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Przedmiot badania i luki badawcze 

Artykuły składające się na niniejszą rozprawę doktorską analizują przedsiębiorstwa 

państwowe we współczesnych gospodarkach europejskich. Dyskusja na temat roli 

przedsiębiorstw państwowych (SOEs) w gospodarkach rynkowych jest ważnym elementem 

współczesnej literatury ekonomicznej ze względu na znaczną skalę własności państwowej 

w przedsiębiorstwach w wielu krajach. Pomimo dużej liczby opracowań zarówno 

teoretycznych, jak i empirycznych dotyczących przedsiębiorstw państwowych – zwłaszcza na 

poziomie mikroekonomicznym – w literaturze istnieją istotne luki badawcze. Po pierwsze, 

pomijanym aspektem w badaniach empirycznych jest związek między celami niekomercyjnymi 

przedsiębiorstw państwowych a ich wynikami finansowymi (w porównaniu 

z przedsiębiorstwami prywatnymi). Po drugie, dotychczas brakowało kompleksowego zbioru 

wskaźników własności państwowej w przedsiębiorstwach dla szerokiego zestawu krajów 

w XXI wieku. Po trzecie, w wyniku poprzedniej luki badawczej nie ma również badań 

dotyczących wpływu przedsiębiorstw państwowych na wzrost gospodarczy na podstawie 

aktualnych danych. Po czwarte, brakuje badań analizujących determinanty skali własności 

państwowej w przedsiębiorstwach we współczesnych gospodarkach. 

Badania składające się na niniejszą dysertację analizują przedsiębiorstwa państwowe 

w gospodarkach krajów europejskich w XXI w. i skupiają się na zapełnieniu powyższych luk 

badawczych. Artykuły kandydata opierają się na badaniach empirycznych i analizują SOEs 

zarówno na poziomie mikro-, jak i makroekonomicznym. Dlatego uzupełniają się nawzajem, 

podejmując badania związane z własnością państwową w przedsiębiorstwach we 

współczesnych gospodarkach z różnych perspektyw analitycznych.  

Poniżej zaprezentowano listę artykułów składających się na dysertację wraz z opisem 

wkładu doktoranta w prace współautorskie: 

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 

• Kandydat jest głównym i korespondencyjnym autorem. 

• Kandydat miał dominujący udział w przygotowaniu bazy danych, analizie 

statystycznej, dyskusji wyników, formułowaniu wniosków, przygotowaniu 

i przesłaniu badania do czasopisma. Kandydat miał znaczący udział w konceptualizacji 

i projektowaniu badania. 
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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 

• Kandydat jest głównym i korespondencyjnym autorem. 

• Kandydat miał dominujący udział na każdym etapie badania – konceptualizacji 

i projektowaniu badania, przeglądzie literatury, przygotowaniu danych wejściowych, 

analizie ekonometrycznej, dyskusji wyników, formułowaniu wniosków, 

przygotowaniu i złożeniu badania do czasopisma. 

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 

• Kandydat miał udział równy pozostałym autorom. 

• Kandydat miał większościowy udział w przygotowaniu danych wejściowych, ich 

agregacji do wskaźników na poziomie makroekonomicznym oraz przeglądzie 

literatury. Kandydat miał znaczący udział w przygotowaniu wprowadzenia 

i podsumowania. 

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  

Matuszak i Szarzec (2019) oraz Matuszak i Kabaciński (2021) są badaniami na poziomie 

mikroekonomicznym, natomiast Szarzec, Dombi i Matuszak (2021) oraz Matuszak (2020) są 

badaniami na poziomie makroekonomicznym. Badanie Matuszaka i Kabacińskiego (2021) 

uzupełnia artykuł Matuszaka i Szarzec (2019) poprzez uwzględnienie niekomercyjnych celów 

przedsiębiorstw państwowych w analizie ekonometrycznej. Szarzec, Dombi i Matuszak (2021) 

dopełniają wcześniejsze dwa artykułu poprzez analizę wpływu przedsiębiorstw państwowych 

na wzrost gospodarczy - pozwala to na uwzględnienie potencjalnych zewnętrznych efektów 

SOEs, co jest niemożliwe do oceny w analizie na poziomie mikroekonomicznym. Na koniec, 

Matuszak (2020) uzupełnia badanie Szarzec, Dombi i Matuszaka (2021) poprzez analizę 

czynników, które wpływają na znaczące zróżnicowanie w skali własności państwowej 

w przedsiębiorstwach, co zostało wskazane w bazie danych z poprzedniego artykułu. Badania 
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mają charakter empiryczny, wykorzystują metody statystyczne i ekonometryczne oraz dane 

z lat 2007-2016 z 30 europejskich krajów. 

Cele badawcze 

Na dysertację składają się cztery opublikowane artykuły, których celem jest: 

• ocenić skalę własności państwowej w przedsiębiorstwach, 

• porównać wyniki finansowe przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, 

• empirycznie zbadać związek między realizacją celów niekomercyjnych a relatywnymi 

wynikami finansowymi przedsiębiorstw państwowych, 

• oszacować wpływ przedsiębiorstw państwowych na wzrost gospodarczy i zbadać 

czynniki warunkujące ten wpływ, 

• wskazać, jakie czynniki mają istotny wpływ na skalę własności państwowej 

w przedsiębiorstwach. 

Hipotezy badawcze 

Na podstawie krytycznego przeglądu literatury przedmiotu w dysertacji postawiono 

następujące hipotezy badawcze: 

• 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. 

Dane i metody badawcze 

Przedsiębiorstwa państwowe w dysertacji są definiowane na podstawie kryterium 

własnościowego i operacyjnego. Na podstawie tego pierwszego, przedsiębiorstwo jest 

klasyfikowane jako większościowe przedsiębiorstwo państwowe (majority SOEs), gdy państwo 

(tj. władza na poziomie centralnym lub lokalnym oraz inne organy państwa) posiada 

(bezpośrednio lub pośrednio, tj., poprzez inne SOE), co najmniej 50% udziałów. Z kolei 

przedsiębiorstwo jest klasyfikowane jako mniejszościowe przedsiębiorstwo państwowe 

(minority SOEs), gdy 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 wyklucza z analizy sektory, w których 
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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. 

Głównym źródłem danych była baza danych Amadeus, która jest europejskim podzbiorem 

bazy danych Orbis i jest jednym z najczęściej używanych źródeł danych na temat wskaźników 

finansowych na poziomie mikroekonomicznym w literaturze ekonomicznej. W artykułach 

kandydata baza ta zawierała 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, interakcje pomiędzy zmiennymi 

objaśniającymi. 

Wyniki 

Analiza statystyczna w artykule The Scale and Financial Performance of State-Owned 

Enterprises in the CEE Region (Matuszak i Szarzec, 2019) wykazała, że przedsiębiorstwa 

państwowe miały istotnie niższe średnie wartości wskaźników rentowności aktywów (ROA), 

rentowności kapitału własnego (ROE) i rentowności zaangażowanego kapitału (ROCE). 

Jednocześnie SOEs miały wyższe koszty pracownicze do przychodów operacyjnych oraz wyższy 

współczynnik wypłacalności. Przedsiębiorstwa państwowe charakteryzowały się również 

wyższym wskaźnikiem przepływów pieniężnych do przychodów operacyjnych oraz wyższą 

marżą EBITDA. Te wyniki tylko częściowo wspierają hipotezę H1 o gorszych wynikach 

finansowych przedsiębiorstw państwowych. 

Analiza ekonometryczna w badaniu 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 przedsiębiorstwa państwowe charakteryzowały się 

istotnie niższym poziomem wskaźnika rentowności aktywów – średnio rentowność aktywów 

była w SOEs niższa niż w POEs o 0,598 (wg 25% progu własności) i 0,836 (wg 50% progu 

własności) pkt. proc., podczas gdy średnia wartość tego wskaźnika wyniosła 9,01%. Wyniki te 

sugerują, że nie można odrzucić hipotezy H1. W kolejnym kroku analizy wskazano, że SOEs 
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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 SOEs i POEs. 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). Takie 

wyniki jednoznacznie sugerują, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy H2, tj., 

przedsiębiorstwa państwo charakteryzują się gorszymi wynikami finansowymi, gdy realizują 

cele niekomercyjne. Wyniki te okazały się stabilne w szerokim zestawie testów odporności. Co 

więcej, wyniki przemawiały za hipotezą H2, gdy analizowano łącznie sektory produkcji 

i obrotu/sprzedaży, a także gdy skupiano się na podsektorach dystrybucji i przesyłu.  

Wyniki części ekonometrycznej w State-owned enterprises and economic growth: Evidence 

from the post-Lehman period (Szarzec, Dombi i Matuszak, 2021) wykazały, że współczynniki 

przy zmiennych dla skali SOEs nieistotnie różniły się od zera, gdy zmienna SOE nie była 

uwzględniona w interakcji ze wskaźnikiem jakości instytucji. Oznacza to, że SOEs 

w analizowanej próbie nie były ani pozytywne, ani negatywne dla wzrostu gospodarczego per 

se. W kolejnym kroku wprowadzono interakcję pomiędzy wskaźnikiem skali SOEs a jakością 

instytucji, a wyniki pokazały, że wpływ przedsiębiorstw państwowych na wzrost gospodarczy 

statystycznie istotnie (co najmniej na poziomie 10%) poprawia się wraz z wyższymi 

wskaźnikami jakości instytucji. Co ważne, 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, ale 

nieistotnie różnił się od zera przy średnich i wyższych poziomach (dla miar SOEs opartych 

o aktywa ogółem). Gdy udziały SOEs były oparte o przychody operacyjne, efekt 

przedsiębiorstw państwowych był ujemny, ale statystycznie nieistotny w lewym ogonie 

rozkładu jakości instytucji, przechodząc w statystycznie istotnie (na poziomie 10%) 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 wpływem SOEs na wzrost gospodarczy a otoczeniem 
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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.  

Opierając się na unikalnych historycznych doświadczeniach krajów postsocjalistycznych, 

wyniki badania What determines the scale of state ownership in enterprises? Some evidence 

from post-socialist countries (Matuszak, 2020) wykazały, że czynniki kulturowe – 

reprezentowane przez dominującą religię – okazały się istotnym czynnikiem wyjaśniającym 

różnice w skali przedsiębiorstw państwowych w tej grupie państw. Dokładniej, 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 SOEs miały państwa z dominującą religią muzułmańską.  

Podsumowanie 

Artykuły składające się na niniejszą rozprawę doktorską analizują przedsiębiorstwa 

państwowe w krajach europejskich w XXI wieku i wpisują się w bieżącą dyskusję na temat roli 

państwa jako właściciela przedsiębiorstw (artykuły podsumowano w Tabeli 1). Pierwszym 

aspektem w artykułach, który można wskazać jako istotny wkład do literatury przedmiotu jest 

ocena skali własności państwowej w przedsiębiorstwach według jednoznacznie określonych 

kryteriów, czyli z uwzględnieniem mniejszościowych i większościowych przedsiębiorstw 

państwowych oraz własności bezpośredniej i pośredniej. Na tej podstawie Matuszak i Szarzec 

(2019) przedstawiają „Country SOE index” oraz „Sector SOE index” dla 11 krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej w latach 2014-2015, Matuszak i Kabaciński (2021) prezentują udział 

SOEs w produkcji energii elektrycznej w krajach UE, a wreszcie Szarzec, Dombi i Matuszak 

(2021) opracowują kompleksowy zbiór danych własności państwowej dla 30 krajów 

europejskich w latach 2007-2016. Drugim aspektem stanowiącym ważny wkład do literatury 

jest empiryczna analiza związku między niekomercyjnymi celami a wynikami finansowymi 

przedsiębiorstw państwowych, która explicite uwzględnia poziom cen jako czynnik 

warunkujący analizowane zjawisko (Matuszak i Kabaciński, 2021) – taka analiza nie była 

wcześniej przeprowadzona w literaturze ekonomicznej. Trzeci wkład to pierwsza analiza 

wpływu przedsiębiorstw państwowych na wzrost gospodarczy w oparciu o dane z XXI wieku 

(Szarzec, Dombi i Matuszak, 2021). W tym opracowaniu uwzględniono również jakość 

otoczenia instytucjonalnego jako czynnik warunkujący wpływ SOEs na wzrost gospodarczy, 
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czego nie przeprowadzono w poprzednich badaniach. Czwarty aspekt będący wartością 

dodaną w literaturze przedmiotu to analiza głębokich determinant skali własności państwowej 

w przedsiębiorstwach we współczesnych gospodarkach, co również nie było wcześniej 

zrobione w literaturze ekonomicznej (Matuszak, 2020).  

Wyniki przedstawione w artykułach składających się na niniejszą rozprawę nie są 

jednoznacznie za lub przeciw własności państwowej w przedsiębiorstwach. Niemniej, mogą 

one stanowić solidną podstawę dla pewnych istotnych zaleceń dla polityki gospodarczej. Po 

pierwsze, uwypuklone w artykule Matuszaka i Kabacińskiego (2021) znaczenie celów 

niekomercyjnych przedsiębiorstw państwowych i ich negatywny wpływ na wyniki finansowe 

podkreślają 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), wpływ przedsiębiorstw państwowych na 

wzrost gospodarczy okazał się negatywny w krajach o słabej jakości otoczenia 

instytucjonalnego. Ponieważ państwa te z reguły utrzymują duży sektor państwowy, a SOEs są 

wykorzystywane jako ważne narzędzie aktywnej polityki rozwojowej, należy podkreślić, że 

kraje te w pierwszej kolejności powinny poprawić swoje instytucje, tj., podjąć działania w celu 

zmniejszenia korupcji, wzmocnienia praworządności i efektywności rządzenia. W przeciwnym 

razie, przedsiębiorstwa państwowe pozostaną istotną przeszkodą na drodze do osiągnięcia 

poziomu dochodu gospodarek rozwiniętych. 

Istnieje kilka ciekawych kierunków badań związanych z przedmiotem rozprawy kandydata. 

Jeśli chodzi o obecność przedsiębiorstw państwowych w sektorze energii elektrycznej, 

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. Co więcej, dalsze analizy 
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powinny również uwzględnić zagadnienie pomocy publicznej udzielanej zarówno 

państwowym, jak i prywatnym podmiotom. Ponadto artykuł Matuszaka i Kabacińskiego (2021) 

wskazuje, że badacze porównujący wyniki SOEs i POEs na poziomie mikroekonomicznym 

powinni w swoich analizach empirycznych jednoznacznie uwzględniać cele niekomercyjne. 

Następnie należy poszerzyć badania nad wpływem przedsiębiorstw państwowych na wzrost 

gospodarczy pod względem zasięgu geograficznego i czasowego. Takie badanie wymaga 

utworzenia zbioru danych o własności państwowej w przedsiębiorstwach obejmującego 

szeroki zestaw krajów na całym świecie. Analizom empirycznym powinny towarzyszyć także 

modele teoretyczne, które mogłyby wskazać kanały oddziaływania przedsiębiorstw 

państwowych na wzrost gospodarczy. Wreszcie, mając do dyspozycji wskaźniki SOEs dla dużej 

grupy krajów, można by dokładniej przeanalizować determinanty skali własności państwowej 

w przedsiębiorstwach i rozpoznać wpływ poszczególnych czynników kulturowych 

kształtujących rolę państwa jako właściciela. 
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Tabela 1 Podsumowanie artykułów składających się na rozprawę doktorską 
Tytuł, autorzy, (rok), 

czasopismo 
Dane (źródło) Metody Wyniki Wkład do literatury 

The scale and financial 
performance of state-owned 
enterprises in the CEE Region. 
P. Matuszak i K. Szarzec (2019), 
Acta Oeconomica 

Wskaźniki finansowe 2140 
przedsiębiorstw 
niefinansowych w 11 krajach 
regionu CEE w latach 2014-
2015 (Amadeus) 

Statystyka opisowa, 
dwuczynnikowa ANOVA, test 
U Manna-Whitneya  

•Najwyższe wskaźniki SOEs 
w Słowenii i na Łotwie oraz 
w transporcie i energetyce 

•Niższe ROA, ROE, ROCE 
i wyższe koszty pracownicze 
w SOEs 

•Analiza mniejszościowych 
i większościowych SOEs 

•Uwzględnienie bezpośrednich i 
pośrednich udziałów państwowych 

•Obliczenie skali SOEs na poziomie 
państw i sektorów 

Non-commercial goals and 
financial performance of state-
owned enterprises – some 
evidence from the electricity 
sector in the EU countries 
P. Matuszak i B. Kabaciński 
(2021), Journal of Comparative 
Economics 

Wskaźniki finansowe 13 360 
przedsiębiorstw działających 
w sektorze wytwarzania energii 
elektrycznej w krajach UE 
w latach 2007-2016 (Amadeus), 
zmienne kontrolne na poziomie 
państwa i sektora (Eurostat, 
Bank Światowy, BP)  

Model z efektami losowymi 
i interakcjami oraz błędami 
standardowymi odpornymi na 
heteroskedastyczność, 
autokorelację i korelację 
przekrojową 

•Niższe ROA w SOEs 

•Niższe ROA w SOEs na 
rynkach o niższych cenach, 
brak istotnych różnic w ROA 
na rynkach o wyższych 
cenach 

•Empiryczna analiza związku 
między niekomercyjnymi celami 
SOEs a wynikami finansowymi 

•Uwzględnienie cen jako czynnika 
warunkującego rentowność SOEs 
(w porównaniu do POEs) 

State-owned enterprises and 
economic growth: Evidence 
from the post-Lehman period. 
K. Szarzec, A. Dombi 
i P. Matuszak (2021), 
Economic Modelling 

Autorska kompleksowa baza 
wskaźników SOEs na poziomie 
makroekonomicznym na 
podstawie danych 
jednostkowych z 131 068 
przedsiębiorstw 
niefinansowych z 30 
europejskich krajów w latach 
2007-2016  

Statystyka opisowa, 
dwuetapowa uogólniona 
metoda momentów z błędami 
standardowymi odpornymi na 
heteroskedastyczność i dane 
przekształcone z forward 
orthogonal deviation 

•Wpływ SOEs na wzrost 
gospodarczy ani ujemny, 
ani dodatni per se 

•Wpływ SOEs na wzrost 
poprawia się wraz z jakością 
instytucjonalną – 
negatywny przy niskiej 
jakości, zamieniający się 
w pozytywny przy wysokiej 
jakości instytucji 

•Utworzenie autorskiej, unikalnej 
bazy danych nt. skali SOEs 
w gospodarce 

•Utworzenie bazy prywatyzacji 
i nacjonalizacji 

•Empiryczna analiza wpływu SOEs 
na wzrost gospodarczy 

•Uwzględnienie otoczenia 
instytucjonalnego jako czynnika 
warunkujące wpływ SOEs na 
wzrost 

What determines the scale of 
state ownership in 
enterprises? Some evidence 
from post-socialist countries. 
P. Matuszak (2020), 
Economics and Business Review 

Wskaźniki SOEs (Szarzec, 
Dombi i Matuszak, 2021), 
wskaźnik prywatyzacji dużych 
przedsiębiorstw dla 28 
postsocjalistycznych krajów 
w latach 2007-2014 (EBOR) 

Statystyka opisowa, klasyczna 
metoda najmniejszych 
kwadratów 

•Czynniki kulturowe – 
reprezentowane przez 
dominującą religię – jako 
istotny czynnik wyjaśniający 
skalę SOEs 

•Empiryczna analiza determinant 
skali SOEs na podstawie unikalnych 
doświadczeń krajów 
postsocjalistycznych 

Uwaga: lista danych skupia się na głównych źródłach danych i nie jest wyczerpująca. SOEs – przedsiębiorstwa państwowe. POEs – przedsiębiorstwa prywatne. 
ROA – rentowność aktywów. ROE – rentowność kapitału własnego. ROCE – rentowność zaangażowanego kapitału. 


