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1. Wprowadzenie 
 
Polski Program Powszechnej Prywatyzacji stanowi swoiste kuriozum wśród 
zbliżonych przedsięwzięć prywatyzacyjnych w krajach  postkomunistycznych. 
Idea "prywatyzacji obywatelskiej" (bo takiego terminu używano najczęściej we 
wczesnej fazie tej debaty) zagościła w polskiej myśli ekonomicznej już w 
okresie schyłku centralnie administrowanej gospodarki komunistycznej. 
Polityczne rozważania nad wprowadzeiniem takiego mechanizmu prywatyzacji 
zaczęły się u nas w bardzo wczesnej fazie transformacji systemowej 
(wyprzedziła nas jednak b.Czechosłowacja, gdzie już na starcie "aksamitnej 
rewolucji" Vaclav Klaus, architekt przemian ekonomicznych, zapowiedział 
przeprowadzenie prywatyzacji obywatelskiej).  
 
Jednakże latem 1995r., a więc sześć lat później (!!!), znajdujemy się jeszcze w 
fazie organizacyjnej, gdy programy masowej prywatyzacji zostały już 
zakończone lub prawie zakończone w krajach, w których zaczęto nad nimi 
pracować znacznie poźniej niż w Polsce. Ponadto, skala tego wielce 
opóźnionego przedsięwzięcia okazała się na tyle niewielka, że można je bez 
większej przesady uznać za jedynie pilotażowe.  
 
Uwzględniając dynamiczny rozwój sektora prywatnego budowanego od 
podstaw (czyli tzw. "prywatyzacji oddolnej"), możnaby zapewne machnąć ręką i 
uznać całe przedsięwzięcie, udane lub nie, za mało znaczące dla przemian 
systemowych w Polsce, a więc i niewarte bardziej szczegółowej analizy. W 
końcu, jeśli mu nie przeszkadzać, sektor prywatny budowany od podstaw i tak 
zdecyduje o sprawności polskiej gospodarki. 
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Niestety, tego rodzaju oceny słuszne są jedynie częściowo. Dotychczasowe 
niepowodzenia PPP, jego obecny charakter, a także perspektywy, miały i mają 
znacznie poważniejszy wpływ na proces transformacji niż to się może wydawać 
tak jego zwolennikom, jak i krytykom. Niezrealizowanie licznych potencjalnych 
korzyści wynikających z tego typu przedsięwzięcia zaważyło silnie na ekonomii 
politycznej prywatyzacji i stosunku licznych grup społecznych do zmian 
systemowych w ogóle. Poniższe rozważania traktować więć należy jako 
operację dydaktyczną pod pod hasłem przeglądu zmarnowanych okazji i 
wniosków, jakie należy wyciągnąć z tych niepowodzeń. 
 
Esej niniejszy zaczyna się od opisu intelektualnej historii programu (Część 2). 
Następne dwie części dotyczą politycznych uwarunkowań przedsięwzięcia 
(Część 3) i krytykowanych przez niniejszego autora zasadniczych cech PPP 
(Część 4). w następnej części dokonuje się oceny straconych szans w 
kategoriach tak ekonomii, jak i ekonomii politycznej (Część 5). Wreszcie, w 
zakończeniu piszący te słowa zastanawia się co jest jeszcze do uratowania z 
całego niefortunnego przedsięwzięcia, które generalnie można nazwać lekcją 
tego, jak nie należy realizować celów stawianych programom powszechnej 
prywatyzacji. 
 
2. Intelektualna historia PPP 
 
Idea zwrócenia własności państwowej (czy szerzej: własności publicznej) 
społeczeństwu, z którego pieniędzy została przecież stworzona, nie była zupełną 
nowością, gdy wysunięta została w ostatnich latach komunizmu przez dwóch 
gdańskich liberalnych ekonomistów Janusza Lewandowskiego i Jana 
Szomburga [obydwaj, 1988; 1989a i b; Szomburg, 1989]. Po raz pierwszy 
sformułowana została przez Miltona Friedmana [1976] jako recepta na słabości 
przerośniętego sektora publicznego we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Została też 
rozwinięta bardziej szczegółowo w kilka lat później przez Samuela Brittana 
[1983 i 1984] jako alternatywa dla realizowanego wówczas przez rządy 
konserwatystów  oficjalnego programu prywatyzacji.  
 
Jakkolwiek  nienowa, idea ta po raz pierwszy powpływała się na klasycznie 
liberalne, oparte na prawach własności, argumenty na rzecz takiej właśnie formy 
prywatyzacji. Ze względu jednak na zakotwiczenie jej autorów we wschodniej 
Europie i wynikające stąd wyostrzone postrzeganie aberracji gospodarki typu 
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sowieckiego, uzupełnili oni tradycyjne argumenty liberalnej filozofii 
gospodarczej innymi argumentami na rzecz prywatyzacji obywatelskiej. 
 
Tak więc zwracali oni uwagę na drastyczny niedostatek kapitału prywatnego w 
Polsce (i wszędzie gdzie indziej w zubożonym przez komunizm regionie), jak 
również na jego zniekształconą dystrybucję (na korzyść nomenklatury). 
Bezpłatny rozdział aktywów publicznych na starcie transformacji stanowiłby 
formę pewnego zadośćuczynienia, akt elementarnej sprawiedliwości, 
poprawiający w jakimś stopniu szanse ekonomiczne przeciętnego obywatela, nie 
tylko pozbawionego przez komunizm praw politycznych, ale także prawa do 
tworzenia kapitału. Ponadto, Lewandowski i Szomburg oczekiwali od 
bezpłatnego rozdziału aktywów szczególnie ożywczego psychologicznego 
efektu w następnie stania się właścicielami czegoś, po dziesiątkach lat bycia 
jedynie zatomizowanymi obiektami ekonomicznych manipulacji 
komunistycznego państwa. Jak widzimy, oczekiwania dotyczące powszechnej 
prywatyzacji (używam tego terminu zamiennie z prywatyzacją obywatelską) 
wychodziły daleko poza tradycyjne korzystne efekty ekonomiczne lepszego 
sprecyzowania praw własności w gospodarce.  
 
W późniejszych ocenach, już po klęsce komunistów w wyborach 1989r., 
Szomburg [1989] dodał do powyższych oczekiwanych efektów także efekt 
polityczny. Oczekiwał on bowiem poparcia dla prywatyzacji i zmian 
gospodarczych w ogóle w następstwie szerokiego poparcia dla prywatyzacji 
obywatelskiej. 
 
Jako komentarz uboczny piszący te słowa zwrócić chciałby uwagę na uderzajace 
podobieństwo zarysu programu prywatyzacji obywatelskiej Lewandowskiego i 
Szomburga z lat 1987-1989 oraz programu prywatyzacji kuponowej, który 
został sformułowany w b.Czechosłowacji w 1990r. i zrealizowany praktycznie 
w całości do dnia dzisiejszego. Niestety, podobieństwo pozostało jedynie w 
sferze intelektualnej, gdyż w sferze realizacyjnej i osiągniętych efektów 
różnice nie mogły być większe! 
 
Pozostając jeszcze przy intelektualnych narodzinach prywatyzacji obywatelskiej 
warto zwrócic uwagę na fakt, że choć spotkała się ona początkowo z ostrą 
krytyką (w Europie wschodniej i na świecie), to jednak wkrótce zakres jej 
akceptacji zwiększył się znacznie i pojawiło się szereg propozycji 
modyfikujących - tak w Polsce, jak i za granicą.  
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Jeden rodzaj modyfikacji wyrósł na gruncie krytyki prywatyzacji obywatelskiej 
z racji jej wysokich kosztów transakcyjnych. W warunkach, w których każdy 
obywatel decydowałby samodzielnie o wyborze, w zamian za swoje kupony, 
akcji tych lub innych państwowych przedsiębiorstw, wymagania informacyjne 
byłyby kosztowną przeszkodą w podejmowaniu sensownych decyzji. Dlatego 
niektóre modyfikacje zakładały dopuszczenie pośredniczących instytucji 
finansowych. Ci obywatele, którzy uznaliby, że koszty transakcyjne 
indywidualnego wyboru akcji byłyby zbyt wysokie w stosunku do 
oczekiwanych efektów zwróciliby się do instytucji rynku finansowego 
zajmujących się inwestowaniem. Taki podział odpowiadałby - dodajmy - 
normalnej dystrybucji skłonności do podejmowania ryzyka w społeczeństwie. 
Doświadczenia innych krajów wskazują bowiem, że tylko mniejsza część 
społeczeństwa (maksimum ok. 20%) jest gotowa posiadać papiery wartościowe 
o najwyższym poziomie ryzyka, tj. akcje; reszta poszukuje bezpieczniejszych 
lokat. 
 
Na zakończenie rozważań na temat intelektualnych antecedencji warto zwrócić 
uwagę na jeden jeszcze, szczególny rodzaj krytyki w odniesieniu do 
prywatyzacji obywatelskiej. Wskazuje on raczej jednoznacznie, że przeciwnicy 
prywatyzacji w ogóle lub - jako minimum - prywatyzacji zakładającej bezpłatną 
dystrybucję aktywów obywatelom gotowi byli użyć  j a k i e g o k o l w i e k  
argumentu, ażeby powstrzymać nielubianą prywatyzację. 
 
Taką właśnie krytykę uprawiali ci, którzy zarzucali powszechnej prywatyzacji, 
że spowoduje ona ekstremalne rozproszenie własności i w efekcie umocni 
dominującą pozycję menedżerów vis-a-vis właścicieli akcji, ze wszystkimi tego 
negatywnymi skutkami znanymi dobrze z literatury przedmiotu. Modelową 
modyfikacją, odpowiadającą na tę krytykę, były np. propozycje dystrybucji akcji 
preferowanych w pierwszym okresie dla pracowników, którzy stanowić by 
mogli (przynajmniej teoretycznie) przeciwwagę dla menedżmentu 
[Lewandowski i Szomburg, 1988]. Interesujące jest jednak, że powszechna 
prywatyzacja krytykowana była również za coś wręcz odwrotnego, mianowicie 
za to, że prowadzi do silnej koncentracji własności. Drugi z tych 
przeciwstawnych sobie krytycznych poglądów uznać można za nieco bardziej 
uzasadniony, bowiem jest rzeczą oczywistą, że po pierwotnym rozdaniu tytułów 
własności następować będzie jej rekoncentracja i pojawianie się tzw. 
kluczowych inwestorów.  
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Jednakże kwestia, czy skala koncentracji w następstwie prywatyzacji 
obywatelskiej będzie nadmierna jest już conajmniej sporna. Jeśli nawet, jak w 
Czechach, około 75% kuponów obywatele zdeponowali w funduszach 
inwestycyjnych, to wynikająca stąd skala koncentracji z pewnością  n i e  będzie 
nadmierna. Jedna czwarta społeczeństwa w charakterze akcjonariuszy, to 
przecież udział wyższy niż w USA czy Wielkiej Brytanii, gdzie akcje posiada 
około jedna piąta obywateli. Chyba, że krytyka prowadzona jest z pozycji 
utopijno-socjalistycznych, wedle których jeden obywatel nie powinien różnić się 
od drugiego także i pod względem stanu posiadania papierów wartościowych. 
Takiego stanowiska nie należy jednak traktować zbyt poważnie... 
 
3. Narodziny PPP: wybór podejścia biurokratycznego zamiast politycznego 
 
Chociaż prywatyzacja obywatelska miała już od paru lat swoje miejsce w 
rozważaniach intelektualnych obozu politycznego zmierzającego do zmian 
systemowych., upadek komunizmu i sformułowanie pierwszego 
niekomunistycznego rządu nie stał się bodźcem do rozpoczęcia prac nad 
przygotowaniem programu takiej prywatyzacji. Założenia programu 
ekonomicznego nowego rządu podkreślały wprawdzie konieczność osiągnięcia 
"normalnej" struktury własności, charakterystycznej dla krajów zachodnich, ale 
środki realizacji tych zamierzeń nie zostały wyspecyfikowane.  
 
Niestety, realny układ sił nie był dla prywatyzacji obywatelskiej pomyślny. 
Wewnątrz rządowej ekipy ekonomicznej istniała już na starcie jednoznaczna 
preferencja na rzecz prywatyzacji za pośrednictwem publicznej sprzedaży akcji. 
Argumentacja za taką formą prywatyzacji wskazywała na jej "klasyczny", 
zgodny z regułami gospodarki kapitalistycznej, charakter oraz zwracała uwagę 
na pozytywne doświadczenia zebrane w tym względzie w Wielkiej Brytanii. 
Ponadto, oficjalnie nie sformułowanym, ale zawsze obecnym defensywnym 
argumentem było także przekonanie, że jest to jednocześnie "przejrzysta", łatwa 
do społęcznej kontroli metoda prywatyzacji, odsuwająca od prywatyzatorów 
podejrzenia o nieuczciwe manipulacje. 
 
Na usprawiedliwienie ekipy rządowej należy dodać, że ich obawy nie były 
wyłącznie biurokratycznym asekuranctwem. Układ sił politycznych powodował, 
że w kwestiach prywatyzacyjnych postępować musieli oni szczególnie 
ostrożnie. W zwycięskim obozie politycznym "Solidarności" dominował 
bowiem utopijny pogląd o potrzebie wprowadzenia w przedsiębiorstwach 
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państwowych modelu samorządowego. Ta zdyskredytowana intelektualnie i 
empirycznie (vide b.Jugosławia) koncepcja została zresztą wpisana do ustaleń 
"ogrągłego stołu"... 
 
Niezadowoleni aktywiści samorządów pracowniczych i ich polityczni 
reprezentanci w Sejmie (w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym) prowadzili 
już od jesieni 1989r. wojnę podjazdową pzreciwko rządowemu programowi 
przekształceń własnościowych zarówno na forum parlamentu, jak i poza nim. 
Najbardziej szkodliwe - i to nie tylko dla poźniejszego PPP, ale dla całej 
prywatyzacji - było oskarżanie ekipy przygotowującej prywatyzację o 
nieuczciwe intencje. Dały one bowiem początek formowaniu się poźniejszych 
społecznych uprzedzeń wobec "złodziejskiej prywatyzacji".  
 
Tak więc, na wczesnym etapie transformacji główny spór o model prywatyzacji 
toczył się między rządowymi zwolennikami prywatyzacji za pośrednictwem 
publicznej sprzedaży akcji i zwolennikami rzedsiębiorstwa samorządowego. 
Prywatyzacja obywatelska nie była nawet równorzędnym partnerem w 
politycznej debacie. 
 
Wielu liberałów uważało tę sytuację za politycznie niepokojącą. Dostrzegali oni 
- prawdopodobnie lepiej niż inni - że polityczna atrakcyjność sprzedaży 
niewielkich pakietów akcji zainteresowanym obywatelom jest bardzo 
ograniczona i nie stanowi dostatecznej  p o l i t y c z n e j  przeciwwagi dla 
ciągle jeszcze popularnej w dużych państwowych przedsiębiorstwach opcji 
samorządowej.  
 
Taką polityczną przeciwwagę stanowić mógł dobrze rozreklamowany 
projekt prywatyzacji obywatelskiej. Dziś, z perspektywy czasu, widać 
wyraźnie, że wczesne ogłoszenie prywatyzacji obywatelskiej w 
b.Czechosłowacji zapewniło prywatyzacji  w  o g ó l e  szerokie poparcie 
społeczne. Ponadto zneutralizowało one lewicowe ciągoty do przedsiębiorstwa 
samorządowego (politycznie znacznie słabsze niż w Polsce, bo ograniczone do 
kręgów intelektualnych i lewicy Forum Obywatelskiego, wywodzącej się z 
działaczy "praskiej wiosny"). 
 
Prawdopodobieństwo uzyskania poparcia dla prywatyzacji znacznej części 
opinii publicznej było jeszcze wówczas bardzo duże. Po pierwsze, nierzetelna 
propaganda antyprywatyzacyjna nie poczyniła jeszcze tak znacznych szkód w 
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umysłach obywateli, jak to się stało później. Po drugie zaś, koncepcja 
przedsiębiorstwa samorządowego, a później prywatyzacji za pośrednictwem 
spółek pracowniczych, była nie do obrony nie tylko w kategoriach efektywności 
ekonomicznej, ale także zwykłej przyzwoitości. W odróżnieniu od prywatyzacji 
obywatelskiej wykluczało ono z grona potencjalnych beneficjentów 
pracowników sektora "budżetowego", pracujących na własny rachunek i 
zatrudnionych w sektorze prywatnym,  rolników oraz emerytów. 
Przedsiębiorstwa tworzone były z podatków płaconych w tej czy innej postaci 
przez  w s z y s t k i c h  obywateli, gdy tymczasem saomorządność pracownicza 
czy prywatyzacja pracownicza przynieść mogłą korzyści tylko  m n i e j s z o ś c 
i obywateli. Poparcie społeczne dla prywatyzacji obywatelskiej było 
potencjalnie znacznie większe. 
 
Niestety, argumenty o charakterze ekonomii politycznej były w tym czasie 
lekceważone przez ekipę ekonomiczną, przekonaną o szerokim poparciu 
społecznym dla rządu premiera Mazowieckiego. Pracowano pilnie nad 
kolejnymi wersjami ustawy o prywatyzacji, ale były to prace w wąskim gronie 
specjalistów, szlifujące głównie kolejne wersje koncepcji sprzedaży publicznej. 
W końcu, rządowi udało się przepchnąć ustawę o prywatyzacji przez parlament 
(ustawa z 13 lipca 1990r.), mimo opozycji lobby samorządowego, ale było to 
pyrrusowe zwycięstwo. 
 
Jak wiadomo, prawo to ustaliło zasadę, że przedsiębiorstwo państwowe może 
zostać sprywatyzowane na wspólną prośbę menedżmentu i rady pracowniczej 
(która w dodatku musi wcześniej zasięgnąć opinii zebrania załogi) lub na prośbę 
organu założycielskiego, jednakże po wcześniejszym uzyskaniu zgdy 
menedżmentu i rady pracowniczej (wcześniejsza opinia zebrania załogi również 
jest wymagana). Tak więc, prawa właściciela (tutaj: państwa) zostały de jure 
ograniczone w dysponowaniu swoim majątkiem. Ponieważ w niemałej części 
przedsiębiorstw zwolennicy przedsiębiorstwa samorządowego i spółek 
pracowniczych mieli silną pozycję w radach pracowniczych, ich opór wobec 
propozycji prywatyzacyjnych był czynnikiem zapowiadającym powolność 
prywatyzacji. W dodatku, rozkręcająca się coraz silniej nie przebierająca w 
środkach, prowadzona z lewa i z prawa, propaganda antyprywatyzacyjna, w 
połączeniu z naturalną ludzką niechęcią wobec zmian, oddziaływała silnie w 
tym samym kierunku, stwarzania barier wobec przekształceń własnościowych. 
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Niemniej, dzięki wysiłkom grupy liberałów udalo się wprowadzić do ustawy z 
13 lipca 1990r. przepis stwarzający przynajmniej prawne możliwości 
prywatyzacji obywatelskiej. Wtedy też, latem 1990r., pojawiły się pierwsze 
jaskółki akceptacji idei prywatyzacji powszechnej przez rządzącą ekipę. Było to 
spowodowane zapewne świadomościa dramatycznego przeszacowania 
spodziewanego tempa prywatyzacji za pośrednictwem publicznej sprzedaży 
akcji  (zamiast planowanych 150, potem 100, potem 50 przedsiębiorstw, widać 
było, że do końca 1990r. sprywatyzuje się zaledwie 5...). Żadne propozycje 
programowe nie zostały jednak przedstawione do czasu rezygnacji rządu 
premiera Mazowieckiego w listopadzie 1990r. Sprawy uległy zmianie po 
utworzeniu nowego rządu i objęciu Ministerstwa Przekształceń Własnościowych 
przez jednego z autorów koncepcji prywatyzacji obywatelskiej, Janusza 
Lewandowskiego. Ale i wtedy prace koncepcyjne przebiegały w niespiesznym 
tempie i pierwsze propozycje programu powszechnej prywatyzacji pojawiły się 
latem 1991r. - prawie w dwa lata po rozpoczęciu procesu zmian systemowych.  
 
Właściwie to w tych dwóch latach zaprzepaszczona została szansa uczynienia 
z prywatyzacji powszechnej instrumentu poparcia politycznego dla procesu 
przemian w ogóle. Klimat polityczny zmienił się zdecydowanie  n a  n i e k o r 
z y ś ć  procesu zmian systemowych, a w szczególności na niekorzyść 
prywatyzacji. Zamiast stać się środkiem tworzenia poparcia dla przemian w 
ogóle i prywatyzacji w szczególności, PPP stało się dodatkowym źródłem 
konfliktów. 
 
4. Kształtowanie PPP: Wiele politycznego ping-ponga mało istotnych 
modyfikacji 
 
Podstawowe cechy PPP w zasadzie sformułowane zostały już na starcie i w 
gruncie rzeczy w latach późniejszych nie ulegały istotniejszym zmianom. Po 
pierwsze, PPP ze względu na zamierzoną skalę (ok.400 przedsiębiorstw) jest 
przedsięwzięciem o charakterze nieledwie pilotażowym. Termin: Program 
Powszechnej Prywatyzacji jest więc terminem jak gdyby "na wyrost".  Po 
drugie, jest programem, w którym obywatele pozbawieni zostali możliwości 
zostania udziałowcami w prywatyzowanych przedsiębiorstwach objętych 
PPP. Jedyne możliwości wyboru, jakie im pozostają, to - po upływie 
określonego czasu - możliwości zamiany początkowych udziałów we 
wszystkich funduszach inwestycyjnych na udziały w funduszu (funduszach) 
wybranych przez siebie. Trzecią, niezmienną, cechą kolejnych wersji PPP była 
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silnie zaznaczona obecność państwa. Państwo nie tylko, co zrozumiałe, tworzy 
reguły gry, ale także dokonuje selekcji funduszy inwestycyjnych, a ponadto 
mianuje rady nadzorcze tych funduszy.  
 
Program, tak jak go zaprojektowano, wykazuje niewątpliwie wysoki poziom 
bezpieczeństwa posiadanych aktywów. Ani wybór dokonany przez właścicieli 
udziałów  (jak w czeskiej prywatyzacji kuponowej), ani finansowe 
niepowodzenia samych przedsiębiorstw, ani błędy strategicznych inwestorów 
(tj. samych funduszy inwestycyjnych) nie mają większego wpływu na dochody z 
udziałów, gdyż dochody te podlegają daleko idącemu uśrednieniu. Obywatel-
udziałowiec programu otrzymuje bowiem dochód z zysku wypracowanego przez 
wszystkie fundusze inwestycyjne (jest bowiem we wszystkich udziałowcem), a 
na ten ostatni składają się zyski wszystkich przedsiębiorstw, w których fundusze 
inwestycyjne są udziałowcami. Tak więc, instrument finansowy, jaki znajdzie 
się w ręku obywatela, bardzo niskim poziomem ryzyka przypomina 
bardziej długoterminowe obligacje publiczne niż papiery wartościowe 
emitowane przez firmy prywatne. 
 
Można zrozumieć polityków firmujących ten program, którzy w coraz bardziej 
zaognionej atmosferze starali się stworzyć taki program, któremu trudno będzie 
zarzucić, iż naraża licznych uczestników PPP na to, że otrzymali 
bezwartościowy kawałek papieru, co łatwo mogło się zdarzyć przy 
niewłaściwym wyborze akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw. Istnieją jednak 
granice politycznego oportunizmu: te granice wyznaczają cele, jakie stawiają 
sobie politycy, podejmując się jakiegoś przedsięwzięcia.  
 
Z teorii wyboru publicznego wiadomo od dawna, że celem polityków jest w 
niemałej mierze uzyskanie poparcia dla nich samych. Tymczasem, minimum 
wiedzy na temat inwestycji finansowych sugeruje, że niskiemu ryzyku 
odpowiada też niski zysk. Nikt nie odczuje różnicy in plus w swoich dochodach 
z przedsięwzięcia przynoszącego niewarte uwagi zyski, a więc też i nie udzieli 
silniejszego poparcia tym, którzy go(ją) takim marginalnym zyskiem 
"obdarowali". Można powiedzieć, że tak zaprojektowany Program Powszechnej 
Prywatyzacji nie tylko nie realizuje publicznych celów politycznych, ale 
także i nie realizuje prywatnych celów polityków. 
 
 
5. Ekonomia polityczna i ekonomika PPP 
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Jest elementarną zasadą polityki realizowanej w systemie demokractycznym, że 
wprowadzenie jakichkolwiek dalej idących zmian, a zwłaszcza fundamentalnych 
zmian systemowych, musi uzyskać poparcie znaczącej części elektoratu. Inaczej, 
gdy opadnie pierwszy entuzjazm, opór wobec zmian spowolni lub wręcz 
zahamuje proces zmian systemowych. Ekonomia polityczna transformacji nie 
była jednak najmocniejszą stroną kolejnych ekip rządowych obozu 
"solidarnościowego".  
 
W tym właśnie kontekście postrzegać należy opór wobec wczesnego 
wprowadzenia programu powszechnej prywatyzacji (PPP). W rezultacie - jak 
podkreśliłem wcześniej - stracony został niezwykle silny potencjalny środek 
poparcia dla procesu zmian systemowych. Jest (a w każdym razie powinno!) być 
rzeczą oczywistą, że transformacja, obok ewidentnych korzyści, przynosi ze 
sobą szereg uciążliwości. Liberalizacja handlu zagranicznego wytwarza 
nieznaną przedtem presję konkurencyjną na krajowych wytwórców, którym 
zaczyna zagrażać bankructwo, a w każdym razie są oni zmuszeni do często 
bolesnych posunięć posunięć adaptacyjnych. Urealnienie wartości pieniądza i 
związana z tym dość restrykcyjna polityka pieniężno-kredytowa dyscyplinuje 
warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i rówież zwiększa 
prawdopodobieństwo bankructw, masowych zwolnień, czy jako minimum 
obniżonych zarobków.  
 
W szczególnych warunkach procesu transformacji potrzebne są czynniki 
generujące poparcie dla zmian inne niż perspektywa normalności, stabilności i 
rosnącej zamożności, jaką w dłuższej perspektywie stwarza kapitalizm. Takim 
katalizatorem poparcia  m ó g ł b y, wzorem Czech, stać się Program 
Powszechnej Prywatyzacji. Ta szansa, jak podkreśliłem wcześniej, została 
zaprzepaszczona w latach 1989-91. Wszystko co stało sie później nie miało już 
- z tego punktu widzenia - szczególnego znaczenia, ponieważ atmosfera wokól 
prywatyzacji pogorszyła sie na tyle, że prywatyzacja stała się  o b c i ą ż e n i e 
m, a nie źródłem poparcia  dla transformacji.  
 
Cele stawiane PPP w sferze ekonomii politycznej nie zostały więc zrealizowane. 
Do tych, klasycznych rzec można, celów, które zostały zaprzepaszczone, dodać 
należy i inne, pośrednio należące do tego samego obszaru. Idzie mi tu o 
zaprzepaszczone potencjalne efekty edukacji w zakresie funkcjonowania 
gospodarki kapitalistycznej. Piszący te słowa zgadza się z krytyczną oceną 
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polskiego PPP dokonaną przez Romana Ceskę [1993], że polski model nie 
charakteryzuje się szczególną wiarą w sensowne działania obywateli. Państwo - 
stwierdza Ceska - oferuje każdemu taki sam portfel aktywów w kontrolowanych 
przez państwo instytucjach finansowych. Polski program chroni obywateli przed 
skutkami złych decyzji, gdy tymczasem czeski program "nagradza dobre decyzje 
inwestycyjne i karze złe, czyli działa w taki sam sposób, jak rynek". 
Prywatyzacja obywatelska mogła równolegle stać się też "lekcją kapitalizmu". 
Jednakże i ta szansa została zaprzepaszczona przez strategię minimalizacji 
ryzyka, przyjętą i utrzymaną przez cały czas, w konstrukcji programu. 
 
Przesunięcie akcentu z ekonomii politycznej na  e k o n o m i k ę  prywatyzacji 
ogranicza poziom krytycyzmu przedsięwzięcia tylko do pewnego stopnia. 
Zaczynając od interesu ekonomicznego obywateli-udziałowców, interes ten jest 
tak niewielki, iż nie należy - w następstwie wprowadzenia programu - 
oczekiwać jakichkolwiek zmian zachowań ekonomicznych. Inaczej  wyglądają 
oczekiwania zachowań firm, których udziałowcami stały się fundusze 
inwestycyjne. Tutaj pojawienie się kluczowego - nawet jeśli tylko 
średniookresowego - inwestora w postaci funduszów inwestycyjnych  m o ż e  
wpłynąć na zachowania firm.  
 
Pojawia się jednak pytanie o koszty, tak względne - w ujęciu porównawczym - 
jak i bezwzględne. Co do tych pierwszych należy sobie zadać pytanie, które 
podejście jest bardziej skuteczne z punktu widzenia zapewnienia firmie 
warunków długofalowego rozwoju. Czy szybka prywatyzacja typu czeskiego z 
nieco dłuższą perspektywą wyłonienia się aktywnego inwestora strategicznego, 
czy też powolna prywatyzacja z wieloszczeblową strukturą instytucjonalną 
(pośredniczącymi funduszami inwestycyjnymi) i niejasną perspektywą czasową 
uaktywnienia się funduszów inwestycyjnych w tej roli? Zauważmy, że 
porównanie ogranicza sie do identycznej skali przedsięwzięć, podczas gdy w 
rzeczywistości polski PPP jest w stosunku do czeskiej "kuponovki" czymś w 
rodzaju programu pilotażowego... 
 
W konkretnym perzypadku polskiego PPP pytanie o koszty bezwzględne jest, 
niestety, również uzasadnione. Paroletni poślizg okazać się może bowiem 
niezwykle kosztowny dla tych przedsiębiorstw, które nie dokonały w tym 
okresie pewnego minimum zabiegów adaptacyjnych na własną rękę. Bez takiego 
minimum paroletnie opóźnienie wdrożenia PPP zredukowało prawie do zera ich 
szanse na przetrwanie. 
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Z punktu widzenia ekonomiki prywatyzacji jeden jeszcze aspekt programu 
zasluguje na krytyczną ocenę. Otóż wybór "nieklasycznych" funduszów 
inwestycyjnych, które pełnią rolę kluczowych inwestorów w niektórych firmach 
spośród tych, których udziały posiadają w swoim portfelu, radykalnie ogranicza 
normalne funkcje rynku kapitałowego. Przejęcie przez zewnętrznego inwestora 
aktywów firmy, uważanej przez niego za niedowartościowaną, w której 
głównym udziałowcem jest taki fundusz inwestycyjny, jest de facto niemożliwe. 
Ponieważ rolą rynku kapitałowego jest eliminacja nieefektywnych firm i 
niekompetentnych zarządów, więc też brak możliwości dokonania tzw. hostile 
takeover, tzn. przejęcia kontrolnego pakietu akcji i dokonania odpowiednich 
posunięć sanacyjnych, jest poważnym ograniczeniem roli rynku kapitałowego.  
 
6. Co niesie przyszłość 
 
   Najbardziej prawdopodobna jest odpowiedź, że  n i e w i e l e. 
Zaprzepaszczone szanse niestety nie wrócą i PPP nie zrealizuje żadnego z 
ważnych celów, oddziałujących na całokształt procesu transformacji. Najnowsze 
badania opinii publicznej wskazują też, że program wystartuje przy 
minimalnym zainteresowaniu społeczeństwa. Wynika z nich, że tylko 15% 
uprawnionych stwierdza, że na pewno weźmie udział i odbierze świadectwa 
udziałowe [Rzeczpospolita z 16 sierpnia 1995r.]. Brak zainteresowania jest z 
pewnością lepszy niż niechęć, czy aktywna opozycja, ale potwierdza pogląd o 
marginalnym znaczeniu całego przedsięwzięcia. Niewielki będzie też efekt 
ekonomiczny. To dobrze, że program zbliża się do startu. Lepiej, rzecz jasna, że 
będziemy mieli w przypadku objętych programem firm z prywatyzacją taką, jak 
jest (tj. z PPP), niż gdyby firmy miały pozostać państwowe. Lepiej też, że jest to 
prywatyzacja taka jaka jest, niż prywatyzacja poprzez spółki pracownicze. Ale 
na tym lista korzyści się kończy.  
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