansowymi, gdy 
realizują cele niekomercyjne.  

H3: Wraz z lepszą jakością instytucji poprawia się wpływ przedsiębiorstw państwowych na 
wzrost gospodarczy.  
 
Głównym źródłem danych była baza danych Amadeus zawierająca wskaźniki dla ponad 
130,000 przedsiębiorstw niefinansowych z krajów europejskich w latach 2007-2016. W 
badaniach wykorzystano metody statystyczne i ekonometryczne takie jak dwuczynnikowa 
analiza wariancji (dwuczynnikowa ANOVA), nieparametryczny test U Manna-Whitneya, model 
z efektami losowymi z błędami standardowymi odpornymi na heteroskedastyczność, 
autokorelacją i korelacją przekrojową, dwustopniowa uogólniona metoda momentów (two-
step GMM) z błędami standardowymi odpornymi na heteroskedastyczność oraz danymi 
przekształconymi przez forward orthogonal deviation (FOD), klasyczną metodę najmniejszych 
kwadratów oraz interakcje pomiędzy zmiennymi objaśniającymi. 
 

Recenzowana rozprawa doktorska składa się z czterech artykułów oraz wprowadzenia do 
cyklu artykułów stanowiącego opis oryginalnego rozwiązania problemu naukowego 
stanowiącego przedmiot rozprawy doktorskiej w formie zbioru spójnych tematycznie 
artykułów. 

(1) Matuszak, P. i Szarzec, K. (2019). The Scale and Financial Performance of State-Owned 
Enterprises in the CEE Region. Acta Oeconomica, 69(4), 549-570. DOI: 
https://doi.org/10.1556/032.2019.69.4.4  

(2) Matuszak, P. i Kabaciński, B. (2021). Non-commercial goals and financial performance 
of state-owned enterprises – some evidence from the electricity sector in the EU 
countries. Journal of Comparative Economics, 49(4), 1068-1087. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.jce.2021.03.002  

(3) Szarzec, K., Dombi Á. i Matuszak, P. (2021). State-owned enterprises and economic 
growth: Evidence from the post-Lehman period. Economic Modelling, 99, 105490. 
https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.03.009  

(4) Matuszak, P. (2020). What determines the scale of state ownership in enterprises? 
Some evidence from post-socialist countries. Economics and Business Review, 6(4), 
95-117. DOI: https://doi.org/10.18559/ebr.2020.4.6  

 
Wyniki  
Ad /1/ Autorzy wykazali, że przedsiębiorstwa państwowe miały istotnie niższe średnie 
wartości wskaźników rentowności aktywów (ROA), rentowności kapitału własnego (ROE) i 
rentowności zaangażowanego kapitału (ROCE), a wyższy udział kosztów wynagrodzeń z 
narzutami w przychodach operacyjnych oraz wyższy współczynnik wypłacalności. 
Przedsiębiorstwa państwowe charakteryzowały się również wyższym wskaźnikiem 
przepływów pieniężnych do przychodów operacyjnych oraz wyższą marżą EBITDA. Zatem 
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uzyskane wyniki tylko częściowo potwierdzają hipotezę H1 o gorszych wynikach finansowych 
przedsiębiorstw państwowych.  
 
Ad /2/ Analiza ekonometryczna przeprowadzona w badaniu pt. Non-commercial goals and 
financial performance of state-owned enterprises – some evidence from the electricity sector 
in the EU countries (Matuszak i Kabaciński, 2021) wskazała, że średnio rentowność aktywów  
(ROA) przedsiębiorstw państwowych była niższa niż prywatnych przedsiębiorstw o 0,598 (wg 
25% progu własności) i 0,836 (wg 50% progu własności) pkt. proc., a średnia wartość ROA 
wyniosła 9,01%. Wyniki te sugerują brak podstaw do odrzucenia hipotezy H1. 
Przedsiębiorstwa państwowe charakteryzują się relatywnie niższym ROA, gdy ceny energii 
elektrycznej są na odpowiednio niskim poziomie. W przypadku cen powyżej pewnego progu 
nie wskazano jednak istotnych różnic w wynikach finansowych pomiędzy przedsiębiorstwami 
państwowymi i prywatnymi. Wzrost cen o jedno odchylenie standardowe prowadził do 
średniego wzrost wskaźnika ROA przedsiębiorstw państwowych (w porównaniu do POEs) o 
0,42-1,02 pkt. proc. (w zależności od specyfikacji modelu). Uzyskane wyniki jednoznacznie 
sugerują, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy H2, tj., przedsiębiorstwa państwowe 
charakteryzują się gorszymi wynikami finansowymi, gdy realizują cele niekomercyjne. Wyniki 
te okazały się stabilne w szerokim zestawie testów odporności oraz przemawiały za hipotezą 
H2, gdy analizowano łącznie sektory produkcji i obrotu/sprzedaży, a także gdy skupiano się na 
podsektorach dystrybucji i przesyłu.  
 
Ad /3/ Wyniki pozwoliły Autorom wykazać, że współczynniki przy zmiennych dla skali 
własności państwowej nieistotnie różniły się od zera, gdy zmienna SOE nie była uwzględniona 
w interakcji ze wskaźnikiem jakości instytucji. Zdaniem Autorów, oznacza to, że 
przedsiębiorstwa państwowe w analizowanej próbie nie były ani pozytywne, ani negatywne 
dla wzrostu gospodarczego per se, [a zdaniem recenzentki – nie wpływały istotnie na wzrost 
gospodarczy]. Po wprowadzeniu interakcji pomiędzy wskaźnikiem skali SOEs [a zdaniem 
recenzentki – udziałem własności państwowej] a jakością instytucji wyniki pokazały, że wpływ 
przedsiębiorstw państwowych na wzrost gospodarczy statystycznie istotnie (co najmniej na 
poziomie 10%) poprawia się wraz z wyższymi wskaźnikami jakości instytucji. Należy jednak 
zauważyć, że tak niski poziom istotności często uznawany jest za nieistotny i traktowany z 
ostrożnością, gdyż zazwyczaj wymagany jest 5% poziom istotności.  

Warunkujący wpływ instytucji okazał się istotny, gdy szacowany efekt zmiennej SOE został 
przedstawiony graficznie z uwzględnieniem wartości wskaźników instytucjonalnych w próbie 
- mianowicie, efekt  przedsiębiorstw państwowych był istotnie (na poziomie 10%) ujemny przy 
najniższych poziomach jakości instytucjonalnej [zdaniem recenzentki powinno być – jakości 
instytucji], ale nieistotnie różnił się od zera przy średnich i wyższych poziomach (dla miar SOEs 
opartych o aktywa ogółem). Gdy udziały własności państwowej były oparte o przychody 
operacyjne, efekt [zdaniem recenzentki powinno być wpływ] przedsiębiorstw państwowych 
był ujemny, ale statystycznie nieistotny w lewym ogonie rozkładu jakości instytucji, 
przechodząc w statystycznie istotnie (na poziomie 10% - zdaniem recenzentki wyniki należy 
traktować ostrożnie z uwagi na bardzo niski poziom istotności) pozytywny przy najwyższych 
wartościach wskaźników instytucjonalnych. Aby ocenić istotność ekonomiczną tych wyników, 
obliczono zmianę estymowanego wpływu SOEs w wyniku wzrostu miary jakości instytucji o 
jedno odchylenie standardowe (SD). Analiza ta wykazała, że wzrost wskaźnika jakości instytucji 
o jedno SD poprawia wpływ przedsiębiorstw państwowych na wzrost gospodarczy o 0,186-
0,259 pkt. proc. (w zależności od specyfikacji modelu). Zidentyfikowana zależność pomiędzy 
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wpływem SOEs na wzrost gospodarczy a otoczeniem instytucjonalnym okazała się stabilna w 
zestawie testów odporności oraz w analizie z metodami opartymi o zmienne instrumentalne i 
„głębokie determinanty” rozwoju. To jednoznacznie wskazuje, że nie ma podstaw do 
odrzucenia hipotezy H3 o poprawie wpływu SOEs na wzrost gospodarczy wraz z poprawą 
jakości instytucji.  

Ad /4/ Opierając się na unikalnych historycznych doświadczeniach krajów 
postsocjalistycznych, wyniki badania wskazały, że czynniki kulturowe – reprezentowane przez 
dominującą religię – okazały się istotnym czynnikiem wyjaśniającym różnice w skali [zdaniem 
recenzentki powinno być – udziału w sektorze przedsiębiorstw] przedsiębiorstw państwowych 
w tej grupie państw. Rola państwa jako właściciela przedsiębiorstw była najbardziej 
ograniczona w latach 2007-2016 w grupie krajów z przewagą religii protestanckiej i katolickiej, 
następnie z przewagą religii prawosławnej, a najwyższe udziały przedsiębiorstw państwowych 
w sektorze przedsiębiorstw miały państwa z dominującą religią muzułmańską.  
  
Pan mgr Piotr Matuszak wykazał się bardzo dobrym warsztatem badawczym, umiejętnością 
współpracy w zespole badawczym przy realizacji projektu naukowego, a także dojrzałością 
badacza o czym świadczy m.in. wskazanie kierunków przyszłych badań oraz świadomość 
ograniczeń przedprowadzonego badania. Zdaniem Kandydata, przyszłe badania powinny 
koncentrować się na: 

- ocenie zysków i strat dla społeczeństwa poprzez połączenie analizy teoretycznej 
mieszanych oligopoli z metodami ekonometrycznymi. Takie szersze podejście mogłoby 
również uwzględniać potencjalne negatywne skutki utrzymywania niskich cen w 
sektorze elektroenergetycznym takie jak uniemożliwianie konkurentom wejścia na 
rynek, zniechęcanie do inwestycji w nowe źródła energii lub ograniczanie zachęt do 
poprawy efektywności energetycznej; 

- zagadnieniu pomocy publicznej udzielanej zarówno państwowym, jak i prywatnym 
podmiotom; 

- uwzględnianiu celów niekomercyjnych w badaniach na poziomie mikroekonomicznym; 

- poszerzeniu badań nad wpływem przedsiębiorstw państwowych na wzrost 
gospodarczy pod względem zasięgu geograficznego i czasowego, co wymaga 
stworzenia międzynarodowego zbioru danych o własności państwowej;  

- modelach teoretycznych kanałów oddziaływania przedsiębiorstw państwowych na 
wzrost gospodarczy; 

- rozpoznaniu wpływu czynników kulturowych wśród determinant skali własności 
państwowej w sektorze przedsiębiorstw. 

Odnosząc się do wartości merytorycznej rozprawy doktorskiej, doceniam jej dużą wartość  
w odniesieniu do teorii wzrostu gospodarczego, ekonomii politycznej, a nawet ekonomii rynku 
energii (energy economics), finansów przedsiębiorstw i nadzoru korporacyjnego, jak również 
w kontekście wartości aplikacyjnej wyników badań dla polityki gospodarczej i regulatorów.  

Waga podjętego problemu badawczego i zastosowane zróżnicowane metody badawcze z 
obszaru statystyki i ekonometrii, w tym dynamicznej analizy danych panelowych, do analizy 
podjętego tematu, pozwalają mi na jednoznaczną pozytywną ocenę merytoryczną 
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przedstawionej do recenzji dysertacji, jak i prowadzonej przez Doktoranta działalności 
badawczej (w tym w ramach współpracy naukowej przy realizacji grantu badawczego NCN nr 
2015/17/B/HS4/00327). Sformułowane przeze mnie uwagi mają charakter polemiczny i nie są 
ukierunkowane na krytykę, lecz na dyskusję merytoryczną z Doktorantem, który swoją pracą 
bezsprzecznie udowodnił, że posiada odpowiedni warsztat metodyczny, bardzo dobrze 
orientuje się w problemie badawczym i wynikach prowadzonych w tym obszarze badań w 
kraju i za granicą, a także osiągnął dojrzałość badawczą, potrafi poprawnie formułować cele 
badawcze, planować badania z zachowaniem ostrożności i dążeniem do weryfikowalności 
wiarygodności uzyskanych wyników (testy odporności m.in. na różne definicje zmiennych 
testowych) oraz wyciągać wnioski z realizowanych przez siebie badań. Moja ocena 
recenzowanej rozprawy doktorskiej jest jednoznacznie pozytywna, pomimo zgłoszonych 
poniżej uwag szczegółowych. 
 
(1) Wybór problemu badawczego, zakres i struktura pracy 
 
Wybrany problem badawczy jest trafny i aktualny, a Doktorant wykazał się szeroką wiedzą 
niezbędną do jego poprawnej analizy. 

W zakończeniu rozprawy Autor wskazał potencjalne możliwości rozszerzenia podejmowanego 
problemu badawczego, co pozostawia pewien niedosyt Czytelnikom. Dobrze, że Doktorant 
widzi potencjał rozwinięcia tematu. Aczkolwiek szkoda, że nie został on choćby częściowo 
zagospodarowany w niniejszej rozprawie doktorskiej w odniesieniu do modelu teoretycznego 
kanałów oddziaływania przedsiębiorstw państwowych na wzrost gospodarczy. Zachęcam 
Doktoranta do podjęcia tego wyzwania w prezentacji podczas obrony doktoratu. 

 
(2) Ocena merytoryczna pracy 
 
W trakcie lektury rozprawy doktorskiej nasuwa się kilka wątpliwości, o których rozwianie lub 
skomentowanie poprosiłabym Doktoranta (w czasie publicznej obrony rozprawy doktorskiej). 
Mianowicie, w odniesieniu do zbioru danych opisanego w załączniku [SOE Dataset: data 
appendix] mam wątpliwości czy wykorzystanie danych nieskonsolidowanych i przyjęcie 
założenia, że spółki zależne (wchodzące w skład grupy kapitałowej) zlokalizowane zagranicą są 
prywatnymi przedsiębiorstwami właściwie odzwierciedlają rentowność przedsiębiorstwa 
państwowego będącego spółką matką. Nie jestem przekonana co do poprawności 
przedstawionego przez Kandydata uzasadnienia wyboru danych nieskonsolidowanych był 
podyktowany chęcią uniknięcia zdublowania (podwójnego liczenia) przedsiębiorstw 
państwowych i uwzględnienia szerszego zakresu działalności, jeśli chodzi o przynależność 
sektorową podmiotów zależnych wchodzących w skład spółek holdingowych i 
konglomeratów. Jednostki zależne [zlokalizowane w danym kraju – przypis recenzentki] 
zostały zaklasyfikowane do tej samej grupy własnościowej jak ich spółki dominujące. Najwięcej 
kontrowersji budzi przyjęcie przez Kandydata założenia, że jednostki zależne przedsiębiorstw 
państwowych działających za granicą, tzn. w kraju innym niż ten, w którym zarejestrowana 
jest spółka macierzysta, zostały zaklasyfikowane jako przedsiębiorstwa prywatne. Przyjęcie 
takiego założenia skutkuje pominięciem transferu zysków między spółką zależną a jednostką 
dominującą oraz marginalizacją kwestii strategii optymalizacji opodatkowania poprzez 
alokację geograficzną zysków w krajach o atrakcyjnych systemach podatkowych, jak i 
marginalizacją znaczenia wewnętrznego rynku kapitałowego, wspólnego zarządzania 
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płynnością w ramach grupy kapitałowej za pośrednictwem cash poolingu obejmującego 
zaciąganie i udzielanie pożyczek między członkami grupy kapitałowej. Szkoda, że dostępność 
wyłącznie danych skonsolidowanych dla niektórych spółek matek - jednostek dominujących 
nie zmotywowało Kandydata do zebrania danych porównywalnych (tj. skonsolidowanych) 
również dla przedsiębiorstw, dla których dostępne były dane ze sprawozdań jednostkowych, 
jak i skonsolidowanych. Zamiast tego Kandydat zaproponował alternatywne serie danych z 
wyłączeniem stosunkowo niewielu podmiotów zależnych od przedsiębiorstw, dla których 
dostępne w bazie Amadeus były wyłącznie dane skonsolidowane. 

Na s. 569 w tabeli A1 w Załączniku (Appendix) do artykułu 1 Autor opisał definicje wskaźników 
wykorzystanych w badaniu. Czy uzyskane wyniki ANOVA zmieniłyby się gdyby marżę zysku 
ustalono dla zysku brutto ze sprzedaży  (lub ewentualnie netto – w przypadku rachunku 
zysków i strat w wariancie porównawczym) w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży 
(zamiast przychodów operacyjnych obejmujących oprócz dotacji również skutki wyceny 
majątku np. inwestycji w nieruchomości, rozwiązania niewykorzystanych rezerw czy też 
odwrócenia wcześniejszych odpisów z tytułu utraty)? Czy uzyskane wyniki zmieniłyby się 
gdyby analogicznie zmieniono mianowniki wskaźników przepływów pieniężnych i kosztów 
pracy, a we wskaźniku bieżącej płynności z licznika wyłączonoby rozliczenia międzyokresowe 
kosztów (accruals)?  

Czy przy wyliczaniu wskaźnika ROCE kontrolowano zagrożenie utraty zdolności do kontynuacji 
działalności w przypadku ujemnego kapitału własnego? 

Czy wyżej zaproponowana modyfikacja wskaźników zmianiłaby wyniki ANOVA i testu U 
Manna- Whitneya zaprezentowane w tabeli A2? 

Jaka jest opinia Kandydata na poniższe kwestie: 

- What do you think about SOEs’ role in government revenue’s diversification? What is SOEs’ 
input in state income or budgetary deficit in CEE countries?   

- What do you think consideration of consolidated data would change your results in paper 
no. 2? How do you find the role of internal capital market and risk diversification in business 
groups? Maybe it is more the case of revenue diversification inside the business group than 
non-commercial goals? 

- p. 1072 „If enterprises controlled by the state with an ownership stake between 25.01% and 
50.00% were not considered, the state share would be substantially lessened in Poland, Italy 
and Belgium. Thus we see that the state as an owner of enterprises differs substantially within 
the European Union despite the common supranational regulations.” – Whether- in the 
Author’s opinion- is it the effect of privatisation? 

 
(3) Ocena strony formalnej rozprawy doktorskiej 
 
Choć w tekście wprowadzenia i streszczeniu rozprawy doktorskiej napisanej w formie cyklu 
artykułów występują błędy stylistyczne i braki liter lub sylab, to nie obniżają one jej wartości 
merytorycznej, gdyż jest ich stosunkowo niewiele.  
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Pomimo powyższych uwag recenzowana rozprawa doktorska spełnia kryteria formalne oraz 
merytoryczne stawiane dysertacjom, dlatego ocena wyboru problemu badawczego, zakresu i 
struktury pracy, jak i ocena merytoryczna i formalna są pozytywne. 
 
 
Konkluzja 
 
Reasumując, przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska stanowi oryginalne rozwiązanie 
aktualnego i ważnego problemu naukowego, świadczy o szerokiej wiedzy z ekonomii 
politycznej, makroekonomii, teorii wzrostu gospodarczego, a nawet ekonomii rynku energii 
(energy economics), finansów przedsiębiorstw i nadzoru korporacyjnego oraz o solidnym 
warsztacie badawczym i umiejętnościach kluczowych dla samodzielnego prowadzenia badań. 
Spełnia zatem wymagania określone w art. 187 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) stawiane pracom 
doktorskim, tj. „rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w 
dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej” i 
„stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego”. Zatem, wnioskuję do Rady Awansów 
Naukowych o dopuszczenie rozprawy doktorskiej do publicznej obrony. 

Największą zaletą pracy doktorskiej jest dostarczenie dowodów empirycznych na 
potwierdzenie roli religii w determinowaniu skali własności państwowej w sektorze 
przedsiębiorstw we współczesnych gospodarkach oraz znaczenia jakości otoczenia 
instytucjonalnego (niskiej lub braku korupcji, praworządności i efektywności rządzenia) w 
zapewnieniu pozytywnego wpływu przedsiębiorstw państwowych na wzrost gospodarczy. 

Wykazano istnienie zależności między niekomercyjnymi celami a wynikami finansowymi 
przedsiębiorstw państwowych, explicite uwzględniającej poziom cen jako czynnik 
warunkujący analizowane zjawisko.  

Mocną stroną recenzowanej dysertacji jest zaplanowanie i przeprowadzenie badania z 
dbałością o zapewnienie wiarygodności uzyskanych wyników, tj. ich odporności na zmiany 
definicji zmiennych, kryteriów, sposobu wyznaczenia wskaźników oraz uwzględnienie w 
modelach dodatkowych zmiennych kontrolnych reprezentujących np. czynniki kulturowe, 
religijne, jakość instytucji, jak i opublikowanie wyników w uznanych czasopismach naukowych 
z wysokim współczynnikiem oddziaływania. Mgr Piotr Matuszak posiada już 37 cytowań w 
bazie Google Scholar, h-indeks 3 Wskazane zalety sprawiają, że recenzowana rozprawa 
doktorska zasługuje na wyróżnienie. Dlatego też wnioskuję do Rady Awansów Naukowych o 
jej wyróżnienie. 

 
Anna Białek-Jaworska 
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