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Wstęp

Prywatyzacja, czyli przekształcenie sektora państwowego w prywatny jest tym 
zjawiskiem, którego rozmiary w ostatnich latach przerosły przewidywania anality-
ków gospodarczej sytuacji na świecie. Własnością prywatną dysponuje właściciel 
zainteresowany efektywnym wykorzystaniem posiadanego majątku i jego dalszym 
rozwojem, co prowadzi do wyższej efektywności przedsiębiorstw prywatnych, 
a w konsekwencji całej gospodarki oraz zwiększa możliwości podniesienia pozio-
mu życia społeczeństwa. Na konieczność prywatyzacji mają też wpływ czynniki 
polityczne. Wielu ekonomistów zwraca uwagę na zagrożenie nowej demokracji 
przez utrzymywanie dużego sektora państwowego. Prywatyzacja jest jedyną drogą 
przełamywania politycznego sterowania gospodarką oraz dominacji centralnej biu-
rokracji1. Rozwój demokracji jest zatem nierozerwalnie związany z prywatyzacją, 
gdyż tylko człowiek niezależny ekonomicznie może w sposób wolny decydować 
o sobie i sprawach publicznych. Upowszechnienie własności jest więc drogą do roz-
woju demokracji. Prywatyzacja w naszym kraju jest fundamentem, a zarazem nie-
zwykle złożonym problemem budowy gospodarki rynkowej. Prywatyzacja polskiej 
gospodarki jest logiczną konsekwencją transformacji systemowej zapoczątkowanej 
wyborami parlamentarnymi 4 czerwca 1989 r.

Polskie społeczeństwo wypowiedziało się w nich jednoznacznie za zmianą sys-
temu społeczno-gospodarczego i przejściem do systemu gospodarki rynkowej. Re-
alizacja tego celu nie była możliwa bez prywatyzacji gospodarki i dominującej pozy-

1 J. Macieja, Nie ma demokracji bez prywatyzacji, ,,Rzeczpospolita” 1993, nr 285.



122 STANISŁAW SZMITKA

cji prywatnej własności w gospodarce. Praktyka gospodarki światowej dowodzi, że 
sektor prywatny jest bardziej innowacyjny i efektywny niż publiczny i lepiej zaspo-
kaja potrzeby społeczeństwa, mimo że kieruje się nastawieniem egoistycznym, tj. 
zyskiem. Na początku lat 90. XX w. badania opinii publicznej dowodziły, że więk-
szość społeczeństwa uznaje przewagę własności prywatnej nad państwową, którą 
definiowano jako marnotrawną, „niczyją”. Mieliśmy wówczas świeżo w pamięci 
absurdy gospodarki socjalistycznej. Dziś prawdę o przewadze firm prywatnych nad 
państwowymi trzeba przypominać na nowo. Wiele grup społecznych, mających po-
czucie deprywacji, z nostalgią wspomina nie tylko względny egalitaryzm czasów 
socjalizmu, lecz także przyjazną „niszę” przedsiębiorstwa państwowego. Zapomina 
się o dolegliwościach związanych z nieracjonalnością, marnotrawstwem, złą organi-
zacja pracy itd. Przy tym postawy społeczne nie poddają się łatwej interpretacji. Jak 
wynika z badań prowadzonych w środowisku robotniczym i pracowniczym przez 
socjologów z SGH, Polacy w swej większości nadal deklaratywnie popierają prywa-
tyzację, jednak są coraz bardziej krytyczni wobec wszystkich konkretnych jej form. 
Prywatyzacja należy więc do tych zjawisk, które wzbudzają najbardziej ambiwa-
lentne postawy. Istniejące obecnie przedsiębiorstwa państwowe, mimo iż są lepiej 
przystosowane do gospodarki rynkowej, niż kilkanaście lat temu, są jednak nadal 
mniej efektywne od prywatnych. Według badaczy z Centrum Analiz Społeczno-
-Ekonomicznych (CASE) wszystkie wskaźniki ekonomiczne wskazują na to jedno-
znacznie – przedsiębiorstwa prywatne osiągają pod każdym względem lepsze wyni-
ki niż przedsiębiorstwa państwowe. Rentowność sektora państwowego jest ujemna, 
sektora prywatnego dodatnia i cechuje się tendencją wzrostową. Przedsiębiorstwa 
prywatne osiągają trzykrotnie wyższe przychody ze sprzedaży na jednego pracow-
nika i mają prawie trzy razy wyższy poziom inwestycji. A jednak jeszcze nigdy 
od początku procesu transformacji stosunek społeczeństwa do konkretnych form 
prywatyzacji, zwłaszcza do sprzedawania przedsiębiorstw państwowych kapitałowi 
zagranicznemu, nie był tak zły. Tak więc z różnych powodów bilans gospodarczy 
prywatyzacji i jej odbiór publiczny to dwie różne sprawy. Rachunek ekonomicz-
ny jest dodatni – narodziła się konkurencyjna gospodarka o rosnącej zdolności 
eksportowej. W odbiorze publicznym wygrał jednak negatyw prywatyzacji. I nic 
dziwnego: nasi politycy przedstawiają prywatyzację niemal wyłącznie w czarnych 
barwach. Tę propagandę chętnie podchwytują media szukające sensacyjnych tema-
tów na pierwszą stronę. Te oskarżenia, skupiające uwagę na jednym tylko aspekcie 
zjawiska, kształtują opinię społeczeństwa. I tak koło się zamyka. A prawda jak zwy-
kle leży pośrodku.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie teoretycznych uwarunkowań pry-
watyzacji, w tym szczególnie teorii ekonomicznych, które uzasadniają wyższość 
własności prywatnej nad publiczną. Miesięcznik „The Economist” nazwał prywaty-
zację „największą wyprzedażą w dziejach”, podając, że od połowy lat 80. do wcze-
snych lat 90. XX w. uzyskano w świecie ponad 300 mld dolarów ze sprzedanych 
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przedsiębiorstw państwowych2. Redaktorzy „The Economist” pisali, w duchu teorii 
praw własności, że sektor państwowy jest nieefektywny, ponieważ własność pań-
stwowa należy „do wszystkich i do nikogo”. Autorzy ci wskazywali, że te same 
przyczyny skłoniły do podjęcia prywatyzowania rządy różnych krajów, zarówno 
tych o stabilnej i długiej tradycji rynkowej, jak i tych, które do niedawna były cen-
tralnie sterowane. Nowy etap światowego rozwoju gospodarczego ujawnił mocniej, 
niż miało to miejsce w przeszłości, nieefektywność państwowej formy własności.

Teoria praw własności

Mocne teoretyczne ugruntowanie procesu prywatyzacji wiązało się, w pierw-
szym rzędzie, z formacją intelektualną, zwaną szkołą praw własności3 (property 
rights school). Teoria ta powstała w latach 50. XX wieku w USA, rozwinęła się 
jednak dopiero w latach 70. Jak pisze Zbigniew Staniek, powstała ona jako „wyraz 
polemiki z «ekonomią tradycyjną» (lekceważącą kwestie instytucjonalne w teorii) 
oraz teorią marksowską – uznającą własność prywatną za główne źródło «wyzysku 
klasowego» [...]. Wyraża ona przekonanie, iż pełnię praw własności można uzyskać 
jedynie w ramach własności prywatnej; dlatego niezbędne są procesy prywatyzacji 
tam, gdzie prywatna własność wykazuje przewagi komparatywne”4. Jak pisze dalej 
cytowany autor, prawo własności zawiera trzy zasady: wyłączność posiadania, prze-
nośność własności i konstytucyjne gwarancje własności. Te ostanie są niezwykle 
ważne, gdyż bez nich trudno byłoby wyeliminować dążenia elit politycznych lub 
najsilniejszych partii, by w pewnych sytuacjach ograniczać prawa własności. Au-
torzy teorii praw własności wskazują na negatywne skutki braku tych praw lub ich 
względności: „brak praw własności do określonego zasobu powoduje różne formy 
jego nieefektywnego wykorzystania i marnotrawstwa. Tempo eksploatacji nieposia-
danego zasobu [...] przekracza tempo eksploatacji zasobu, w stosunku do którego 
istnieją określone prawa własności. Jednostki eksploatujące dobra bez praw wła-
sności starają się osiągnąć «korzyści indywidualne» bez względu na skutki i kosz-
ty społeczne”5. Przyjmując ten punkt widzenia uznaje się, że własność prywatna 
sprzyja najbardziej efektywnym zachowaniom przedsiębiorstw.

Z powyższego stwierdzenia można wysnuć wniosek, że istotną rolę w proce-
sach społeczno-gospodarczych odgrywają stosunki własnościowe, czyli stosunki 
powstające między ludźmi w związku z korzystaniem z dóbr oraz decydowaniem 

2 Selling the state, „The Economist” 21.08.1993, tłumaczenie artykułu: „Forum”, 12.09.1993.
3 Zob. A. A. Alchian, H. Demsetz, The Property Rights Paradgim, „The Jurnal of Economic 

History” 1973, 33,1; The Economics of Property Rights, [red.] E Furubotn, S. Pejovich, Cambridge 
1974.

4 Z. Staniek, Teoretyczne aspekty polskiej prywatyzacji w okresie transformacji, SGH, Warszawa 
2001, s. 19.

5 Tamże.
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o nich. Rzutują one na całokształt stosunków społecznych, w tym zwłaszcza na 
stosunki ekonomiczne. Stosunki społeczne to zależności między ludźmi w związ-
ku z ich działalnością różnego typu (z odgrywanymi przez nich rolami w społe-
czeństwie). Ważną ich część stanowią stosunki ekonomiczne, tzn. stosunki po-
wstające między ludźmi w procesach produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji 
dóbr. Roman Milewski definiuje własność jako „zbiór efektywnie wykorzystanych 
(a nie tylko deklarowanych czy zapisanych w kodeksie lub konstytucji) uprawnień, 
inaczej praw własności, jakimi dany podmiot (właściciel) dysponuje w odniesieniu 
do określonego przedmiotu (obiektu) własności6. Własność ma wiele aspektów. 
Ekonomia analizuje przede wszystkim ekonomiczny aspekt własności i ten właśnie 
aspekt eksponowany jest w podanej wyżej definicji własności. Nie ulega jednak wąt-
pliwości, że w rzeczywistości nie da się całkowicie oddzielić tego aspektu własności 
od wielu innych jej aspektów, w szczególności prawnego, ale także politycznego, 
ideologicznego itd.

Pojęcie własności może być używane w wąskim i szerokim sensie. Teoria praw 
własności rozróżnia wyraźnie prawa własności w tych zakresach:

– prawa własności w szerokim sensie (property rights) definiowane są jako 
określone stosunki między ludźmi, które powstają w związku z istnieniem 
dóbr i odnoszą się do ich użytkowania, przy czym do dóbr zalicza się to 
wszystko, co przynosi ludziom korzyści lub satysfakcję, a więc zarówno rze-
czy (przedmioty materialne), jak i chociażby prawa człowieka, np. prawo do 
głosu.

– prawa własności w węższym sensie (ownership rights) odnoszone są do ogó-
łu zasobów gospodarczych i obejmują prawa do decydowania o tych zaso-
bach i korzystania z nich7.

Poza nurtem marksistowskim problematyka własności, a także związków 
między prawem i ekonomią podejmowana była stosunkowo rzadko. Prywatna wła-
sność traktowana była jednak tradycyjnie jako stan ponadczasowy oraz pożądany 
ze względu na efektywność gospodarowania, a także jako podstawa wolności i de-
mokracji.

Poczynając od lat pięćdziesiątych ten tradycyjny schemat stał się przedmiotem 
krytyki ze strony przedstawicieli teorii praw własności8, którzy uważają że teoria 
ekonomii musi szerzej zająć się problematyką własności. Główna ich teza o zasad-
niczym znaczeniu kategorii własności w procesie gospodarowania nie odbiega od 
stanowiska marksistowskiego. Jednakże zasadnicza rozbieżność stanowisk pojawia 
się wraz z pytaniem o podmiot własności. Przedstawiciele omawianego nurtu, sto-

6 Elementarne zagadnienia ekonomii, [red.] R. Milewski, Warszawa 2000, s. 20–21.
7 The Economics of Property Rights, [red.] E. G. Furubotn, S. Pejovich, Cambridge, Mass 1974, 

s. 3–7.
8 Wśród twórców tej teorii znajdują się min: A. A. Alchian, H. Demsetz, E. Furubotn 

i S. Pejovich.
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jąc na gruncie „metodologicznego indywidualizmu”, uznają, że faktycznymi pod-
miotami własności są przede wszystkim pojedyncze jednostki i to one właśnie są 
głównymi aktorami życia gospodarczego, nie zaś np. państwo czy społeczeństwo. 
Podstawowy argument za potrzebą przekształceń własnościowych jako swoje pod-
stawowe źródło brał wyżej wymienioną teorię praw własności, z której wynikało, 
że „dominacja prywatnej własności w gospodarce sprzyja konkurencyjności i ela-
stycznemu działaniu przedsiębiorstw oraz wymusza na nich wysoką efektywność 
wykorzystania zasobów i zachowania proinnowacyjne; sprzyja ponadto (dzięki 
wyłącznym i transferowalnym prawom własności) swobodnemu przepływowi za-
sobów i środków finansowych z gorszych do lepszych oraz bardziej opłacalnych 
zastosowań”9.

Teoria praw własności traktuje własność jako wiele uprawnień w stosunku do 
przedmiotu własności. W myśl tej teorii poziom uprawnień własnościowych w za-
sadniczej mierze wpływa na motywację osób dysponujących własnością.

Prywatny właściciel, dysponując w dużej mierze wyłącznością i przenośnością 
uprawnień własnościowych, będzie miał wszystkie prawa do decydowania wobec 
przedmiotu własności – do decyzji wobec przedmiotu własności i do dochodu z nie-
go. A więc uzyska możliwości i motywację do decyzji maksymalizujących stopy 
zwrotu z wyłożonego kapitału. W przypadku własności państwowej podstawowym 
problemem jest słabość uprawnień własnościowych. Administrujący państwowym 
przedsiębiorstwem urzędnik lub polityk nie uczestniczy w korzyściach ani kosz-
tach działania przedmiotu własności. Nie ma więc motywacji do optymalizacji jego 
działalności. Co więcej, tworzy to zachętę do „pogoni za rentą”, czyli poszukiwa-
nia przez rozmaite lobbies nadzwyczajnych korzyści, związanych z mechanizmem 
politycznym, ze stratą dla przedmiotu i jego właściciela. Jednocześnie podatnicy, 
będąc nominalnymi właścicielami przedsiębiorstw sektora publicznego, nie mają 
dostatecznych bodźców, by kontrolować zachowania polityków lub urzędników10.

Powyższe rozważania teoretyczne dotyczą doświadczeń gospodarek kapitali-
stycznych. Rodzi się natomiast pytanie o wagę wpływu własności na efektywność 
gospodarek transformujących się. Jest ono bardzo istotne. Odpowiedź na nie sta-
nowi bowiem podstawową przesłankę do formułowania strategii przekształceń wła-
snościowych: czy forsować prywatyzację jako warunek konieczny wszelkich zmian, 
czy też widzieć ją tylko jako składnik pakietu realizowanych reform? W świetle 
dotychczasowych doświadczeń transformacji można postawić tezę, że w krajach 
budujących dopiero gospodarkę rynkową wpływ własności na zachowania proefek-
tywnościowe podmiotów gospodarczych był i jest szczególnie istotny. Wynika to 
z tego, że w krajach o systemach prywatno-rynkowych rozległe otoczenie prywatne 

9 B. Błaszczyk, Pierwsze lata prywatyzacji w Polsce (1989–1991). Dylematy koncepcji i realizacji, 
,,Studia Ekonomiczne” 1993, nr 30, s. 9.

10 M. Bednarski, J. Wratny, Porozumienia związane z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych, 
Warszawa 2000, s. 14.
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narzuca przedsiębiorstwom państwowym, czy też słabo kontrolowanym przez wła-
sność, zewnętrzne normy efektywnościowe. Wynikają one z konieczności konku-
rowania z wydajniejszym sektorem prywatnym. Natomiast w gospodarkach silnie 
zetatyzowanych takiego nacisku nie ma. Stąd prywatyzacja jawi się raczej jako wa-
runek zmian, niż tylko jako jeden z ich elementów.

Reasumując, należy stwierdzić że:
– prywatyzacja, czyli przeniesienie własności z sektora publicznego do sekto-

ra prywatnego, zwiększa efektywność ekonomiczną dzięki bardziej twardym 
ograniczeniom budżetowym i wzrastającej dyscyplinie finansowej – taka jest 
podstawowa teza teorii praw własności11,

– kiedy „państwo posiada prawa własności, a nie jednostki, wtedy żaden indy-
widualny podmiot nie ma motywacji [...] aby troszczyć się o to, czy zasoby 
są efektywnie użytkowane”12,

– w sektorze prywatnym występują silne, zindywidualizowane bodźce i moty-
wy do efektywnej alokacji zasobów i ich racjonalnego wykorzystania13,

– w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach może być stosowana zasada swo-
bodnego przekazywania praw własności, co nie tylko poprawia alokację za-
sobów, lecz również zwiększa skłonność do wprowadzenia nowych technolo-
gii; działania te powinny prowadzić do wzrostu efektywności produkcyjnej14,

– rzeczywistymi podmiotami własności są konkretne jednostki, których moty-
wy postępowania nie zawsze są rezultatem ich formalnoprawnego usytuowa-
nia w strukturze organizacji,

– własność w sensie ekonomicznym pozwala zrozumieć i przewidzieć skutki 
gospodarcze danej struktury praw własności,

– odnosząc się do danego zasobu wiązka praw własności może być w poszcze-
gólnych gospodarkach oraz formach własności bardzo różna, co rzutuje w re-
zultacie na warunki zawieranych transakcji, wartość tego zasobu i sposób 
jego użytkowania,

– istotne znaczenie ma precyzyjne określenie praw własności do różnych za-
sobów; gdy prawa własności są określone źle lub nie są określone wcale, 
dochodzi często do rabunkowej gospodarki zasobami,

11 J. Kornai, Transformational Recession: The Main Causes, ,,Jouvnal of Comparative 
Economics”, nr 19, s. 49–50; Z. Podlasiak, Rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów gospodarczych 
w świetle teorii praw własności [w:] Elementarne zagadnienia ekonomii, [red.] R. Milewski, Warszawa 
2000, s. 81–84.

12 A. Brüggemann, J. Drygalski i inni, Efekty prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce 
i Niemczech Wschodnich – metodologia i wyniki badań empirycznych, „Ekonomia w praktyce i teorii”, 
nr 1, s. 8.

13 L. Zienkowski, Efekty transformacji i perspektywy rozwoju Polski [w:] Modele i polityka 
makroekonomiczna, [red.] A. Welfe, Warszawa 2002, s. 161–163.

14 A. Berg, E. Borensztain, R. Sahoy, J. Zettelmeyer, The Evolution of Output in Transition 
Economies i Explaining the Differences, „IMF Working Paper”, WP/99/73, Washington 1999.
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– wymiana dóbr to przede wszystkim wymiana praw własności do nich: swo-
bodna wymiana praw własności jest najlepszą gwarancją, że zasoby gospo-
darcze trafią w ręce tych, którzy potrafią je wykorzystać najlepiej,

– własność prywatna oznacza, że jednostki dysponują możliwością wyklucze-
nia innych osób z dostępu do pewnych dóbr oraz mają swobodę przekazywa-
nia posiadanych praw,

– własność prywatna jest innowacją społeczną stanowiącą odpowiedź spo-
łeczeństw na sprzeczność między nieograniczonością ludzkich potrzeb 
a względną rzadkością środków ich zaspokajania,

– koszty transakcji oznaczają, że funkcjonowanie mechanizmu rynkowego po-
ciąga za sobą pewne nakłady, które można obniżyć za pomocą umiejętnej 
regulacji państwa,

– modyfikacja prawa przez państwo nie jest obojętna dla struktury praw wła-
snościowych i w konsekwencji dla efektywności wykorzystania zasobów,

– badania empiryczne potwierdzają najczęściej wyższą efektywność gospodar-
czą organizacji stanowiących własność prywatną w porównaniu z własno-
ścią państwową, samorządową, komunalną czy też non profit.

Teoria agencji

Wzmocnienie orientacji prywatyzacyjnej dostarcza teoria agencji (principal 
– agent)15, której podstawy sformułował Leibenstein. Teoria ta poddaje analizie 
sytuację, gdy jeden podmiot – pryncypał, zleca drugiemu podmiotowi, określo-
nemu jako agent, wykonanie pewnego zadania. Między obydwoma podmiotami 
pojawia się specyficzny typ zależności, wynikający z tego, że zleceniodawca nie 
jest w stanie dokonać pełnej kontroli działań agenta i ten uzyskuje pewną władzę 
nad swoim pryncypałem. Agent – pozornie podporządkowany – w samej rzeczy 
wymyka się spod władzy pryncypała i realizuje własne interesy, w skrajnych przy-
padkach sprzeczne z interesami pryncypała. W tym kontekście podkreśla się dwa 
źródła napięć między pryncypałem a agentem. Po pierwsze, wspomniana różnica 
interesów i celów obu podmiotów, po drugie – asymetria informacji: agent może 
manipulować informacją uniemożliwiając pryncypałowi rzeczywiste rozeznanie 
stanu rzeczy.

Własność publiczna jest szczególnie narażona na koszty identyfikowane przez 
teorię agencji. Formą realizacji praw własności mogą być kontrakty menadżerskie, 
które pozwalają lepiej kojarzyć interesy pryncypała i agenta. Mamy w tym momen-

15 K. M. Eisenhardt, Agency Theory: An Assesment and Review, „Academy of Management 
Review” 1989, vol. 14, No 1.
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cie rozważań do czynienia z tzw. prywatyzacją zarządzania16. Kontrakty te mogą 
dotyczyć też przygotowania przedsiębiorstwa do prywatyzacji, gdzie jedną z form 
wynagrodzenia jest nabycie określonej puli akcji prywatyzowanej firmy. W syste-
mie tym często stosuje się możliwość nabycia akcji przez menadżerów, co pozwala 
zmniejszyć sprzeczność interesów kadry zarządzającej i głównych akcjonariuszy17. 
Łatwo może powstawać napięcie między menadżerami zarządzającymi przedsię-
biorstwami publicznymi (agentami) a reprezentantami administracji publicznej 
(którzy występują w podwójnej roli: pryncypałów wobec menadżerów i agentów 
w stosunku do wyborców) oraz obywatelami wyborcami, pełniącymi rolę kolektyw-
nego pryncypała. Menadżerowie mogą realizować własne cele – maksymalizować 
osobiste dochody, zwiększać koszty działalności przedsiębiorstw, zwiększać własne 
bezpieczeństwo, nawet ze szkodą dla interesu przedsiębiorstwa. Z kolei reprezen-
tanci administracji publicznej – urzędnicy mogą dążyć do realizacji celów wybor-
ców, jednak nie ograniczają się do nich i realizują także własne cele.

Innym możliwym do stosowania rozwiązaniem jest kontrakt zawarty między 
państwem a firmą prywatną do zarządzania daną jednostką sektora publicznego. 
Rozwiązanie takie miało np. miejsce w pierwszym etapie realizacji programu NFI 
– kontrakty zawarte z firmami zarządzającymi18. Koszty agencji są szczególnie wi-
doczne w ostatnim okresie w polskiej gospodarce, gdy w trakcie restrukturyzacji 
przemysłu menadżerowie i pracownicy przedsiębiorstw publicznych uzyskują wie-
loletnie gwarancje zatrudnienia, niekiedy sięgające dziesięciu i więcej lat.

Przytoczone wyżej rozważania na temat efektywności własności prywatnej i jej 
wyższości nad własnością państwową z reguły polegały na porównaniu pewnych 
idealnych uproszczeniach modeli ekonomicznych. Tomasz Gruszecki uważa, że 
„znaczna część wiedzy ekonomicznej to w końcu modele i zależności z nich wypro-
wadzone” i nie należy zapominać, że „model nie rządzi się zjawiskami realnymi”19. 
Realne stosunki własności prywatnej są zaś, po pierwsze, wysoce zróżnicowane, 
po drugie – często zbyt odległe od ideału. Rozdzielenie funkcji własności i zarzą-
dzania, jak zaznaczono powyżej, pociąga za sobą powstanie stosunku pryncypał 
(właściciel) – agent (menadżer), w znacznej mierze opartego na sprzeczności, po-
nieważ owe podmioty mają w gruncie rzeczy sprzeczne interesy. Powstają koszty 
agencji (agency cost) ograniczające skuteczność realizacji funkcji właścicielskich 
i obniżające efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw20. Wiele badań prowa-
dzonych na Zachodzie, zapoczątkowanych przez Adolfa Berle’a i Gardlinera Me-

16 R. Lloyd, Privatisation without Stokmarkets [w:] Privatisation in Practice, [red.] E. Butler, 
Adam Smith Institute, London 1988.

17 Z. Staniek, dz. cyt., s. 35.
18 B. Wawrzyniak i in., Narodowe Fundusze Inwestycyjne. Zarządzanie nową strukturą, 

Warszawa 1998.
19 T. Gruszecki, Przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, Warszawa 1994, s. 150.
20 Zob. H. Jensen, W. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Cost and 

Ownership Structure ,,Journal of Financial Ecomics” 1976, t. 3, nr 2.
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ansa21, dowodziło, że problem ten jest związany przede wszystkim ze strukturą wła-
sności przedsiębiorstwa, mianowicie ze stopniem jej koncentracji.

W wypadku własności rozproszonej wśród dużej liczby drobnych inwestorów 
zewnętrznych narastają zwłaszcza problemy z uzyskaniem przez właścicieli wiary-
godnych informacji o firmie: powstaje podział na dobrze poinformowanych me-
nadżerów oraz rzeszę często nieświadomych realnej sytuacji drobnych posiadaczy 
akcji, którzy w związku z tym nie mogą podjąć skutecznych decyzji właścicielskich. 
Dawid Ellerman twierdzi nawet, że tak naprawdę rozproszeni udziałowcy posiada-
ją na własność nie spółki, lecz tylko akcje22. Immanentna sprzeczność interesów 
i motywacji kadry zarządzającej i właścicieli ma tendencję do narastania. O ile ci 
drudzy są zainteresowani wzrostem wartości firmy (czyli swoich udziałów), o tyle 
pierwsi raczej ustabilizowaniem swojej pozycji oraz uzyskaniem z jej tytułu, jeżeli 
jest to możliwe, renty ekonomicznej przez wyprowadzenie majątku i zysków poza 
spółkę (asset stripbing i tunneling). Ponadto drobni inwestorzy z reguły zachowu-
ją się biernie i nie interesują się działalnością menadżmentu. Obchodzi ich tylko 
cena akcji, a zatem ze spółką wiążą interesy krótkookresowe. Jeżeli właścicieli jest 
mało, zwłaszcza jeżeli jeden właściciel posiada pakiet kontrolny akcji23, to strate-
gie właścicielskie przybierają charakter długookresowy. Tacy właściciele zazwyczaj 
prowadzą aktywną politykę wobec spółki, dążą do wywierania wpływu na decyzje 
strategiczne. Menadżerowie znajdują się zatem wówczas, przynajmniej teoretycz-
nie, pod znacznie ściślejszym nadzorem właścicielskim, co pozytywnie wpływa na 
wyniki ekonomiczne spółki24. Jednocześnie koncentracja udziału w rękach jednego 
inwestora daje dodatkowe zyski z uwagi na to, że nie musi on z nikim dzielić się 
„władzą” nad przedsiębiorstwem (private benefits of control)25, utrudnia obrót ty-
tułami własności (czyli ich potencjalną redystrybucją na rzecz właścicieli bardziej 
efektywnych) oraz może prowadzić do naruszenia praw inwestorów mniejszościo-
wych, którzy uczestniczą swoim kapitałem w spółce, ale pozbawieni są wpływu na 
podejmowane decyzje.

Jak twierdzi Piotr Kozarzewski, badania przeprowadzone w krajach z rozwi-
niętą gospodarką rynkową w latach 90. XX w., a więc już po tym, gdy w większości 
krajów postkomunistycznych zostały opracowane koncepcje reform i rozpoczęło 
się ich wdrażanie, potwierdziły tę tezę26. Pokazały bowiem, że – po pierwsze – pod-
stawowy problem polega nie tyle na konieczności stawienia czoła oportunizmowi 

21 A. Berle, G. Means, The Modern Corparation and Private Property, Commerce dearing Hause, 
New York 1932.

22 D .P. Ellerman, Lessons from Eastern Europe’s Voucher Privatization, ,,Challenge” 2001, July.
23 Pakiet akcji pozwalający właścicielowi kontrolować decyzje podejmowane przez walne 

zgromadzenie akcjonariuszy.
24 A. Shleifer, R. W. Vishny, Lavge Shareholders and Corporate Control, ,,Journal of Political 

Economy” 1986, t. 9, nr 3.
25 M. Barclay, C. Holderness, Private Benefits from Control of Public Corporation, ,,Journal of 

Financia Economics” t. 25, s. 371–395.
26 P. Kozarzewski, Prywatyzacja w krajach postkomunistycznych, Warszawa 2006, s. 58–63.
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menadżerów, ile na możliwości naruszenia praw inwestorów mniejszościowych 
przez inwestorów większościowych, po drugie zaś – koncentracja własności jest 
zazwyczaj reakcją na niedostateczną ochronę tych praw27.

Problem kosztów agencji opisywany powyżej dotyczy nie tylko własności pu-
blicznej, ma zastosowanie uniwersalne, jednak jest szczególnie przydatny do ba-
dania własności publicznej i ujawnia większą możliwość patologii w ramach tego 
typu własności, niż w wypadku własności prywatnej. Zjawiska tego typu były opi-
sywane w ramach analiz z zakresu socjologii organizacji w czasach państwowego 
socjalizmu. Identyfikowano wówczas „władzę negatywną”, którą przedstawiciele 
administracji niższego szczebla mieli w stosunku do przedstawicieli administracji 
centralnej.

Teoria kosztów transakcyjnych

Teoria agencji ma odniesienie do kolejnej teorii, przydatnej w trakcie analizy 
różnic między własnością prywatną a publiczną, mianowicie teorii kosztów trans-
akcyjnych.

Koszty transakcyjne to koszty wymiany, tj. zawierania transakcji między pod-
miotami systemu instytucjonalnego gospodarki. Dotyczą one zarówno dóbr pry-
watnych, jak i dóbr publicznych. Występują także w związku z transferami praw 
publicznych. Koszty transakcyjne związane z własnością dotyczą kosztów: przenie-
sienia praw własności, ochrony tych praw i zawłaszczenia korzyści. Koszty przenie-
sienia to: poszukiwanie partnerów (sprzedawców, nabywców), negocjacje między 
zainteresowanymi stronami. Koszty ochrony praw własności – to np. wykorzystanie 
mienia państwowego do celów prywatnych, oszustwa pracowników zatrudnionych 
w firmach prywatnych, działalność równoległa wykorzystująca majątek należący do 
innego podmiotu. Koszty egzekwowania praw własności – to np. środki finansowe 
potrzebne w procesach sądowych czy dochodzeniu swych praw drogą arbitrażu.

Koszty transakcyjne dotyczą również kosztów związanych z zawłaszczeniem 
kosztów z tytułu konsumpcji, bądź sprzedaży danego aktywu w formie podatków, 
utrzymania nadzoru lub analizy potencjalnego popytu. S. Pejovich przez pojęcie 
kosztów transakcyjnych rozumie „koszty wszystkich zasobów wymaganych w trans-
ferze praw własności od jednego agenta ekonomicznego do drugiego. Koszty te 
zawierają koszty tworzenia i wymiany (np. koszty negocjacji, monitorowania i prze-
strzegania prawa) i koszty powstania i ochrony struktury instytucjonalnej (np. 
sądownictwo, policja, armia)”28. Koszty transakcyjne stanowią jedną z głównych 

27 Zob. R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, Corporate owership Around the World, 
„NBER Working Paper” 1998, nr 6625; R. A. Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, R. W. Vishny, 
Law and Finance, „Journal of Political Economy” 1998, t. 106, nr 6.

28 S. Pejovich, Economic Analysis of Institutions and Systems, Dordrecht, 1995, s. 84.
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przyczyn braku możliwości przypisania praw własności. Im szybciej pragnie się 
określić te prawa, tym większy będzie ich koszt. Mogą one stanowić znaczne ogra-
niczenie realizacji wielu celów prywatyzacji. Z punktu widzenia możliwości ana-
lizowania wpływu różnych praw własności na funkcjonowanie gospodarki i racjo-
nalne rozmieszczenie zasobów zasadnicze znaczenie wydaje się mieć twierdzenie 
teorii praw własności w odniesieniu do zasady tworzenia prawnych ram działalno-
ści ekonomicznej. Inicjatywy prawodawcze państwa nie byłyby konieczne do regu-
lowania zasad wykorzystywania zasobów przez jednostki o sprzecznych interesach 
pod warunkiem niewystępowania kosztów transakcji. Rynek i procedury negocjacji 
między stronami doprowadziły do optymalnego rozdzielenia zasobów, ale mecha-
nizm ten jest często zbyt kosztowny dla kontrahentów (koszty zbierania informacji 
o partnerze, składania ofert, określania pozycji przetargowej, egzekwowania umów 
itd.). Regulacja prawna prowadzi wtedy do obniżenia kosztów transakcji, przez 
ograniczenie nakładów, jakie jednostki musiałyby ponieść, aby zawrzeć ze sobą 
odpowiednie porozumienia. Tworząc infrastrukturę prawną, społeczeństwo obniża 
koszty transakcji i tym samym ułatwia zawieranie umów zwiększających efektyw-
ność wykorzystywania zasobów. Rolą państwa jest więc ochrona praw własności 
rozumiana jako gwarancja wynikających z nich konsekwencji i sprzyjanie wyraźne-
mu określeniu granic ich wykorzystania, natomiast nie może ona być utożsamiana 
z faworyzowaniem właściciela jako uprzywilejowanej grupy społecznej, gdyż wszel-
ki protekcjonalizm prowadzi do wzrostu kosztów transakcji.

Teoria wyboru publicznego

Podobne wnioski teoretyczne wynikają również z teorii wyboru publicznego 
– kolejnej teorii, odnoszącej się do problemu prywatyzacji29. Teoria wyboru pu-
blicznego może być w większym stopniu niż teoria praw własności traktowana 
jako zastosowanie ortodoksyjnej ekonomii neoklasycznej do analizy zjawisk spo-
łecznych. Stosuje ona podejście właściwe tradycyjnej mikroekonomii do analizy 
struktur politycznych, w tym instytucji państwowych oraz grup interesu30. Teoria ta 
opiera się na modelu homo oeconomicus, występującym jako fundament tradycyj-
nej koncepcji ekonomicznej i ekonomii głównego nurtu. Metodologiczne założenia 
neoklasyczne, chociaż z pewnymi ograniczeniami, przyjmują także inne cytowane 
wcześniej teorie – teorię agencji i teorię kosztów transakcyjnych. Dopiero jednak 
teoria wyboru publicznego przyjmuje takie założenia. Według tej teorii zachowanie 
jednostek funkcjonujących w sektorze publicznym może być wyjaśnione w ten sam 

29 M. Bałtowski, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych – przebieg i ocena, Warszawa, 
1998, s. 17.

30 J. Wilkin, Teorie wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania 
sfery publicznej, „Scholar”, 2005.
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sposób jak zachowanie indywiduów w ramach sektora prywatnego, tzn. jako wyni-
kające z racjonalnej realizacji własnego interesu. „Jednostka obiera taki kierunek 
działania i rozdziela swą energię w taki sposób, jaki maksymalizuje jej oczekiwane 
korzyści”31. Przedsiębiorstwa publiczne ujmuje się jako będące w rękach zarządu 
dążącego do maksymalizacji ich rozmiarów, czy też polityków dążących do maksy-
malizacji własnych korzyści wyborczych. Dążenia te nie dają się pogodzić z efek-
tywnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Lista przeszkód stojących na drodze 
efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw publicznych to między innymi:

– brak wyraźnie sformułowanego celu zysku, państwo może narzucać przed-
siębiorstwom publicznym różne, często kłócące się ze sobą cele działania32;

– narzucone przedsiębiorstwom publicznym cele, pozostając w niezgodzie 
z ich powodzeniem finansowym, mogą same odzwierciedlać polityczne inte-
resy i potrzeby funkcjonariuszy organów państwowych. Ekonomiczna efek-
tywność zostaje poświęcona na rzecz korzyści politycznej;

– najczęstszym powodem braku efektywności sektora przedsiębiorstw publicz-
nych są polityczne interwencje.

Natomiast działalność regulacyjna państwa może być uzasadniona przede 
wszystkim istnieniem interesu publicznego. Regulacje pojmuje się jako pomoc 
w osiągnięciu wspólnie ustalonych celów ogólnonarodowych. W Stanach Zjedno-
czonych Ameryki chodzi m.in. o takie cele jak: niska stopa inflacji, małe bezrobo-
cie oraz wysokie płace. Natomiast w krajach znajdujących się w fazie transformacji 
systemowej, np. w Polsce, oprócz wymienionych powyżej celów dąży się do prywa-
tyzacji państwowych przedsiębiorstw. Ponadto regulacyjna działalność państwa ma 
doprowadzić do:

– bardziej sprawiedliwej, demokratycznej alokacji zasobów kraju (w Polsce 
chodzi m.in. o bardziej sprawiedliwy podział kosztów transformacji systemo-
wej między różne grupy społeczno-zawodowe),

– zwiększanie efektywności mechanizmów gospodarki rynkowej,
– spotęgowanie zdolności kraju do realizacji istotnych celów politycznych,
– poprawa obrony kraju,
– zapewnienie niektórych dóbr publicznych, m.in. bezpieczeństwa publiczne-

go w kraju, w miastach, na drogach.
Ekonomiczne teorie regulacji są również uzasadnione dążeniem do zwiększe-

nia efektywności rynku poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie jego ułomności. 
Jednym ze źródeł nieefektywności rynku są efekty zewnętrzne. Regulacyjna działal-
ność państwa ma ograniczyć ujemne konsekwencje tych zjawisk. Efekty zewnętrz-
ne to koszty nałożone na osoby trzecie lub korzyści, które uzyskują one w wyniku 

31 R. D. Auster, M. Silver, The State as a Firm: Economic Forces in Political Development, 
Boston, 1979, Maritinus Nijhoff, s. 128.

32 Tullock G., Toward a Mathematics of Politics, Ann Arbor, Uniwersity of Mitchigan Press 1966; 
Tullock G. Private Wants Public Means, New York 1976.
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działalności producentów lub konsumentów, lecz które nie są odczuwalne przez 
bezpośredniego sprawcę. Dotyczy to także efektów tworzonych przez sektor pu-
bliczny. Działalność regulacyjna rządu ma m.in. wyeliminować takie zjawiska, jak 
rozbieżność lub asymetria informacyjna między producentami a konsumentami; 
ma też zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Oznacza to potrzebę działań rządu 
w celu wyeliminowania lub co najmniej ograniczenia ujemnych skutków niedosko-
nałości mechanizmu rynkowego. Zdaniem P. A. Samuelsona, koncepcja teorii nie-
widzialnej ręki rynku ma zasadnicze wady33:

– wiąże się z niedoskonałością samej konkurencji;
– jest związana z występowaniem efektów zewnętrznych.
Według koncepcji A. Smitha, „każdy człowiek myśli tylko o swym własnym 

zarobku […] a jednak w tym, jak i w wielu innych przypadkach, jakaś niewidzialna 
ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego wcale nie zamierzał osiągnąć 
[…]. Mając na celu swój własny interes człowiek często popiera interesy społeczeń-
stwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście”34. P. A. Samuel-
son uważa zaś, że A. Smith nie ma racji twierdząc „iż niewidzialna ręka kierując 
poczynaniami egoistycznych jednostek działa zarazem w interesie publicznym.” 
Przez interes publiczny Samuelson rozumie sprawiedliwy z moralnego punktu wi-
dzenia podział dochodu narodowego i własności35. Wniosek wypływający z tego 
rozumowania, „niewidzialna ręka” rynku, nie prowadzi do optymalnego rozwiąza-
nia zarysowanych powyżej problemów. Dlatego ostrożna, ograniczona działalność 
regulacyjna państwa jest celowa, gdyż może niekiedy usprawnić funkcjonowanie 
gospodarki. Pokazał to dobitnie obecny kryzys gospodarczy.

Austriacka szkoła ekonomii

Obok wskazanych powyżej teorii występuje też austriacka szkoła ekonomii36. 
Metodologia jej opiera się na dwóch związanych ze sobą zasadach: doktrynie in-
dywidualizmu i doktrynie subiektywizmu. Przedstawiciele szkoły austriackiej kła-
dą główny nacisk na celowościowy charakter ludzkiego działania jako wyraz jego 
subiektywnej natury. Działania stanowią świadome interwencje w naturalny bieg 
wypadków zorientowane na obrane przez podmiot cele. Właściwy myśli austriac-
kiej pogląd na czas, niepewność oraz działanie prowadzi do koncepcji przedsię-
biorczości jako centralnego aspektu procesu rynkowego. Przedsiębiorczość polega 
na wykraczaniu poza zastany układ środków i celów, mówiąc inaczej, zakłada ona 
przekształcenia lub stworzenie takiego układu w drodze odkrywania nowych środ-

33 Zob.: P. A. Samuelson, W. O. Nordhaus, Ekonomia, t. 2, Warszawa 1989, s. 185.
34 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Warszawa 1954, s. 46.
35 Tamże, s. 188.
36 C. Meneger, Problems of Economis and Sociology, Urbana: University of Ilinois Press, 1963.
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ków i celów. W kontekście rynku przedsiębiorczość oznacza odkrywanie lub stwa-
rzanie nowych szans, jakie uszły uwadze pozostałym uczestnikom rynku37.

Podsumowanie

Kończąc powyższe rozważania należy zauważyć, że, przy wszystkich swych 
różnicach, omówione teorie opowiadają się za własnością prywatną jako formą 
ekonomicznie bardziej efektywną, wyższą, lepszą od własności publicznej. Do tego 
stwierdzenia trzeba dodać dwie uwagi:

1)  teoria kosztów transakcyjnych Williamsona głosiła, że w pewnych przypad-
kach własność publiczna może być bardziej efektywna od prywatnej38;

2)  we współczesnym nurcie instytucjonalnym jest wiele innych orientacji teo-
retyczno-metodologicznych, które nie zostały omówione; skupiono się na 
tym, co uznano za podstawę, nie wyczerpano jednak zasobu istniejących 
poglądów.

Dochodząc do konkluzji – nie sposób nie zauważyć, że teoria wyboru publicz-
nego, podobnie jak teoria własności, zajmuje w sporze między własnością publicz-
ną, a prywatną nieomal jednoznaczne stanowisko. Fakty powyższe stanowią uza-
sadnienie polityki prywatyzacji.

Prywatyzacja pozwala na zastąpienie: maksymalizujących wielkość firmy kie-
rowników i maksymalizujących głosy polityków przez maksymalizujących zysk 
przedsiębiorców, zmienia kryteria powodzenia. Prywatyzacja, uwalniając przed-
siębiorstwo od balastu politycznej interwencji i nierynkowych wytycznych działa-
nia, ogranicza możliwość polityków do wpływania na działania przedsiębiorstwa 
w kierunku, który służy ich osobistym celom. Prywatyzacja chroni przedsiębior-
stwa przed uleganiem partykularnym naciskom politycznym kosztem efektywności 
rynkowej, porządkuje ich cele i poprawia sprawność działania39.
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Theoretical determinants of the supremacy of private versus 
public property

Summary: The subject of this paper is the presentation of theoretical determinants of privatiza-
tion, especially those economic theories which justify the supremacy of private over public prop-
erty such as: the theory of ownership, of agencies, transaction cost theory, public choice theory, 
and the so called Austrian School of Economics.
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