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PROGI MYŚLOWE REFORMY 

W toku gorącej debaty ekonomicznej i sporów legislacyjnych z lat 1980/81 fakt 

absolutnej dominacji własności państwowej, wyrażający się 85-procentowym udziałem 

w produkcji globalnej przemysłu, nie był postrzegany jako istotna przeszkoda na 

drodze przełomowej reformy gospodarczej. Problematyka własności nie mieściła się w 

głównym nurcie dyskusji. 

Odległy był czas, gdy wyobraźnia ekonomistów owładnięta była wizją gry 

rynkowej organizowanej przez centralnego planistę. Kiedy szuflady ekonomistów 

wypróżniły się w odpowiedzi na zapotrzebowanie publiczne, okazało się, że pokonany 

został już  próg myś lowy rynkowej samoregulacji. Poszukiwano adekwatnego modelu 

zarządzania, likwidującego doszczętnie system nakazowo-rozdzielczy i kreującego 

samodzielnie przedsiębiorstwa. Modelowanie systemu gospodarczego, mającego za 

swe podstawowe ogniwo przedsiębiorstwo „3xS”, było swoistym paradygmatem tego 

czasu. 

Skupiając uwagę na konsekwentnym zerwaniu podległości przedsiębiorstwa 

wobec centrum i na czytelnym podziale ról między samorządem a dyrektorem, 

zarówno ekonomiści niezależni jak i ekonomiści dworscy zepchnęli na margines 

dyskusji problematykę odpowiedzialności ekonomicznej za wyniki gospodarowania i 

kwestie własności. Przypomnijmy, że „Sieć” szybko wycofała się, w ogniu krytyki, z 

niezbyt zręcznej formuły własności załogowej, przyjmując w swoim projekcie 

przedsiębiorstwa społecznego następującą konstrukcję własności /cytat z materiałów 

„Sieci”/: „Właścicielem środków produkcji jest całe społeczeństwo. Organ założycielski 

w imieniu państwa powierza część  mienia ogólnonarodowego w dyspozycję 

przedsiębiorstwa jako osoby prawnej. Przedsiębiorstwu służą wszelkie prawa do 

powierzonego sobie mienia, załoga natomiast zarządza przedsiębiorstwem przy 

pomocy organów samorządowych. Czyli to nie załoga jest właścicielem, w związku z 

tym zarzut o tworzeniu własności grupowej jest bezzasadny”. 

Sporadycznie tylko słyszało się zarzuty, że o ile samorząd bez realnych 

uprawnień współwłaściciela jest ozdobnikiem i fasadą, to samorząd z gestią 

współwłaściciela, lecz bez jego współodpowiedzialności jest zabawą w gospodarkę. 

Jeś li mówiło się o odpowiedzialności, to na ogół zajmowano się kwestią dostosowania 

																																																													
1 Janusz Lewandowski (ur. 1951) – ekonomista. W latach 80. współpracownik „Solidarności”. 
2 Jan Szomburg (ur. 1951) – ekonomista i publicysta. Działacz „Solidarności” od 1980. 



	 	 	
kompetencji decyzyjnych samorządu do stopnia ryzyka ponoszonego przez załogę, 

toczono bowiem ostry bój o wystarczający zakres kompetencji, by przedsiębiorstwo 

stało się rzeczywiście samodzielne i samorządne. Ostateczna treść  ustaw o 

przedsiębiorstwach państwowych i samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego 

stanowiła kompromis polityczny, wynikły z przetargów między władzą a 

„Solidarnością” – był to spór o stopień dyspozycyjności gospodarki wobec polityki, 

decydowały tu nie argumenty, ale przede wszystkim fakty dokonane i demonstracje 

siły. Regulacja przyjęta przez Sejm w dniu 25 września 1981 roku definiuje 

przedsiębiorstwo jako podmiot „gospodarujący wydzielonym mu i nabytym mieniem, 

stanowiącym część  mienia ogólnonarodowego”, i ten akurat zapis nie wzbudził 

kontrowersji. 

Omijanie tej kwestii, podyktowane w pewnej mierze względami taktyki 

politycznej, nade wszystko dokumentuje i odzwierciedla ówczesny sposób 

diagnozowania źródeł niesprawności i gospodarczej „realnego socjalizmu” – akcent 

padał na biurokratyzację systemu oraz nieformalną polityzację poprzez mechanizm 

nomenklatury. 

W efekcie, akty prawne stanowiące w założeniu kamień węgielny nowego, 

zreformowanego porządku ekonomicznego, sankcjonowały i zamrażały 

poststalinowski układ stosunków własnościowych w przemyś le, będący następstwem 

ustawy nacjonalistycznej z 3 stycznia 1946 roku oraz nadużycie starego dekretu z 16 

grudnia 1918 roku, którym posłużono się po wojnie, by bezzwrotnie przejąć  pod zarząd 

państwowy większość  przedsiębiorstw średnich i małych, nie objętych aktem 

nacjonalizacji. Triumfowała jeszcze raz, za cichym przyzwoleniem strony społecznej, 

doktryna jednolitej i niepodzielnej własności państwowej, nastręczająca ogromne 

problemy przy  próbach jej integracji z systemem prawa cywilnego, zastępującym 

stopniowo administracyjną regulację obrotu gospodarczego3. 

Ten zachowawczy sposób ujęcia problematyki własnościowej rzutował 

nieuchronnie na treść  dalszych aktów prawnych, w tym przede wszystkim na ustawę o 

poprawie gospodarki przedsiębiorstwa państwowego oraz o jego upadłości z 29 

czerwca 1983 roku. Zapisana w niej odpowiedzialność  członków rady pracowniczej i 

załogi jest raczej symboliczna. Polega na pozbawieniu członków rady pracowniczej 

biernego prawa wyborczego w okresie pięciu lat od daty odwołania rady /z 

moż liwością uchylenia tej łagodnej przecież  sankcji przez sąd/. Trudno o lepszy 

przejaw państwowego paternalizmu, nieodwołalnie zespolonego z gospodarczym 

etatyzmem4. 

Wypełnianie przestrzeni prawnej nowymi przepisami, coraz bardziej 

oddalającymi się od ducha i litery kompromisu wynegocjowanego w roku 1981 

																																																													
3 A. Stelmachowski, Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984, s. 52 i nast., 303 i nast. [przyp. aut.]. 
4 Niektóre problemy własności i odpowiedzialności, pozostawione bez odpowiedzi w latach 1980/81 
sygnalizuje J. Lewandowski, J. Szomburg, Samorząd w dobie „Solidarności”, Londyn 1985 [przyp. aut.]. 



	 	 	
następowało w okresie, kiedy myś l reformatorska dokonywała poważnych 

przewartościowań. Sumaryczny efekt realny poczynań reformatorskich w krajach 

„realnego socjalizmu”, mianowicie brak oczekiwanego przełomu efektywnościowego, 

niemoż liwość  zbudowania systemu o jakościowo lepszych parametrach 

ekonomicznych, zdolnego współzawodniczyć  z gospodarką rynkową Zachodu i trwale 

zażegnać  groźbę buntu niezadowolonej ludności, dowodził, że reformy te nie sięgnęły 

rzeczywistych źródeł trwałej niewydolności gospodarczej naszego systemu. Stawia to 

pod znakiem zapytania sens i szczerość  wysiłku reformatorskiego zamykającego się w 

obrębie doskonalenia i „dalszego doskonalenia” systemu zarządzania, to znaczy 

układów decyzyjnych. Rzeczywistość  ośmieszyła wprost niektóre regulacje prawne, 

takie jak wspomniana wyżej ustawa o upadłości czy ustawodawstwo 

antymonopolistyczne, wzięte jakby z innego świata. 

REHABILITACJA KAPITAŁU 

W ramach ogólniejszych przewartościowań zmienia się na naszych oczach 

słownik ekonomiczny. Szereg pojęć , zapładniających wizje reformatorskie z roku 1956, 

a nawet 1980, trafiło już  do lamusa. W to miejsce tylnymi drzwiami, wprowadza się do 

debaty publicznej takie pojęcia jak rynek kapitałowy, akcje i obligacje czy prawa 

własności. 

Aktualizuje się głos Ludwiga von Misesa5, który przez górą sześćdziesięciu laty 

uprzedzał, że centralną postacią zdrowej gospodarki jest przedsiębiorca i że ma postać  

menadżera nie może być  dla niej substytutem. Aktywność  szefów zachodnich 

korporacji rodzi mylną ocenę ich rzeczywistości roli gospodarczej, przesłanie 

mianowicie fakt, iż  menadżer działa zawsze w ramach zakreś lonych przez decyzje 

własnościowe, decyzje indywidualnych właścicieli kapitału, od których zależy 

powstanie, rozrost, łączenie lub likwidacja przedsiębiorstw i którzy ponoszą 

rzeczywiste ryzyko gospodarowania. Funkcjonowanie przedsiębiorstw, pisał Mises, 

odbywa się w ramach parametrów i tendencji rynkowych, wyznaczonych w 

ostatecznym rozrachunku przez inne czynniki, aniżeli splot operacji menadżerskich. 

„Czynności” menadżerów, dokonywane przez nich akty kupna i sprzedaży, stanowią 

zaledwie ułamek całości operacji rynkowych. Rynek kapitalistyczny pełni ponadto 

wszystkie funkcje związane z alokacją dóbr kapitałowych między różne gałęzie 

produkcji. Przedsiębiorcy i właściciele kapitału zakładają korporacje i inne firmy, 

powiększają lub zmniejszają ich wielkość , likwidują je lub je łączą z innymi 

przedsiębiorstwami, kupują i sprzedają akcje i obligacje już  istniejących oraz nowo 

powstających korporacji, udzielają, wycofują lub odzyskują kredyty – słowem pełnią 

wszystkie te czynności, których całość  okreś lamy mianem rynku kapitałowo-

pieniężnego. Właśnie owe transakcje finansowe ukierunkowują produkcję w sposób 
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pozwalający optymalnie zaspokoić  najpilniejsze potrzeby konsumentów. Transakcje te 

konstytuują rynek jako taki. Jeś li się je wyeliminuje, nie zachowa się żadna autentyczna 

część  rynku. To, co pozostaje, jest elementem, który nie może egzystować  

samodzielnie, nie może funkcjonować  w roli rynku…”6. 

Praktyka „realnego socjalizmu” w pełni potwierdziła te obawy. Doświadczenia 

Polski i Węgier pozwalają docenić  przenikliwość  i wagę argumentów Misesa, na temat 

rachunku ekonomicznego w socjalizmie. Rynki kapitałowe i finansowe, instytucjonalnie 

ujęte w giełdy /pokazywane do niedawna na naszych środkach przekazu jako 

ucieleśnienie kapitalistycznego zła, miejsca hałaś liwej krzątaniny ludzi ogarniętych 

amokiem spekulacji/, porządkują i ukierunkowują bieżącą działalność  gospodarczą, są 

integralnym zapleczem rynków towarowych i fundamentem racjonalnych operacji 

menadżerskich. 

Mises mylił się w ocenie trwałości tak niepraktycznego, jego zdaniem, systemu 

jak socjalizm, ale trafnie zlokalizował główną przyczynę nieefektywności: w wyniku 

obniżenia stopnia porównywalności celów i środków w kategoriach pieniężnych, 

gospodarce socjalistycznej obcy jest zobiektyzowany rachunek ekonomiczny, w wyniku 

braku realnych właścicieli kapitału nie istnieje racjonalna alokacja zasobów7. 

Dogodny klucz analityczny do rzeczywistości gospodarczej „realnego 

socjalizmu” znajdujemy w teorii „praw własności” property right’s school/, która – 

częściowo z inspiracji Misesowskiej –rozwinęła się po II wojnie światowej w USA, a od 

kilku lat zaczęła być  modna w Polsce. Teoria ta zajmuje się systematyczną analizą 

naukową różnorakich instytucji własnościowych oraz specyficznych dla nich wiązek 

praw własności8. 

Teoria ta ugruntowała związek prywatnej własności, czyli wiązki praw 

ekskluzywnych /domkniętych/ i swobodnie transferowalnych /przekazywalnych/ z 

moż liwością dokonywania pełnej wyceny zasobów, to znaczy właściwym 

uwzględnieniem konkurencyjnych korzyści bieżących i potencjalnych korzyści 

przyszłych. Po wtóre, utożsamiła własność  prywatną z szansą minimalizacji tzw. 

kosztów transakcji, czyli kosztów informacji, negocjacji i kosztów egzekucji umów. 

Konkurencja oraz dobrowolna przekazywalność  praw własności na rynku pełnią 

pożyteczne funkcje – kumulują wiedzę pochodzącą od wszystkich potencjalnych 

właścicieli, dotyczącą sposobu użytkowania zasobów. Dobrowolna przekazywalność  

praw własności gwarantuje, że spożytkowany będzie ten rodzaj wiedzy, który ma 

największą wartość . 

Szkoła praw własności eksponuje rolę właściciela, jako pośrednika między 

potrzebami dziś  i jutra. Jego bogactwo zależy od tego, na ile trafnie uwzględni 

																																																													
6 L. von Mises, Niemoż liwoś ć  rachunku ekonomicznego w socjalizmie, w: Human Action, cyt. za Przegląd 
Polityczny, 1985, nr 6, s. 72 [przyp. aut.]. 
7 Tamże. [przyp. aut.]. 
8J. Strzelecki, Teoria praw własności: geneza, podstawowe pojęcia i twierdzenia, uwagi o zastosowaniu do 
analizy gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1984. [przyp. aut.]. 



	 	 	
konkurujące ze sobą roszczenia teraźniejszości i przyszłości; przy jego braku górę 

biorą roszczenia dzisiejszej generacji. Osoba właściciela, podmiotu klasycznej triady 

uprawnień – posiadania rzeczy, korzystania z niej i rozporządzania – warunkuje pełną 

wycenę zasobów, zapewnia, że ich użytkowanie staje się fully priced, a cały system – 

gwarantujący jednostkom realizowanie skapitalizowanej wartości spodziewanych 

korzyści w aktualnych cenach transferu zasobów – staje się dynamiczny i innowacyjny. 

Dotyczy to zarówno klasycznej wartości prywatnej jak i domkniętych oraz dobrowolnie 

przekazywanych udziałów majątkowych, których najbardziej rozpowszechnionym 

przejawem są akcje, nawiązujące do znanej już  z prawa rzymskiego instytucji własności 

„na częściach ułamkowych”. 

Spojrzenie z tego punktu widzenia rzuca interesujące światło na dotychczasowy 

kierunek reform w krajach „realnego socjalizmu”, omijający w gruncie rzeczy 

problematykę własnościową sensu stricto. 
Podział uprawnień własnościowych pomiędzy organ założycielski, samorząd 

pracowniczy i dyrektora, wyrastający z kompromisu politycznego roku 1981, 

wprowadził na arenę gospodarczą kolejnych nominalnych współwłaścicieli, nowe 

podmioty amorficznej własności ogólnonarodowej, obok jej tradycyjnego powiernika, 

jakim jest administracja. Nie był to jednak krok do przodu w dziele kreowania systemu 

efektywnych decyzji własnościowych i odpowiedzialności majątkowej. Nadal nikt nie 

traci nie dekapitalizacji majątku przedsiębiorstw państwowych. Nie funkcjonuje nawet 

kategoria ekonomicznej dekapitalizacji. Pozostajemy wciąż  w kręgu buchalteryjnej 

wyceny majątku, niezależnej od jego bieżącej rentowności i wartości dochodów, jakie 

może on przynieść  w przyszłości. 

Poruszanie się na dotychczasowej osi reformy nie przybliża nas do gospodarki, w 

której reprezentowane są interesy własności, wnosząc do systemu ekonomicznego 

nową, opisaną wyżej logikę, w miejsce ustępującej logiki zarządzania biurokratycznego. 

Przemiana środków trwałych w kapitał nie nastąpi na głównej arenie gospodarczej 

nowych podmiotów gry ekonomicznej, specjalizujących się we własności, 

zainteresowanych maksymalizacją dochodów od kapitału i sprawujących z tego punktu 

widzenia kontrolę nad operacjami menadżerów. Muszą także zaistnieć  warunki 

systemowe po temu, by interesy własności wprawiły w ruch mechanizm napędowy 

gospodarki, jakim jest rynek kapitałowy i pieniężny, obiektywizujący rachunek 

ekonomiczny i zapewniający przepływ kapitałów w społecznie pożądanych kierunkach. 

Wśród tych warunków systemowych, oprócz budowy infrastruktury rynku 

kapitałowego, na plan pierwszy wybija się problem politycznych gwarancji i stabilności 

reguł gry, a w szczególności gwarancji dla uprawnień własnościowych. Nie chodzi przy 

tym o zapisy formalne, nawet rangi konstytucyjnej, ale o mechanizm sprawowania 

władzy, zabezpieczający interesy własnościowe przed biurokratycznym 

woluntaryzmem. Praworządność  jest warunkiem autentycznej własności i 

autentycznej przedsiębiorczości – są to elementarne zależności. 



	 	 	
ETATYZM PO NOWEMU? 

Wnioski z dotychczasowych doświadczeń wyciągają wszyscy. Pod koniec 1988 

roku zarysowuje się nowa filozofia gospodarcza rządu, zakładająca między innymi, jako 

główny kierunek strategiczny, reorganizacje przedsiębiorstw państwowych9. 

Proponuje się mianowicie przekształcenie dzisiejszych przedsiębiorstw państwowych 

w spółki z udziałem Skarbu Państwa. Udział Skarbu Państwa ma się wyrażać  wartością 

kapitału, będącego równowartością funduszu statutowego w środkach trwałych oraz 

funduszu statutowego w środkach obrotowych. Od tego kapitału przedsiębiorstwo 

płaciłoby stałą dywidendę na rzecz budżetu w wysokości obowiązujące w danym roku 

podstawowej stopy procentowej przez NBP w zależności od wskaźnika inflacji. 

Oznaczałoby to likwidację dzisiejszego organu założycielskiego i wprowadzenie w to 

miejsce kontroli kapitałowej. Przedsiębiorstwo otrzymuje całkowitą swobodę 

gospodarowania majątkiem pod warunkiem wywiązywania się z podstawowego 

zobowiązania wobec państwa, jakim jest dywidenda, od powierzonego kapitału. 

Ekstrapolując ten kierunek reformy otrzymujemy wizję quasi gry kapitałowej, 

której uczestnikami są spółki państwowe i mieszane, z ewentualną giełdą „wartości 

funduszy przedsiębiorstw”, z prawem akcji i obligacji, moż liwością wykupu jednych 

firm przez drugie itp.10Ten projekt reorganizacji sektora zdaje się dostrzegać  potrzebę 

zaszczepienia naszej gospodarce elementów rynku kapitałowego i zwiększenia 

adaptacyjności struktury podmiotowej. Ale – tak jak pozostałe propozycje zmiany form 

dysponowania majątkiem państwowym – obciążony jest grzechem pierworodnym: 

obiecuje więcej niż  zawiera w sobie formuła własności publicznej jako taka. 

Doświadczenie krajów Europy Zachodniej demonstruje nieprzekraczalne granice 

racjonalizacji sektora państwowego, który tam jest fragmentem wymagającej, 

konkurencyjnej i utwardzonej finansowo struktury gospodarczej. Najpierw próbowano 

„komercjalizacji” sektora publicznego, potem jego „deregulacji’, decydując się w końcu 

na prywatyzację. Wydaje się, że referowana wyżej koncepcja mieści się na poziomie 

„komercjalizacji”. Należy zakładać  z góry, że osiągalny u nas stopień racjonalizacji 

spółek państwowych będzie znacznie niższy niż  na Zachodzie, zaś  logika nadzoru 

administracyjnego będzie zawsze odmienna, niż  kontrola ze strony prywatnych 

akcjonariuszy. Administracja reprezentuje logikę biurokracji i nie jest w stanie 

przestawić  się na logikę gry kapitałowej. Decydują o tym nie stany formalno-prawne, 

ale całokształt stosunków gospodarczo-politycznych. 

W warunkach niezdemokratyzowanej struktury politycznej można założyć , że 

projektowanie spółki Skarbu Państwa jako dominującego typu przedsiębiorstwa 

stanowi iluzoryczny krok naprzód w stosunku do modelu przedsiębiorstwa „3xS”. 

																																																													
9 Rozmowa z ministrem finansów Andrzejem Wróblewskim /w:/ „Życie gospodarcze”, 1988, nr 10. [przyp. 
aut.]. 
10 Zob. M. Święcicki, Reforma własnościowa, referat na seminarium „Propozycje przekształceń polskiej 
gospodarki”, Warszawa 1988 [przyp. aut.]. 



	 	 	
Niebezpieczeństwo polityzacji obszaru gospodarczego nie maleje, obietnica uzyskania 

przełomu efektywnościowego jest wątpliwa. 

Drugim zasadniczym elementem nowej filozofii gospodarczej rządu jest 

swoboda podejmowania działalności gospodarczej. Można liczyć  na szybkie efekty 

uchylenia niektórych barier rozwojowych sektora niepaństwowego i odblokowania 

ludzkiej inicjatywy, ale należy pamiętać  o proporcjach. Sektor państwowy posiada 

wciąż  83,5% udziału w produkcji globalnej /dane z 1987 r./, sektor prywatny – ponad 

3%. Proporcje są prawie takie same, jak na początku lat osiemdziesiątych, na progu 

reformy. Dlatego program odrodzenia gospodarczego poprzez stworzenia wolnego 

pola dla aktywności gospodarczej społeczeństwa nie jest wystarczający. Cofanie się 

etatyzmu w dziedzinach kapitałochłonnych byłoby procesem zbyt powolnym. 

Ale nie tylko tempo procesów wyzwolonych w ramach doktryny 

równouprawnienia sektorów jest tu problemem. Zasadnicze obawy budzi moż liwy 

efekt symbiozy pomiędzy obumierającym stopniowo sektorem państwowym a nową 

przedsiębiorczością, której przejawem są spółki handlowe – coraz częściej tworzone 

przez przedsiębiorstwa państwowe – działające w oparciu o majątek trwały, 

powierzone materiały i zasoby ludzkie firmy macierzystej. Można wtedy mówić  o 

lepszych efektach „strumieniowych”, ale spojrzenie na ten proceder z punktu widzenia 

hipotetycznego właściciela majątku, zainteresowanego ochroną substancji 

ekonomicznej i jej odtworzeniem, rodzi wątpliwości. Okazuje się to zalegalizowanym 

pasożytowaniem na majątku państwowym, czyli niczyim. Problem tkwi w tym, że 

interesy własności nie są tu reprezentowane. Inne wątpliwości pojawiają się wówczas, 

gdy spojrzymy na symbiozę przedsiębiorstw państwowych i spółek z punktu widzenia 

budowy rynku i zdrowej konkurencji: powstają bowiem obiegi zamknięte, niedostępne 

dla outsiderów. Nie taniość  usług decyduje o akwizycji zleceń, ale układ personalny – 

lokowanie się dyrektorów firm państwowych i wpływowych osób pozyskanych z 

lokalnego establishmentu w radach nadzorczych spółek lub obejmowanie przez nich 

udziałów prywatnych stanowi o politycznym i socjologicznym obliczu tego procesu. 

Tego typu reakcje zachodzące już  teraz między sektorami każą sceptycznie 

spojrzeć  na perspektywę zwycięskiej rywalizacji „nowego” żywiołu przedsiębiorczości 

ze „starym” sektorem państwowym, poszukującym nowej formuły organizacyjnej. 

Zamiast spodziewanej rywalizacji możemy być  świadkami trwałego kompromisu, 

patologicznej symbiozy, reprodukującej chorą tkankę zetatyzowanej gospodarki. 

 

EKONOMICZNA ALTERNATYWA 

Rewitalizacja sektora państwowego poprzez wprowadzenie nowych form 

dysponowania kapitałem państwa ma swoje wyraźne, nieprzekraczalne granice. 

Naturalny rozkład etatyzmu byłby z kolei procesem zbyt długotrwałym i zatruwającym 



	 	 	
całe gospodarcze otoczenie. Dlatego potrzebny jest akt eutanazji: szeroko zakrojona 

parcelacja majątku państwowego. 

Włączając się w obecny nurt dyskusji na temat kierunków przebudowy 

gospodarki „realnego socjalizmu” proponujemy odgórne przekształcenie amorficznej 

własności państwowej w zdecentralizowany system indywidualnych i dobrowolnie 

przekazywalnych uprawnień w stosunku do istniejącego majątku produkcyjnego11. To 

odróżnia naszą propozycję od pojawiających się ostatnio programów przebudowy 

własności państwowej we własność  grupową, poprzez nieodpłatne rozdanie lub 

wyprzedaż  udziałów majątkowych załogom pracowniczym. Akcjonariat pracowniczy, 

czyli związanie uprawnień majątkowych ze stosunkiem pracy, usztywnia naszym 

zdaniem obecną wysoce wadliwą strukturę produkcyjną. Nie stwarza też , ze swej 

istoty, przesłanek dla rynku kapitałowego12.   

Treścią naszej propozycji jest powszechne uwłaszczenie, to znaczy realne 

przeniesienie uprawnień własnościowych z administracji państwowej na szerokie 

rzesze społeczeństwa. Musi to być  radykalne odpaństwowienie gospodarki, nie tylko w 

sensie formalnym lecz i efektywnym, to znaczy musi prowadzić  do narzucenia 

przedsiębiorstwom innych niż  dotąd kryteriów kontroli ekonomicznej i do likwidacji 

gospodarczego paternalizmu. 

Sytuacja kraju wyznacza strategię uwłaszczenia. Dochodzimy tu do 

podnoszonego często w dyskusjach problemu słabości kapitałowej społeczeństwa jako 

bariery reprywatyzacji. Podkreś lona wcześniej potrzeba radykalnego 

odpaństwowienia gospodarki narzuca jasne stanowisko w spornej kwestii „wyprzedaż , 

czy nieodpłatne przekazanie”. Budowa powszechnego akcjonariatu poprzez wykup 

mienia państwowego nie jest zadaniem realnym. Sprzedaż  akcji może mieć  charakter 

uzupełniający w stosunku do nieodpłatnego rozprowadzenia, w takiej proporcji, w 

jakiej zasoby ludności pozostają w stosunku do wartości majątku państwowego13. 

Znane nam, niebagatelne racje przemawiające za wyprzedażą, jako czynnikiem 

przywracania równowagi budżetowej i rynkowej, muszą ustąpić  przed prostymi 

koniecznościami. Horyzont czasowy reprywatyzacji w formie wykupu akcji, szacowany 

przez optymistów na piętnaście, dwadzieścia lat, a przez pesymistów na sto lat i więcej, 

przesądza o odbiorze społecznym tego wariantu przebudowy gospodarczej. Żaden 

program operujący tak odległą perspektywą nie jest w stanie pobudzić  wyobraźni 

masowej, wyrwać  z nastroju apatii i niewiary, zapobiec „chorobie emigracyjnej”. 

Gospodarce i społeczeństwu potrzebny jest obecnie zwrot, wyrwanie z letargu, 

przełom w warstwie realnej i psychologicznej – taki, jaki przeżyło społeczeństwo 

																																																													
11 Wykorzystujemy tu fragmenty naszego referatu na seminarium „Propozycje przekształceń polskiej 
gospodarki”, Warszawa 1988, Uwłaszczenie jako fundament reformy społeczno-gospodarczej. Zarys 
programu [przyp. aut.]. 
12 Zob. R. Krawczyk, Skrypt do kapitału, Przegląd Tygodniowy, 1985, nr 49 [przyp. aut.]. 
13 Zob. S. Kawalec, Zarys programu prywatyzacji polskiej gospodarki, referat na seminarium „Propozycje 
przekształceń polskiej gospodarki”, Warszawa 1988 [przyp. aut.]. 



	 	 	
Niemiec Zachodnich w roku 1948. Jeś li od wielu lat dryfuje się bez nadziei, o czym 

dobitnie świadczy odpływ emigracyjny ludzi młodych, to o reformie należy myś leć  o 

kategoriach nieciągłości zwrotu, nie zaś  procesów piętnastoletnich, dwudziestoletnich. 

Wydaje się, że akt parcelacji mienia państwowego, w wyniku którego w każdym 

polskim domu powstaje uprawnienie majątkowe, które niebawem będzie można 

wypróbować  na giełdzie, posiada walory mobilizacyjne. W wielkim skrócie 

wyobrażamy sobie taką operację następująco: wszystkie osoby fizyczne od 18 lat w 

górę, będące obywatelami polskimi otrzymują bony majątkowe o jednakowym 

nominale wynoszącym wedle wstępnych szacunków około 2 milionów złotych. Bony 

majątkowe są imienne i nie mogą być  przedmiotem obrotu, mogą być  wykorzystywane 

tylko w jednym kierunku – jako uprawnienie do objęcia akcji o ekwiwalentnej wartości. 

Ustala się i ogłasza publicznie harmonogram reprywatyzacji, to znaczy podaje terminy, 

w których akcje poszczególnych przedsiębiorstw wprowadzone zostaną do obrotu na 

giełdach regionalnych. Posiadacz bonu majątkowego sam wybiera moment, w którym 

pojawia się na giełdzie w roli potencjalnego akcjonariusza lub powierza bon maklerowi 

giełdowemu. 

Oprócz nieodpłatnego przejmowania udziałów za pośrednictwem bonów 

majątkowych, każdemu przysługuje prawo wykupu dowolnej ilości akcji dowolnego 

reprywatyzowanego zakładu pracy. Oprócz emisji akcji zwykłych /na okaziciela/ 

zakładamy emisję akcji uprzywilejowanych danego zakładu pracy, adresowanych do 

jego załogi. Załoga może przejmować  te akcje za bony lub kupować  je z bonifikatą, 

zapewniając w ten sposób sobie odpowiednią siłę głosu na zebraniu akcjonariuszy. Tak 

widzimy – w uprzywilejowaniu załogi – rozwiązanie problemu kontroli nad zakładem 

pracy w okresie przejściowym oraz wyjście naprzeciw aspiracjom samorządowym w 

nowych warunkach. Szczególne prawa przysługiwałyby także załogom zakładów 

deficytowych, w których rozdysponowanie majątku dokonywałoby się bez 

pośrednictwa obrotu giełdowego, z prawem pierwokupu /kredytowanego/ 

zarezerwowanych dla pracowników. 

UWŁASZCZENIE JAKO TRANSFORMACJA SPOŁECZNA 

Nasza propozycja, idąca tak daleko, wynika z diagnozy rzeczywistości 

gospodarczej naszego kraju i krytycznej weryfikacji innych prezentowanych 

współcześnie opcji reformatorskich, które – w kontekście istniejących zagrożeń i 

wyzwań cywilizacyjnych – okazują się półśrodkami. Ani administracja, zainteresowana 

efektami rzeczowymi i strumieniowymi, ani załogi pracownicze, zainteresowane 

przede wszystkim dochodami bieżącymi, nie są w stanie realizować  interesów 

własności, rzecznika potrzeb przyszłości i uczestnika gry kapitałowej. Interesy 

własności nie mogą być  symulowane przez sztuczne ciała, nominalni właściciele nie 

mogą występować  na giełdzie, „socjalistyczny” rynek kapitałowy nie może być  bladą 

imitacją zachodniego oryginału. Nie pomogą protezy, które mają nakłonić  nominalnych 



	 	 	
właścicieli do zachowań „jak gdyby” ponosili rzeczywiste ryzyko. Muszą być  w grze 

interesy majątkowe konkretnych podmiotów, zaś  organizowany system powinien im 

gwarantować  moż liwość  zrealizowania skapitalizowanej wartości posiadanych 

zasobów.  

Proponujemy najkrótszą drogę do rozruchu takiego systemu i wykreowania 

warstwy ludzi „specjalizujących się w własności”. Nie ulega wątpliwości – weryfikuje 

się empirycznie – że zachodzi istotna różnica pomiędzy kontrolą sprawowaną nad 

przedsiębiorstwem, za pośrednictwem mechanizmu giełdowego, przez miliony 

drobnych akcjonariuszy, a kontrolą sprawowaną „w imieniu społeczeństwa” przez 

państwową administrację. 

Czas nagli. Należy porzucić  złudzenia, że możemy oprzeć  nasz rozwój 

cywilizacyjny na jakościowo odmiennych mechanizmach ekonomicznych niż  te, które 

stanowią o dynamice świata zachodniego. Dlatego, opowiadając się generalnie za 

pluralizmem form i dobrowolnością rozwiązań, upatrujemy w reformie stosunków 

własnościowych próg reformy gospodarczej, wiodące ogniwo transformacji „realnego 

socjalizmu” w system gwarantujący wyższą sprawność  gospodarowania. 

Szkicując projekt uwłaszczenia, widzimy w tym przede wszystkim rozwiązanie 

ekonomiczne. Dostrzegamy zarazem wymiar społeczny proponowanej operacji. 

Uruchomiony zostanie bowiem proces transformacji społeczeństwa najemników w 

społeczeństwo o zróżnicowanej strukturze dochodów, w którym obok rzeszy ludzi 

poprzestających na dochodach z pracy, pojawi się warstwa udziałowców, 

przedsiębiorców i rentierów. 

    Wymiar socjologicznej reprywatyzacji i sektora publicznego był mocno 

akcentowany wszędzie tam, gdzie była to operacja zorientowana na drobny 

akcjonariat. Tak było z programem „kapitalizmu ludowego”, proklamowanym przez 

Ludwika Erharda na zjeździe CDU w Hamburgu, w roku 1957 i późniejszą 

reprywatyzację sektora publicznego w Austrii, gdzie także w założeniu, chodziło o 

soziale Privatisierung. Motyw społeczny splata się wyraźnie z motywem fiskalnym w 

licznych, szeroko zakrojonych przedsięwzięciach reprywatyzacyjnych doby 

współczesnej. Otwarcie deklarowanym celem konserwatystów brytyjskich jest people’s 
capital market. Jest to świadoma opcja kreowania - poprzez bezpośrednie, a nie 

pośrednie kapitalizowanie oszczędności – szerszej warstwy risktaking individuals, 

niezbędnych w dziele rewitalizowania gospodarki, budowania kultury gospodarczej 

/enterprise culture/. Tak jest również  we Francji i innych krajach bogatych, ale także w 

Brazylii i Chile oraz innych krajach rozwijających się. 

Także dla nas ten społeczny aspekt dezetatyzacji gospodarki ogrywa bardzo 

istotną rolę. To co proponujemy, można nazwać  parcelacją majątku państwowego, 

wywłaszczeniem państwa czy reprywatyzacją, ale my akcentujemy świadomie, iż  jest 

to powszechne uwłaszczenie. W istocie jest to uspołecznienie własności poprzez 

rozdanie i wyprzedaż  realnych uprawnień majątkowych w ręce ludzi, którzy pozostają 



	 	 	
nominalnymi właścicielami na mocy konstytucji. Rozproszenie własności, 

upowszechnienie własności prywatnej jest realniejszą formą uspołecznienia aniżeli 

formalne zapisy, pozostające w jawnym rozdźwięku z rzeczywistością. We własności 

państwowej nie ma bowiem nawet ś ladu uspołecznienia, ś ladu zarządzania gospodarką 

przez „zrzeszonych producentów”, o których śnił Marks. 

Obecny skład stosunków własnościowych jest nie tylko pułapką ekonomiczną, 

ale także pułapką socjologiczną i antropologiczną, jest przesłanką społecznej 

samototalizacji. Rozwinięty na taką skalę etatyzm jest przyczyną ułomności wszystkich 

innych, niekolektywnych form własności, obecnych od dawna w naszym rolnictwie i 

rzemioś le, a stopniowo rozwijających się stopniowo w przemyś le. 

Uwłaszczenie, odbudowa autentycznej własności jest więc także próbą 

wydobycia się z pułapki socjologicznej. Tak rozumiał William Roepke istotę swego 

programu deproletaryzacji i taka jest treść  hasła redemptio proletariorum, 

zaczerpniętego z katolickiej nauki społecznej14. Z uwagi jednak na późniejszą ewolucję 

tej nauki, przewartościowanie widoczne szczególnie w encyklikach Jana Pawła II15 

przywołanie tylko tego patronatu nad dziełem rehabilitacji własności, co przytrafiło się 

autorom „Karty prywatnej przedsiębiorczości” z kwietnia 1987 roku, wydaje się lekkim 

nadużyciem. Szukając korzeni ideowych naszego programu, wskazujemy raczej na 

tradycję liberalną, eksponującą konsekwentnie, od czasu angielskich wigów, znaczenie 

własności prywatnej jako fundamentu wolności osobistej i pomyś lności gospodarczej 

całości. Nawiązując do tej tradycji, proponujemy radykalne wyjście z zaułków 

etatyzmu. Przejście od tego sztucznego tworu do pluralistycznego modelu stosunków 

własnościowych polegałoby na pokonaniu pewnego progu, który nazywamy 

uwłaszczeniem, oczekując, że to stworzy warunki dla dalszej swobodnej ewolucji 

struktury własnościowej w Polsce, z wykorzystaniem mechanizmu rynku kapitałowo-

pieniężnego jako regulatora tych przemian.  

 
	

																																																													
14 W. Roepke, Civitas Humana, A Human order of Society, London 1948 [przyp. aut.]. 
15 Jan Paweł II, właśc. Karol Wojtyła (1920–2005) – polski duchowny, filozof, dramaturg. Kardynał, 
metropolita krakowski. Od 1978 papież . W 2014 kanonizowany. 


