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1 Inleiding 

Op 22 april 2008 werd door de Poolse ministerraad een privatiseringsplan goedgekeurd 

waarbij 740 overheidsbedrijven betrokken zouden worden. Op 10 februari 2009 werd het plan 

uitgebreid naar meer dan 800 bedrijven. De belangrijkste officiële reden voor het Plan 

Prywatyzacji na lata 2008-2011 (Privatiseringsplan voor de jaren 2008-2011) was “het 

deblokkeren en versnellen van de privatiseringen” (MSP 2008: 1). 

 Mijn bedoeling is na te gaan hoe ver het privatiseringsproces in Polen tot 2008 

gevorderd is, wat de belangrijkste redenen zijn voor de implementatie van het plan 2008-

2011, waarom dat niet eerder gedaan werd en wat de gevaren zijn van het wachten met de 

uitvoering ervan. Onder privatisering begrijp ik hier in de meest brede betekenis “de transfer 

van eigendom van overheidsbedrijven naar de privésector” zoals gedefinieerd door Estrin 

(1993: 3). Het gaat in de eerste plaats om een transfer in de vorm van aandelen of activa. 

Onder privatisering valt dus niet enkel de verkoop van overheidsbedrijven waarvan de 

overheid de enige of hoofdaandeelhouder is, maar ook de verkoop of transfer van 

minderheidsbelangen.  

 Over de privatiseringen in het kader van de transitie in de jaren ‟90 is al een zeer rijke 

literatuur geschreven. Hoewel ik ze kort bespreek, is het niet mijn bedoeling hier tot nieuwe 

inzichten te komen. Ook aan de privatiseringen in andere Oost-Europese landen zal ik weinig 

aandacht besteden. In de eerste hoofdstukken schrijf ik een kader om de privatiseringen in 

Polen beter te begrijpen. Daarna zal de focus vooral liggen op de privatiseringen van 2005 tot 

2010. Voor die periode schrijf ik telkens eerst over een aantal algemene ontwikkelingen om 

ze dan te illustreren met concretere voorbeelden uit bepaalde sectoren of bedrijven. 

 In deel 2 worden kort drie grote doelstellingen van privatisering genoemd waartegen 

in de daaropvolgende delen de voortgang in Polen bekeken kan worden. Deel 3 geeft een kort 

historisch overzicht van de ontwikkelingen in de jaren ‟90. Uit deel 4 zal moeten blijken dat 

privatiseringen in Polen een duidelijke impact op voormalige overheidsbedrijven hebben 

gehad, maar de resterende overheidssector nog relatief groot is. De vertraging van de 

privatiseringen vanaf 2005 wordt besproken in deel 5, gevolgd door een korte bespreking van 

het huidige privatiseringsprogramma in deel 6. Deel 7 stelt dat er naast de „traditionele‟ 

redenen tot privatiseren ook Europese richtlijnen en wetgeving is die aanzet tot privatiseren. 

Deel 8 geeft aan dat het uitstel van de privatiseringen onder de vorige regering de huidige 

verkoop aanzienlijk bemoeilijkt en ervoor zorgt dat de doelstellingen uit deel 2 niet bereikt 

worden. De samenvatting staat in deel 9. 



2 Doelstellingen van privatisering 

De bedoeling van dit deel is kort een aantal doelstellingen van privatisering op te sommen 

waartegen de privatiseringen in Polen vergeleken kunnen worden.  

De invloed van de privatiseringsgolf in het Westen in de loop van de jaren „80 heeft 

een grote impact gehad op het denken rond transitie in Oost-Europa. Zo is het intressant om te 

zien dat in Polen de voorstanders van een transitie aan het begin van de jaren „80 niet zozeer 

de nadruk legden op privatisering als een manier om economische transitie te bewerkstelligen. 

Aanvankelijk werd er eerder gedacht aan zelfbestuur en onafhankelijkheid van de 

overheidsbedrijven (Mickiewicz 2005). Pas in de late jaren „80 kwamen voorstellen rond 

massaprivatisering naar voor. Toch zijn er grote verschillen tussen privatiseringen in West-

Europa en de privatiseringen in het kader van de transitie in Oost-Europa. Dat geldt voor 

zowel de omvang, de doelstellingen als de problemen die zich stelden. 

 De doelstellingen waartegen ik de voortgang van de Poolse privatiseringen zal 

afwegen zijn: (1) verhoogde efficiëntie, (2) budgettaire en (3) politieke overwegingen zoals 

onderscheiden door Mickiewicz (2005). 

Het gebrek aan efficiëntie in overheidsbedrijven binnen centraal geleide economiën 

wordt vaak geweten aan het feit dat er geen duidelijk omschreven eigendomsrechten zijn. 

Eigendomsrecht geeft het recht om aanspraak te maken op de residuele inkomsten van een 

onderneming. Wanneer er geen aanspraak op gemaakt kan worden, zal er weinig motivatie 

zijn om de waardecreatie te verhogen. Daarnaast was het management van overheidsbedrijven 

niet blootgesteld aan gevaar op overname en werden verliezen geabsorbeerd door de overheid 

(Nuti 1993). Er zijn veel studies die aantonen dat de verbetering in efficiëntie afhangt van wie 

de uiteindelijke eigenaar van het voormalige overheidsbedrijf wordt. Vooral bedrijven 

opgekocht door insiders vertonen minder efficiënte werking. Economische efficiëntie kan niet 

voortkomen uit privatisering alleen, een voorwaarde daarvoor is het invoeren van 

concurrentievoorwaarden. (het opbreken van staatsmonopolies, import toestaan en staatssteun 

aan overheidsbedrijven – de „soft budget constraint‟ – beperken).  

Het samenbrengen van kapitaal voor de herstructurering van oude overheidsbedrijven 

en tegelijkertijd een toenemende werkloosheid opvangen met een ondermijnde belastingsvoet 

maakt de nood aan inkomsten voor een overheid in transitie erg groot. Privatiseringen worden 

gezien als een gangbaar middel om opbrensten op te halen voor de overheid. Voor het gebrek 

aan een binnenlandse kapitaalmarkt blijken buitenlandse investeringen vaak een goede 

oplossing. 



 Veel meer dan in West-Europa was één van de doelstellingen van privatiseringen in 

transitielanden de politieke inmenging in de economie te beperken. Door politieke controle 

over de economie kan de overheid via lonen en tewerkstelling sterke invloed over haar 

burgers uitoefenen. Een andere doelstelling die ook uit politieke argumenten voortkomt, was 

– in bepaalde landen – het eigendomsrecht op de overheidsbedrijven zo breed mogelijk over 

de bevolking te verdelen. Die verdeling zou in ieder geval gratis moeten gebeuren aangezien 

volgens de toenmalige socialistische ideologie het volk al de facto eigenaar was van de 

bedrijven (Hare 1994). Gratis distributie van aandelen zou er ook voor moeten zorgen dat er 

voldoende steun van de bevolking komt voor verdere privatiseringen (Estrin 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Privatiseringen in Polen 

De eerste „verborgen‟ privatiseringen begonnen in Polen met een aantal toegevingen van de 

overheid (Jedrzejczak 1993). In de jaren ‟70 al werd het mogelijk om kleine buitenlandse 

ondernemingen onder eigenaars van Poolse afkomst op te richten. Dit werd gevolgd door 

grotere joint ventures met buitenlandse ondernemingen en de „spontane privatiseringen‟, wat 

neerkwam op de onrechtmatige verwerving van activa door de nomenclatuur.  

 De problemen die zich stelden bij de privatisering in de jaren ‟90 waren meestal 

dezelfde voor de verschillende transitielanden en zijn op te delen in vijf grote categorieën 

(Gomułka & Jasiński 1994: 238-240). Het stock-flow probleem impliceert dat de nationale 

spaartegoeden nooit zouden volstaan om op korte termijn alle overheidsbedrijven te 

privatiseren door verkoop. Het fiscale probleem houdt in dat overheden in transitie altijd met 

begrotingstekorten geconfronteerd zullen worden. Het informatieprobleem betekent dat een 

goede waardering van de activa van overheidsbedrijven zeer moeilijk was door gebrekkige 

boekhoudingen en het ontbreken van een kapitaalmarkt. Het administratieve probleem slaat 

op de moeilijke organisatie van de privatiseringen zelf en het politieke probleem gaat over de 

houding van de bevolking tegenover privatiseringen. 

 Aanvankelijk werd onder de regering Mazowiecki (1989-1990) naar Brits voorbeeld 

via IPO op de nieuwe beurs van Warschau geprivatiseerd. Dat bleek al snel onhaalbaar door 

het gebrek aan binnenlandse spaartegoeden en de moeilijke waardering (Mickiewicz 2005). 

Daarom werd eind 1989 overgegaan tot het Balcerowicz-plan. Dat hield in dat er prioriteit 

werd gegeven aan macro-economische stabilisatie en liberalisering die een shocktherapie zou 

volgen terwijl privatiseringen en institutionele veranderingen gradueel moesten gebeuren. De 

redenering hierachter was dat er door een shocktherapie marktvoorwaarden gecreëerd zouden 

worden die ervoor zorgen dat de overheidsbedrijven zich automatisch meer als privé-

ondernemingen gingen gedragen, wat een tragere privatisering legitimeert. Nochtans waren er 

– niet alleen aanvankelijk, maar ook later nog – heel wat voorstanders van een „Big bang‟- 

aanpak in de privatiseringen (Lipton & Sachs 1990; Blanchard et al. 1991; Rapaczynski & 

Frydman 1991; Hashi 2000).  

 Naast de sequentie en snelheid was het tweede belangrijkste punt van discussie de 

privatiseringsmethode. Voor het bepalen van de privatiseringsmethode zijn vooral de 

potentiële kopers en de distributiemethode (verkoop of gratis verdeling) van belang (Estrin 

1994). De potentiële kopers zouden alle Poolse burgers, de werknemers van het betrokken 

bedrijf (die in het begin tot 20% van het bedrijf tegen halve prijs konden kopen), binnenlandse 



(met de aanvankelijke beperking van een onderontwikkelde kapitaalmarkt) en buitenlandse 

(met de aanvankelijke beperking van een plafond) investeerders worden. De grootste 

voordelen van een zuivere verkoop zijn dat de hoogste bieder het meest gemotiveerd zal zijn 

om de efficiëntie van de onderneming te verhogen en dit proces opbrengsten voor de overheid 

genereert. De nadelen van zuivere verkoop zijn dat om bovengenoemde redenen het lang zou 

duren voor alles verkocht raakt en het aanvankelijk moeilijk was een precieze waardering uit 

te voeren. Verder zou zuivere verkoop problemen van rechtvaardigheid en gelijkheid 

meebrengen aangezien vooral de vroegere nomenclatuur in staat zou zijn aandelen of activa te 

kopen. Het alternatief van gratis distributie via een vouchersysteem biedt een oplossing voor 

al deze problemen: het is snel, de waardering is minder cruciaal en het lijkt rechtvaardiger 

(vouchers kunnen nog altijd opgekocht worden op de secundaire markt). Daartegenover staat 

dat massadistributie geen opbrengsten voor de overheid op korte termijn realiseert en het geen 

garantie biedt op efficiënte herstructureringen of corporate governance aangezien de 

eigendomsrechten zodanig verdeeld zullen zijn dat er zich geen principaal kan vormen. Deze 

en andere discussies zorgden voor heel wat vertraging in het bereiken van een uniform 

privatiseringsbeleid in Polen. Daarbij kwam dan nog eens dat er al in 1993 belangrijke 

politieke partijen waren die zich populair wisten te maken met de belofte de privatiseringen te 

vertragen (Rondinelli & Yurkowiecz 1996).  

 De eerste volledige wet op privatiseringen kwam er op 13 juli 1990 en is later een 

aantal keer aangepast. Ze werd een combinatie van het voorstel van Balcerowicz uit 1986 

over de „werknemersonderneming‟, het voorstel van Lewandowski & Szomburg dat één van 

de eersten over voucherprivatisering was, het Britse model en de typisch Poolse optie van 

liquidatie. Er waren drie grote opties tot privatiseren: de verkoop van aandelen („capital 

privatization‟ en tegenwoordig „direct privatization‟), privatisering via het voucherprogramma 

en liquidatie.  

 De verkoop van aandelen verloopt in twee stappen. In een eerste stap (transformatie, 

tegenwoordig is dit „commercialisatie‟) worden er aandelen gecreëerd waarvan de minister 

van eigendomsveranderingen (tegenwoordig de minister van de schatkist) de enige eigenaar 

is. De verkoop daarvan gebeurde in het begin via openbare veiling, onderhandeling met 

strategische investeerders of IPO. De liquidatie van overheidsbedrijven moest de vorming van 

nieuwe private ondernemingen bottom-up stimuleren. De nogal misleidende term liquidatie 

kent eigenlijk twee toepassingen. Bij liquidatie volgens artikel 37 van de privatiseringswet 

van 1996 wordt het oude overheidsbedrijf eigenlijk gewoon opgedoekt en richten de 

voormalige werknemers – met of zonder participatie van externe investeerders – een nieuwe 



onderneming op met (een deel van) de oude activa waarbij ze een corresponderend deel van 

de oude schulden overnemen. Liquidatie volgens artikel 19 houdt in dat de activa los verkocht 

worden zonder dat een corresponderend deel van de schulden mee wordt overgedragen. Deze 

laatste toepassing wordt minder vaak gebruikt.
1
  

Het hierboven aangehaalde probleem van verhoogde efficiëntie en corporate 

governance die moeilijk te combineren lijken met een gefragmenteerde verspreiding van het 

eigenaarschap zou opgelost worden door de creatie van 15 nationale investeringsfondsen als 

tussenschakel in de voucherprivatisering. Dit voucherprogramma zou meteen ook de 

algemene voortgang van de eigendomstransfers moeten versnellen. Voorts zou het de nodige 

bijval van de bevolking voor verdere privatiseringen moeten scheppen. Over de 15 NIFs 

werden 512 overheidsbedrijven verdeeld. De overheid behield 25% van de aandelen, 15% 

werd verdeeld onder de werknemers en de overige 60% gingen naar de NIFs. Eén hoofdfonds 

kreeg 33% en de 14 andere elk 1,93% zodat ze zouden fungeren als controlemechanisme voor 

het hoofdfonds. De delen van de NIFs werden verdeeld via vouchers of PSU (Powszechne 

Swiadectwo Udzialowe) onder ongeveer 27 miljoen volwassen Poolse burgers en van 

november 1995 tot november 1996 verhandeld op de beurs van Warschau. Vanaf maart 1997 

tot eind 1998 werden de vouchers omgezet in aandelen in een NIF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Vooral wanneer de overheid geen nieuwe activiteiten voor het oude bedrijf vindt of er geen dividenden meer 

uitbetaald kunnen worden (Gomułka & Jasiński 1994). 



4 Wat is er bereikt? 

Er valt een onderscheid te maken tussen de impact van privatiseringen (m.a.w. zijn de 

doelstellingen uit deel 2 verwezenlijkt?) en de voortgang van privatisering (m.a.w. hoe ver 

zijn de privatiseringen gevorderd, hoe groot is de resterende overheidssector?). Het is 

bijvoorbeeld mogelijk dat de geprivatiseerde bedrijven hogere efficiëntie vertonen, maar de 

overheidheidsbedrijven nog steeds in de meerderheid zijn. 

  

4.1 Kwalitatief: de impact van privatiseringen 

De bedoeling van dit deel is na te gaan in welke mate de doelstellingen uit deel 2 bereikt 

werden. Privatisering kan alleen impact hebben als er op macro-economisch niveau synergie 

is met institutionele hervormingen (Mickiewicz 2005). De belangrijkste zijn het dereguleren 

van prijzen en vrije import en export. Aan die twee voorwaarden voldeet Polen al vrij snel in 

het transitieproces.  

 

4.1.1 Efficiëntie 

Frydman et al (1999) toonden aan dat hogere efficiëntie in geprivatiseerde bedrijven vooral 

voorkomt wanneer er externe investeerders zijn en de efficiëntie niet significant toeneemt 

wanneer geprivatiseerd wordt aan insiders. Frydman et al baseerden zich daarvoor op 

gegevens uit Polen, Tsjechië en Hongarije tot 1994. Recenter toonden Modén et al (2008) aan 

dat dit ook specifiek voor Polen het geval was met gegevens tot 2000. 

In Polen was er een hoge participatie van insiders. Werknemers hadden aanvankelijk 

de optie om tot 20% van de aandelen tegen halve prijs te kopen, terwijl buitenlandse 

inveesterders in de eerste jaren een plafond van 10% van de aandelen moesten aanvaarden 

(Nuti 1994). 1560 Van de 1820 bedrijven die tot 2008 ontstonden uit liquidatie of directe 

privatisering werden opgericht met meer dan 50% participatie van insiders (GUS 2009).  

Tabel 4 Abreidsproductiviteit van geprivatiseerde en greenfieldbedrijven in verhouding tot overheidsbedrijven 1995-

2000 (bron: Moden et al. 2008). 

 

 

aantal 

observaties 

overheidsbedrijf buitenlands 

geprivatiseerd 

buitenlands 

greenfield 

binnenlands 

geprivatiseerd 

binnenlands 

greenfield 

1995 622 1 1,36 1,67 1,12 1,64 

1996 853 1 1,68 2,46 1,16 1,49 

1997 1002 1 1,77 2,52 1,23 1,5 

1998 1084 1 1,94 3,69 1,32 1,46 

1999 1073 1 1,78 2,5 1,3 1,28 

2000 777 1 1,71 2,91 0,98 1,29 

       

proportie (%) 45 9 7 27 13 



Modén et al gebruiken als belangrijkste indicator van de efficiëntie 

arbeidsproductiviteit van geprivatiseerde bedrijven in verhouding tot overheidsbedrijven (zie 

Tabel 1). Ze onderscheiden niet tussen insider of outsider, maar tussen binnenlandse of 

buitenlandse privatisering en de novo ondernemingen. 

Geprivatiseerde bedrijven doen het – of ze buitenlandse of binnenlandse eigenaars 

hebben – hoe dan ook slechter dan de novo ondernemingen. Dit zou verklaard kunnen worden 

door de tijd die nodig is om post-privatiseringsherstructureringen door te voeren. 

In een hun regeressie gaan Modén et al de impact van de verschillende eigenaarstypes 

op de gemiddelde arbeidsproductiviteit na. Ze komen tot het besluit dat – met uitzondering 

van binnenlands geprivatiseerd – alle eignaarstypes een gemiddelde arbeidsproductiviteit 

hebben die significant hoger ligt dan die van de overheidsbedrijven. Privatisering heeft dus – 

tot 2000 – in Polen alleen tot een significante verbetering in de efficiëntie geleid als er 

verkocht werd aan buitenlanders. Het zou misschien intressant geweest zijn om het 

onderscheid te maken tussen binnenlandse insiders en outsiders. Geprivatiseerde bedrijven 

vertonen wel nergens hogere arbeidsproducitiviteit dan de novo ondernemingen.  

De Poolse Centrale Dienst voor Statitiek (GUS) onderscheidt wel tussen zuivere 

werknemersbedrijven en indirect geprivatiseerde bedrijven. Indirect geprivatiseerde bedrijven 

hebben zelden meer dan 20% pariticipatie van de werknemers en in 2008 was er in 30% van 

de gevallen buitenlandse participatie (GUS 2009a). Als maatstaf voor efficiëntie wordt het 

rendement op de omzet gebruikt (hoewel dat ook een indicatie van de marge is en dus ook van 

de sector of marktvorm waarin het bedrijf actief is). De trend dat insiderondernemingen 

minder efficiënt werken lijkt zich aan de hand van deze indicator na 2000 nog sterker voort te 

zetten (zie Figuur 1).  

Figuur 8: Rendement op de omzet in indirect geprivatiseerde en werknemersbedrijven (bron: GUS 2009a). 
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4.1.2 Budgettair 

Aan deze doelstelling besteed ik wat meer aandacht omdat ze belangrijk wordt voor delen 7 

en 8. Om na te gaan wat de impact was van privatiseringen op het Poolse overheidsbudget 

baseer ik me vooral op cijfers vanaf 2000. Om twee redenen. Ten eerste zijn de 

begrotingscijfers van Polen voor 2000 moeilijk te vinden en ten tweede zijn de netto 

privatiseringsopbrengsten het hoogst na de jaren ‟90 (MSP 2009). Daarnaast werden 

privatiseringsopbrengsten tot 1997 in de Poolse begroting opgenomen als inkomsten en niet 

als financiering voor het deficit. Dat maakt de vergelijking van het zichtbare tekort moeilijker. 

Schipke schrijft daarover: “To avoid the misuse of privatization for fiscal reasons, 

privatization-receipts should not lower the publicly visible deficit and be treated as 

financing.” (2001:55). Vanaf 1998 werden privatiseringsopbrengsten dan ook opgenomen als 

financiering voor het begrotingstekort. In de besproken periode diende dan nog slechts 60% 

tot 70% procent van de brutto-opbengsten voor de eigenlijke financiering. De rest ging naar 

fondsen voor herstructurering, restitutie, pensioenfondsen of werkingskosten van de schatkist. 

 Aangezien bedrijven gewaardeerd worden aan hun toekomstige waarde, wordt vaak 

geargumenteerd dat privatisering op langere termijn geen verbetering van de netto financiële 

situatie van de overheid meebrengt. Door te privatiseren aan een juiste waardering ontvangt 

de overheid de toekomstige waarde als het ware op voorhand. Overigens zal in de lijn van de 

Barro-Ricardiaanse equivalentie het aangaan van een hoger deficit om meer te kunnnen 

spenderen en toch hetzelfde of een lager belastingsniveau aan te houden niet werken. Volgens 

de equivalentie zullen rationele belastingsbetalers die zien dat overheid een tekort heeft of 

belastingen verlaagt meer sparen om toekomstige belastingsverhogingen te anticiperen en de 

totale rijkdom zal gelijk blijven. Schipke (2001) meent dat het uitgeven van obligaties om een 

begrotingstekort te financieren of de verkoop van activa als gelijke middelen beschouwd 

kunnen worden. De interest op staatsobligaties (of leningen) stelt hij dan gelijk aan de 

toekomstig gederfde dividenden of inkomsten
2
 uit activa. De rol van de netto-

privatiseringsopbrengsten in de Poolse overheidsfinanciën valt dus het best te zien als een 

middel dat de overheid toelaat hogere begrotingstekorten aan te gaan die in een 

verhoudingsgewijs minder hoge staatsschuld resulteren, waardoor c.p. geen hogere 

toekomstige belastingen betaald hoeven te worden en waarvan het „crowding-out effect‟ 

minder sterk is. 

                                                 
2
 Volgens mij klopt deze redering niet wanneer de activa gewardeerd zijn met een waarderingsmodel dat 

rekening houdt met toekomstige dividenden. Het zelfde geldt voor een overheidsbedrijf.  



Figuur 9: Begrotingstekort als percentage van het BBP in Polen, EU-15 en Europese transitielanden3 (bron: Eurostat 

2006 en 2009 en eigen berekeningen). 

 

Als we kijken naar het begrotingstekort van de Poolse overheid over de besproken periode in 

vergelijking met het tekort in andere Europese landen, wordt duidelijk dat Polen een deficit 

had dat systematisch boven het europees gemiddelde lag en bijna altijd boven de grens van 

3%. De tekorten waren vanaf 2001 niet alleen groter dan die in de oude lidstaten, ook het 

gemiddelde tekort van andere transitielanden (met privatiseringsinkomsten beschikbaar) lag 

steeds lager dan dat van Polen. Op zich zeggen – zoals boven vermeld – begrotingstekorten 

wel niets over de privatiseringsopbrengsten aangezien die enkel ter financiering van de 

tekorten dienen. Men zou wel kunnen verwachten dat een land met hoge 

privatiseringsopbrengsten in het vooruitzicht sneller geneigd is een groter deficit te 

aanvaarden. Volgens Mickiewicz (2005) moeten de oorzaken van tekorten in Polen in de 

beproken periode vooral gezocht worden in een aantal strucuturele problemen aan de 

uitgavenkant
4
.  

 In welke mate hebben privatiseringen dan bijgedragen aan de financiering van het 

begrotingstekort? In 2000 waren de privatiseringsopbrengsten éénmalig groter dan het deficit 

en hebben de opbrengsten ervoor gezorgd dat een deel van de staatsschuld (in het buitenland) 

kon worden afgelost(zie Figuur 3). In de daaropvolgende jaren vielen de opbrengsten sterk 

terug. Dat is enerzijds te wijten aan een minder ambitieus privatiseringsprogramma en 

anderzijds aan verminderde buitenlandse investeringen. 

                                                 
3
 Het gemiddelde van Slowakije, Slovenië, Roemenië, Hongarije, Letland, Litouwen, Estland, Tsjechië, 

Bulgarije. 
4
(1)Ten eerste zijn er in de jaren rond de toetreding nogal wat schandalen rond misbruik van overheidsgeld in 

fondsen voorgekomen. (2) Een tweede oorzaak zijn de dure herstructureringsprogramma‟s en de aanhoudende 

soft budget constraint voor overheidsbedrijven in probleemsectoren als kolen, staal en spoorwegen. Grote 

organisaties uit die sectoren kunnen door sociaal passief en strategische functie uitgestelde belastingen 

afdwingen (3) Er is een terke vergrijzing en weinig tewerkstelling bij ouderen. 
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Figuur 10: Aandeel van privatiseringsopbrengsten in de financiering van het geraamde begrotingstekort (bron: 

Ministerstwo Finansòw; MSP 2009a en eigen berekeningen). 

 

Niet alleen voor verhoging van de efficiëntie blijkt buitenlandse participatie een belangrijke 

rol te spelen, ook voor het de doelstelling van overheidsopbrengsten is dat het geval. 

Frydmans (1999) assumptie dat insiders moeilijker toegang tot kapitaal hebben dan outsiders 

– hier vooral buitenlanders – wordt ondersteund door Modéns (2008) bewijs van de zeer lage 

kapitaalsintensiteit in bedrijven die aan insiders geprivatiseerd werden. In de jaren ‟90 lag de 

gemiddelde waarde van aankopen door buitenlandse investeerders tussen 60 en 151 miljoen 

USD, terwijl dat tussen 1,25 en 20,8 miljoen USD voor binnenlandse investeerders was 

(Bałtowski 2002).  

Figuur 11: Privatiseringsopbrengsten en buitenlandse investeringen (bron: MSP 2009b; *Narodowy Bank Polski; ** 

Eurostat). 

 

Er is dan ook veel empirisch bewijs van het verband tussen FDI-instroom en 

privatiseringsopbrengsten voor de overheid (EBRD 2000). Bovenstaande grafiek (Figuur 4) 
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illustreert het gevolg van verminderde buitenlandse investeringen na het barsten van de 

Dotcom bubble. Niet alleen verminderde de overheid na 2000 de omvang van het 

privatiseringsprogramma, de uiteindelijke opbrengsten lagen ook steeds lager dan de 

verwachte (dat was sinds 1994 niet meer het geval). Volgens de Nationale Bank van Polen 

bestond 16% van de buitenlandse directe investeringen in 2003 nog uit uitgestelde betalingen 

aan de schatkist uit 2001 (NBP 2003: 14). Wanneer in 2004 de toevloei van buitenlands 

kapitaal weer sterk aantrekt (waarschijnlijk mee door de toetreding tot de Europese Unie), 

overtrefen de gerealiseerde opbrengsten de verwachte weer. 

 Over de impact van buitenlandse investeringen op transitie-economiën is erg veel 

geschreven. Een goed overzicht voor Polen is te vinden bij Zorska (2005). Aangezien 

buitenlandse investeringen voor de verschillende doelstellingen van privatisering positieve 

gevolgen hebben in tegenstelling tot de verkoop aan insiders zou te verwachten zijn dat het 

privatiseringsbeleid daartoe aangepast is over de loop van de jaren. Temeer daar de 

privatiseringsprocedure zelf een impact heeft op de omvang van de buitenlandse investeringen 

(Merlevede en Schoors 2009).
5
  

Dat is deels het geval in Polen. Een voorwaarde voor directe privatiseringsvormen 

werd vanaf 2004 dat er minimum 20% van het kapitaal gekocht wordt door externe 

investeerders. Ten tweede kwamen er veranderingen die de instroom van buitenlands kapitaal 

moesten verbeteren. Er is gewerkt aan economische integratie – veel daarvan in het kader van 

Europese integratie – en het transparanter maken van de privatiseringsprocedures. Anderzijds 

zijn de voorwaarden waartegen insiders delen van een bedrijf kunnen verwerven steeds 

voordeliger geworden. Veel daarvan komt door de inmenging van de vakbonden in het 

privatiseringsbeleid (zie deel 5).   

 

4.1.3 Politiek 

Het voucherprogramma werd uiteindelijk met veel vertraging geïmplementeerd, wat volgens 

Hashi (2000) tot gemiste potentiële voordelen en een verslechterde toestand van de 

overheidsbedrijven leidde. Daardoor moesten de meeste Poolse burgers hun vouchers in 1997 

en 1998 met verlies ruilen. 

                                                 
5
 Er wordt ook wel geargumenteerd dat een te open beleid door de overheid de spillover-effecten van 

buitenlandse investeringen reduceert (Rugraff 2010). 



Figuur 12: Gemiddelde bruttorendement op de Nationale Investeringsfondsen (bron: GUS 2009b). 

 
Het ziet er wel naar uit dat de meeste fondsmanagers er op langere termijn in slaagden een 

goede herstructurering door te voeren (zie Figuur 5). Met de omzetting van de PSUs in 

aandelen van NIFs werd de overheid de facto geen hoofdeigenaar meer van de bedrijven. 

Toch bleef ze nog lange tijd de evolutie van de bedrijven in de nationale investeringsfondsen 

opvolgen. Hun gedrag was immers niet helemaal te voorspellen en de overheid had nog steeds 

25% van de aandelen. In 2008 waren er nog 30 bedrijven uit het oorspronkelijke programma 

waarin de overheid aandelen had (GUS 2009b). Na de jaren ‟90 ontwikkelden de meeste NIFs 

zich tot commerciële investeringsfondsen met gewijzigde namen en een eigen sectoriële focus 

(NFI Midas op telecommunicatie, NFI Octava op vastgoed, etc.). Van de oorspronkelijke 512 

overheidsbedrijven waren er in 2008 nog 265 verdeeld over 14 NIFs (GUS 2009b).  

Een aantal recentere onderzoeken stelt dat er ook belangrijke impliciete politieke 

redenen om te privatiseren waren. Volgens Schipke (2001) klopt de assumptie dat overheden 

in de eerste plaats privatiseren omwille van hogere efficiëntie niet altijd. Politieke partijen 

zullen vanuit het verlangen herkozen te worden ook vaak streven naar welvaartsmaximalisatie 

en minimalisatie van de werkloosheid. Met betrekking tot de privatiseringen in Polen menen 

De Fraja & Roberts (2009) dat uit de sequentie de impliciete doelstellingen van de overheid te 

achterhalen zijn. Immers, de bedrijven die de overheid toelaten haar doelen te bereiken zullen 

het eerst geprivatiseerd worden. Ze stellen een sterke overeenkomst vast tussen de gekozen 

privatiseringssequentie in de tweede helft van de jaren negentig en een aantal variabelen dat 

erop wijst dat de overheid eerder welvaartsmaximalisatie nastreefde dan minimalisatie van de 

werkloosheid of hogere privatiseringsopbrengsten. Hoe het uitstel van privatisering de 

welvaart kan reduceren wordt uitgelegd in deel 8. 
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4.2 Kwantitatief: de resterende omvang van de overheidssector 

Aan het begin van de transitieperiode is er nooit een „optimale mate van privatisering‟ 

bepaald. Er werd aanvankelijk wel aangenomen dat onder andere door privatisering een 

„kritische massa‟ (Engener 2001) aan privé-ondernemingen bereikt kon worden. Dit is een 

niveau van privébezit waardoor een vroeger centraal geleide economie als een markteconomie 

kan werken. Er is echter nooit een duidelijke kwantitatieve maatstaf bepaald voor deze 

„kritische massa‟ of de omvang van de te behouden overheidssector. In Polen wordt 

tegenwoordig het criterium van „strategische sector‟ of „cruciale infrastructuur‟ gebruikt om te 

bepalen wat niet geprivatiseerd mag worden. 

 Aan het eind van de jaren ‟80 (1988) werd 81,9% van het Poolse BBP geproduceerd in 

de overheidssector (Jedrzejczak 1993). Bij het vaststellen van de voortgang van het 

privatiseringsproces doen zich een aantal problemen voor. Een eerste complexiteit is de grote 

informele sector die niet in de metingen wordt weergegeven en volgens Jedrzejczak (1993) 

begin jaren „90 15% tot 20% van het BBP bedroeg. Een tweede complexiteit is het eerder 

vermelde probleem rond de waardering van overheidsbedrijven. Daarnaast worden de cijfers 

nog vertekend door de spontane privatiseringen. Die werden in de hand gewerkt door het 

management, vakbonden en vertegenwoordigers van werkraden die vreesden hun verworven 

rechten te verliezen en de bestaande overheidsbedrijven zo lang mogelijk in stand hielden. 

Daarbij verkochten ze vaak activa aan dumpingprijzen als er zich financiële problemen 

binnen het bedrijf voordeden. De Poolse overheid is er volgens Engener (2001) nooit 

helemaal in geslaagd dit fenomeen aan banden te leggen. 

 Aan het begin van de transitie groeide de Poolse privésector het snelst van alle 

transitielanden (Estrin 1994). Volgens Gomułka & Jasiński (1994) waren de eigenlijke „top-

down‟-privatiseringen van de overheid daarvoor slechts de vierde belangrijkste factor. Veruit 

de belangrijkste oorzaak voor de snelle groei van de private sector was de „bottom-up‟- 

privatisering die zorgde voor vele de novo ondernemingen.  

De huidige staat van privatisering wordt door de Poolse centrale dienst voor statistiek 

uitgedrukt met het aantal geprivatiseerde bedrijven. Er zijn in Polen tussen 1990 en 2008 7463 

bedrijven in het privatiseringsproces betrokken, maar niet alle bedrijven in het proces zijn ook 

helemaal geprivatiseerd. Zo zijn er opvallend veel ondernemingen waarbinnen een 

liquidatieprocedure is opgestart, maar niet afgerond. Dit is volgens Schöllman (2001) een 

weerspiegeling van het feit dat de privatiseringswetgeving verschillende methodes toelaat, 

zonder dat er een duidelijke termijn gespecificeerd is waarbinnen het proces afgerond moet 

worden. Die 7463 bedrijven maken 85,4% uit van de in 1990 geregistreerde 



overheidsbedrijven (GUS 2009a). Dat percentage is geen ideale indicator omdat het geen 

rekening houdt met de omvang van de bedrijven of blijvende minderheidsbelangen van de 

overheid. 

 Volgens Engener (2001) is een goede indicator ook nog het aandeel van 

geprivatiseerde bedrijven in het BBP, maar dit heeft specifiek voor Polen als nadeel dat er erg 

veel bedrijven geliquideerd werden waarvan het gebruik van de verkochte activa niet wordt 

weergegeven door dit percentage. Overigens kan het – volgens Schipke (2001) vooral op 

korte termijn – ook zijn dat de geprivatiseerde onderneming niet meteen een hogere output 

genereert, maar wel kostenefficiënter produceert. 

De EBRD stelt jaarlijks op basis van factoren als grote- en kleineschaalprivatisering, 

herstructurering van overheidsbedrijven, liberalisering van prijzen en andere factoren een 

aantal transitie-indicatoren op. De eerste indicator – de groteschaalprivatisering – geeft een 

benadering voor de weg die een land heeft afgelegd op vlak van privatisering. Een score van 1 

staat gelijk aan een centraal geleide economie en 4,33 betekent dat het land een zuivere 

markteconomie heeft bereikt. Van 1997 tot 2008 komen er echter geen wijzigingen voor in de 

Poolse score op groteschaalprivatiseringen die blijft steken op 3,3 (enkel bij nog andere 5 van 

alle 29 landen waarvoor de EBRD transitie-indicatoren opstelt, is er geen wijziging over deze 

periode)
6
. 

Figuur 13: Transtitie-indicatoren voor Polen 2008 (bron: ERBD 2009). 

 

 Polen scoort op veel van de indicatoren het maximum van de transitielanden, maar ligt 

het verst achter op vlak van de groteschaalprivatiseringen. De geaccumuleerde 

                                                 
6
 Dit is het geval bij Azerbeidzjan, Kazachstan, Moldavië, Uzbekistan en Slovenië. 
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privatiseringsopbrengsten als percentage van het BBP liggen voor Polen beduidend lager dan 

voor Tsjechië, Hongarije of Slowakije (EBRD 2006). Een interessante indicator lijkt het 

aandeel van overheidsbedrijven in het BBP. Dit lag volgens de Poolse minister van de 

schatkist in 2009 nog boven de 20%. Volgens de EBRD (2009b) bleef het aandeel van de 

privésector in het Poolse BBP van 2003 tot 2009 ongewijzigd op 75%.  

 Een laatste indicator die erop wijst dat Polen wat achterloopt op vlak van 

privatiseringen is de tewerkstelling in overheidsbedrijven (zie Figuur 7). Deze ligt voor Polen 

tussen 4 en 10 procentpunten hoger dan voor andere transitielanden die toetraden tot de 

Europese Unie. De ogenschijnlijke afname van 2005 tot 2007 is overigens meer te wijten aan 

een toename van de algemene tewerkstelling in die periode dan aan een afname van de 

tewerkstelling in overheidsbedrijven.  

Figuur 14: Tewerkstelling in overheidsbedrijven als percentage van de totaal tewerkgestelde bevolking (bron: 

Laborsta en eigen berekeningen). 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 De vertraging 

In de jaren voor de initiatie van het privatiseringsprogramma 2008-2011 schreven 

verschillende internationale economische organisaties adviezen aan Polen om de 

privatiseringen te versnellen. Het OESO schreef in 2008 nog dat het Poolse BNP per capita 

ver onder het gemiddelde van de andere leden lag en dat dit vooral te wijten was aan een 

beperkte productiviteit en arbeidsbenutting. De eerste beleidsprioriteit was volgens hen voor 

Polen het reduceren van publiek bezit om concurrentie te stimuleren. Een belangrijke 

hinderpaal daarbij was dat de twee grootste organisaties in bank en verzekering – PZU en 

PKO
7
 (zie infra) – nog steeds in handen van de overheid bleven. De recentste EBRD-strategie 

voor Polen uit 2006 stelde dat de grote uitdagingen er onder andere uit bestonden de industrie 

efficiënter te maken, resterende overheidsbedrijven te herstructureren, te diversifiëren naar 

meer technologische ontwikkeling, commercialisering van vastgoed en beheer van natuurlijke 

rijkdommen te stimuleren, te herstructureren in de energiesector, een privésector in de 

gezondheidszorg te creëren en private participatie in de spoorwegen te bevorderen. Vele van 

deze uitdagingen impliceerden een toename van de privésector (EBRD 2006). 

 Maar de sterkste aansporing tot het versnellen van de privatiseringen kwam uit Polen 

zelf. In oktober 2007 publiceerden de Poolse werkgeversfederatie Lewiatan, FOR
8
 – het 

forum voor burgerontwikkeling – en FREE – het forum voor economische ontwikkeling – een 

Rapport over de gevolgen van het blokkeren van de privatiseringen in de jaren 2006-2007 

(Raport o Konsekwencjach Zablokowania Prywatyzacji w latach 2006-2007). Daarin 

klaagden ze vooral de gevolgen van vertraagde privatiseringen voor de groeiende staatsschuld 

en achterblijvende ontwikkeling van bedrijven in de overheidssector aan. Hoewel het een 

publicatie van politiek gemotiveerde organisaties is, zijn er toch voldoende indicaties dat het 

tempo van de privatiseringen van 2005 tot 2008 sterk afnam. De terugval in 

privatiseringsopbrengsten (zie Figuur 9 op p. 27) is niet te verklaren door het kleine aantal 

resterende overheidsbedrijven. Er zijn in die periode ook geen overheidsbedrijven gratis 

overgedragen. 

 In volgend deel argumenteer ik dat de vertraging van 2005-2008 te verklaren is door 

politieke gebeurtenissen in de eerste plaats en ineffectieve herstructureringen in bepaalde 

sectoren in de tweede plaats. 

 

                                                 
7
 PZU is de grootste Poolse verzekeringmaatschappij en PKO is de grootste bank van Polen. In beiden had de 

overheid voor 2009 nog meer dan 50% van de aandelen. 
8
 FOR werd opgericht door Leszek Balcerowicz – de ontwikkelaar van het eerste grote privatiseringplan in Polen 

(zie supra). 



5.1 Politiek 

De verschillende belangengroepen die betrokken waren bij de privatiseringen in Polen hebben 

altijd geprobeerd hun stempel te drukken op het beleid. Dat zorgde voor heel wat politieke 

vertraging bij de implementatie van privatiseringsplannen en veranderingen in de toegepaste 

methodes zodat in het verleden nooit één gecentraliseerd en snel uitgevoerd plan tot stand 

kwam dat alles in één keer regelde zoals in Tsjechië. 

 Eén van de belangrijkste factoren voor de snelheid waarmee hervormingen worden 

doorgevoerd, is de regering die verkozen wordt en wat de standpunten van de verschillende 

regeringspartijen tegenover die hervormingen zijn. Hoewel ook de werknemers en het 

management van een overheidsbedrijf kunnen vragen om een privatiseringsprocedure op te 

starten, moet de privatisering altijd goedgekeurd worden door de schatkist en verloopt het 

merendeel via door de ministerraad goedgekeurde (meer)jarenprogramma‟s. 

Verschillende studies (Fidrmuc 2000; Jackson et al 2003; Millard 2006) tonen aan dat 

er in Centraal-Europese transitielanden een redelijk duidelijk onderscheid is tussen een 

stemmerspubliek van hervormende partijen en een publiek dat typisch stemt voor 

behoudsgezinde partijen. Tot de stemmers die meer vertrouwen hebben in private 

ondernemingen en hervormingsgezind zijn, behoren jongeren, hoogopgeleiden, 

stadsbewoners en bedienden. Tot de tweede groep behoren stemmers die op het platteland 

wonen, hun pensioen naderen of arbeider zijn. Jackson et al (2003) tonen aan dat de creatie 

van een nieuwe middenklasse van kleine ondernemers een belangrijke rol heeft gespeeld in 

het ondersteunen van pro-hervormingspartijen en in het beperken van de invloed op lopende 

hervormingen door minder hervormingsgezinde partijen. 

Sinds 1991 tot het heden hebben partijen die voor en tegen privatisering waren elkaar 

steeds afgewisseld. Van 1991 tot 1993 bestond het grootste deel van de regeringscoalitie uit 

de hervormingsgezinde UD (Unia Demokratyczna). Van 1993 tot 1997 regeerden de post-

communistische partijen SLD (Sojusz Lewicy Demokratycznej) en PSL (Polskie Stronnictwo 

Ludowe) die minder hervormingsgezind waren en sterke voorstanders van het instandhouden 

van overheidssteun aan de zware industrie, wat daar tot vertraagde herstructureringen en 

privatiseringen leidde (zie infra). Van 1997 tot 2001 was de antihervormingsgezinde AWS 

(Akcja Wyborcza Solidarność) aan de macht. Bij de verkiezingen van 2001 werd de 

hervormingsgezinde PO (Platforma Obywatelska) die vooral de bovengenoemde nieuwe 

middenklasse aansprak (Jackson et al. 2003) geconfronteerd met de SLD die zich over de 

jaren steeds meer op een liberaler publiek richtte en zo de verkiezingen met grote voorsprong 

op de PO won.   



De aanleiding voor de terugval van het aantal privatiseringen vanaf eind 2005 moet 

gezocht worden in de presidentiële en parlementaire verkiezingen van dat jaar. Naar aanloop 

van die verkiezingen waren er 3 dominante politieke thema‟s die allen in de transitie kaderen: 

corruptie, lustratie
9
 en economisch beleid (Millard 2006). De corruptiethematiek was relatief 

nieuw en belangrijk. Ze kwam voort uit drie grote schandalen waarvan twee rond 

privatiseringen. Alle drie deze schandalen gaven aanleiding tot de oprichting van een 

parlementaire onderzoekscommissie. Het eerste onderzoek naar privatiseringscorruptie ging 

over de verkoop van de aandelen in de verzekeringsmaatschappij PZU aan het Nederlandse 

Eureko. Het tweede privatiseringsschandaal had veel meer impact en is een belangrijke 

indirecte oorzaak van de uitgestelde privatiseringen in de jaren 2005-2007. „Orlengate‟ wordt 

nog steeds beschouwd als het grootste schandaal uit de geschiedenis van de Derde Poolse 

Republiek.  

PKN (Polski Koncern Naftowy) Orlen is het grootste Poolse bedrijf in de olie-

industrie. Het beschikt over zeven raffinaderijen in Polen, Tsjechië en Litouwen en een 

uitgebreid net van benzinestations in Polen, Duitsland, Tsjechië en Litouwen. In 2002 bezat 

de Poolse regering een minderheidsbelang van 27,6% in PKN Orlen dat door privatisering 

gereduceerd zou worden tot 10%. Er waren verschillende buitenlandse investeerders 

geïnteresseerd waaronder het Russische Lukoil (European Chemical News 12/22/2003). De 

verkoop van de 17,6% werd meermaals uitgesteld totdat in mei 2004 – er was toen nog steeds 

niets verkocht – een parlementaire commissie werd opgericht om de banden tussen de 

overheid en het management van PKN Orlen te onderzoeken. De commissie onderzocht 

aanvankelijk vooral het ontslag van de CEO (Andrzej Modrzejwski) van PKN Orlen in 2002 

en zijn vervanging door een voormalig medewerker (Zbigniew Wrobel) van toenmalig 

president Kwasniewski. Blijkbaar werd Modrzejwski vervangen na ondervragingen door de 

Poolse veiligheidsdienst en bleek dat hij van plan was langetermijncontracten voor de 

levering van olie uit Rusland af te sluiten (Business Monitor International 2005). 

Kwasniewski werd er van verdacht de Poolse geheime dienst gebruikt te hebben om zijn wil 

op te leggen en Modrzejwski te vervangen. 

In de loop van het onderzoek kwamen er meerdere corruptieschandalen rond de 

privatisering van PKN Orlen en haar dochterbedrijven naar boven. De commissie ontdekte dat 

één van Polens rijkste investeerders (Jan Kulczyk) aan een voormalig Russisch 

veiligheidsagent (Vladimir Algonov) had aangeboden om via zijn politieke invloed een 
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olieraffinaderij in Gdansk te verkopen (The Economist 23/10/2004). Kulczyk verwees naar 

toenmalig president Kwasniewski als zijn bron van invloed. Toen Kwasniewski weigerde te 

getuigen voor de commissie en Kulczyk het land verliet, beschuldigde de voorzitter van de 

onderzoekscommissie de president ervan “de criminele broederschap die op de Poolse 

economie aast” te verdedigen (geciteerd in: Millard 2006:1013). Voor veel mensen was dit 

het ultieme bewijs van corruptie op hoogste niveau in het privatiseringsproces. Later kwamen 

er nog meer verbanden naar voren tussen Poolse hoge ambtenaren en Russische investeerders 

uit de energiesector. Zo gaf de Poolse veiligheidsdienst aan de Orlencommissie transcripties 

van gesprekken tussen toenmalig minister van de schatkist (Zbigniew Kaniewski) en een 

Pools lobbyist (Marek Dochnal) over de voorwaarden van de privatisering van Poolse 

oliebedrijven aan Russische investeerders. 

Hierdoor werd het voorstaan van privatiseringen in de energiesector politiek moeilijk 

houdbaar. Een symptomatisch voorbeeld van de campagnestandpunten rond de privatisering 

in de energiesector is de privatisering van het bedrijf PGNiG (Polskie Gòrnictwo Naftowe i 

Gazownictwo) die een paar weken aan de verkiezingen van 2005 voorafging. In september 

2005 werd 27% van het gasbedrijf verkocht onder de toenmalige regering. De partijen die het 

sterkst campagne voerden tegen de corruptie in de privatiseringen maakten van de 

hernationalisering van die 27% een belangrijk agendapunt. 

De meeste peilingen voorzagen aanvankelijk een coalitie tussen de PO en SLD of PiS 

(Prawo i Sprawiedliwość; Recht en Rechtvaardigheid) met Donald Tusk (PO) als president. 

Uiteindelijk werd de PO (24,4% stemmen) pas tweede na PiS (26,99%) dat een coalitie 

vormde met SO (11,41%) (Samoobrona) en LPR (7,97%) (Liga Polskich Rodziń) onder 

Kazimierz Marcinkiewicz van 31 oktober 2005 tot 10 juli 2006. Op 14 juli 2006 werd 

Marcinkiewicz (PiS) na een aantal wijzigingen van ministerposten vervangen door Jarosław 

Kaczyński (PiS). De SO is een eurosceptische en populistisch linkse partij die expliciet tegen 

privatiseringen gekant is. In haar verkiezingscampagne voerde ze een discours dat gericht was 

tegen de liberale elite en “de diefstal van nationale rijkdom in het privatiseringsproces” 

(geciteerd in Millard 2006: 1017). LPR is een extreem rechtse partij die haar gedachtegoed 

baseert op Roman Dmowski
10

.  
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Tabel 5: Relevante standpunten van Poolse politieke partijen in 2005. (bron: Millard 2006) 

 PO PiS SO LPR 

Privatiseringen Tempo 

opvoeren  

Strategische 

ondernemingen 

moeten van de 

overheid blijven 

De „derde 

weg‟:verificatie van alle 

privatiseringscontracten 

Strategische sectoren 

niet; hernationaliseren 

als procedure corrupt 

was  

Energiesector 

privatiseren?  

Ja, maar niet de 

infrastructuur 

Ja, maar niet 

compleet 

Neen Neen 

Mijnen 

privatiseren? 

Ja Deels Neen Neen 

Spoorwegen 

privatiseren? 

Ja Enkel een 

minderheidsbelang 

  Neen 

Europese 

integratie 

Integratie 

verdiepen 

Een EU van sterke 

staten 

Toetreding hernegotiëren Terugtrekken 

Euro invoeren? 2009 Geen haast Neen Nooit 

 

 

De PiS had haar verkiezingsprogramma gericht op het veroordelen van corruptie (in 

privatiseringen) en had daardoor zelf mogelijke toekomstige privatiseringen onder haar 

regering bemoeilijkt. Ook het feit dat er een minderheidsregering gevormd werd, zou het – als 

daar al intentie tot was – moeilijker maken uitgebreide privatiseringsprogramma‟s door te 

drukken. Privatiseringen zullen immers altijd trager doorgevoerd worden wanneer er een sterk 

gefragmenteerd politiek landschap bestaat (Bortolotti & Pinotti 2008). Dat er dan nog een 

coalitie werd gevormd met twee partijen die uitgesproken tegen privatiseringen waren, zorgde 

er onder andere voor dat institutionele investeerders alle hoop op beursgangen van 

overheidsbedrijven op korte termijn verloren (Euroweek 04/11/2005). Het private 

minderheidsaandeel in PGNiG werd uiteindelijk niet gehernationaliseerd na de vorming van 

de nieuwe regering (Euroweek 2/12/2005), maar andere privatiseringen in de energiesector 

werden voor onbestemde termijn opgeschort.  

Als gevolg van de privatiseringsschandalen en de door de regeringspartijen daarop 

geënte campagnes in 2005 werd er van 2005 tot 2008 niet alleen minder geprivatiseerd, maar 

ook minder aan buitenlanders verkocht. Ondanks de positieve gevolgen voor de efficiëntie en 

opbrengsten van verkoop aan buitenlanders (zie supra) stelde de PiS – daarmee inspelend op 

hun nationalistische beleid en de populistische vrees voor buitenlandse (Russische) 

overnames in de energiesector – dat de voorkeur gegeven zou worden aan IPO als 

privatiseringsmethode. Op die manier zou volgens hen de kans op verkoop van 

overheidsbedrijven aan buitenlanders kleiner worden (PiS 2005). Een laatste relevant 

kenmerk van de Poolse regering tot 2007 was dat geen van de regeringspartijen heil zag in 



Europese integratie. Zoals in deel 7 wordt besproken, kan de wil tot integratie een belangrijke 

driver van privatiseringen zijn. 

 

5.2 Vertraagde herstructureringen en ‘strategische sectoren’ 

Een tweede belangrijke oorzaak voor verlate privatiseringen – in vooral de zware industrie – 

zijn het samengaan van ineffectieve herstructureringen, invloed van de vakbonden en de 

classificatie van strategische sectoren. Een voorbeeld van  alle drie deze oorzaken is te vinden 

in de recente ontwikkelingen in de (steen)koolmijnen. 

Herstructureringen in de zware industrie gaan meestal vooraf aan de privatisering en 

verlopen in Polen typisch via herstructureringagentschappen. Dat zijn organisaties waarin de 

schatkist de enige aandeelhouder is en die zich toeleggen op specifieke sectoren. Het 

belangrijkste overkoepelende agentschap voor Poolse industrie is ARP (Agencja Rozwoju 

Przemysłu). Roland (1994) argumenteert dat de voortgang van herstructureringen door 

politieke beperkingen ex-ante alleen gradueel kan verlopen. Het probleem met 

herstructureringen in zware, kapitaalintensieve industrie waar hoge sunk costs voorkomen, is 

dat deze via overheidsgestuurde programma‟s per sector moeten verlopen (Sznajder 2003) 

waarbij de consolidatie een belangrijke rol speelt. Tegelijk zijn er maar weinig voorbeelden 

van herstructureringsprogramma‟s met effectieve resultaten waar geen strategische 

investeerders aan te pas kwamen (Mickiewicz 2005). 

 De meest aangehaalde reden voor de vertraging van herstructureringen is dat snel 

opeenvolgende regeringen verschillende standpunten over die herstructureringen hadden, wat 

resulteerde in een algemeen onvermogen om één constant beleid te implementeren. De Poolse 

spoorwegen (PKP) zijn daarvan het meest treffende voorbeeld.
11

 In Polen zijn er 2640 

spoorwegstations, waarvan slechts 1010 in gebruik (Wyborcza 01/20/2010). Er werd 

geherstructureerd vanaf 2001. De bedoeling was om uit de grote moedermaatschappij (PKP 

S.A.) verschillende kleinere maatschappijen te vormen en deze te privatiseren zodat ze 

onderling zouden kunnen concurreren op de Poolse markt. Er zijn sinds 2001 niet minder dan 

3 verschillende herstructureringsprogramma‟s ingevoerd (evenveel als het aantal regeringen) 

terwijl de huidige regering heeft aangekondigd een nieuw programma tot 2015 uit te werken. 

De moedermaatschappij is er niet in geslaagd haar middelen over te dragen naar de 

dochtermaatschappijen (in 2008 was slechts 0,02% van het vastgoed aan PKP cargo en 0,25% 

aan PKP Intercity overgedragen). De onduidelijke organisatiestructuur resulteerde onder meer 
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in inefficiëntie investeringen met herstructureringsfondsen (zo kon PKP PKL van de 35 

projecten uit EU-fondsen in 2009 aan de EC slechts voortgang in 1 project voorleggen (NIK 

2010)). In 2009 was er geen enkel van de dochtermaatschappijen waar de schatkist (via 

indirecte structuur) minder dan 99% van de aandelen had. 

Verder bespreek ik als vertragende factoren de vrees voor herstructureringsontslagen, 

de rol van vakbonden en de „soft budget constraint‟.  

In alle transitielanden kwam er ook een „natuurlijk‟ verzet tegen privatiseringen dat 

vooral was ingegeven door de vrees voor herstructureringsontslagen. In Polen was deze vrees 

altijd buitengewoon sterk, wat vaak resulteerde in protesten die het privatiseringsproces 

lamlegden (Schöllmann 2001). De rol van de vakbonden valt daarbij niet te onderschatten. 

Hun invloed op zowel de ontwikkeling als de implementatie van privatiseringsplannen is in 

Polen altijd heel groot geweest en begon na de aanvankelijke steun voor de privatiseringen 

vanaf midden jaren ‟90 de voortgang van de verkoop af te remmen (Paczynska 2007: 346). 

Hoewel de invloed na de jaren ‟90 afnam, bleef hij heel prominent aanwezig in de sectoren 

die gekenmerkt worden door een hoog aantal (te privatiseren) overheidsbedrijven zoals kolen, 

staal, energie en transport. Over de invloed van de Poolse vakbonden in de jaren 2005-2008 

schrijft Ziernata (2007: 50), die Poolse vakbonden in de koolsector graag vergelijkt met de 

Engelse NUM (National Union Mineworkers) in 1984:  

 

“If nothing is done to reduce the influence of labour organisations, Poland – having 

already reversed free-market reforms – is likely to see both its competitiveness fall and 

its chances to catch up with the rest of the EU diminish. A politician of Thatcher-like 

calibre is therefore called for. The governing coalition [PiS, LPR, SO 2005-2007], 

however, champions interventionism and the reinforcement of union rights.” 

 

Veel van de huidige sterke positie van de Poolse vakbonden is een erfenis van het verleden. 

Vóór 1989 heeft het regime veel concessies gedaan aan Solidarność. Toen Solidarność zelf 

politiek actief werd, resulteerde dat in voordelige wetgeving voor de vakbonden. Ziernata & 

Kuczyński (2009) vinden dan ook dat de invloed van de Poolse vakbonden – zeker na de 

eerste transitiejaren – meer voortkomt uit wetgeving dan uit de (eerder lage) aanhang van de 

vakbonden. 

 Een tweede belangrijke vertrager is de soft budget constraint, die vaak door 

vakbonden kan worden afgedwongen. Soft budget is het verlenen van krediet door de 

overheid aan (invloedrijke of grote) overheidsbedrijven in financiële moeilijkheden die bij 

financiële instellingen geen krediet zouden kunnen krijgen. Die praktijk resulteert vaak in 

hoge begrotingstekorten en is een belangrijke oorzaak voor het achterblijven van 



herstructureringen (Moore 2009)
12

. Een eerste belangrijke stap in de reductie van soft budget 

in Polen was de redelijk vlotte privatisering van de banksector. Dat zorgde voor een 

aanvankelijk hard budget beleid tegenover de overheidsbedrijven die schulden hadden bij die 

geprivatiseerde banken. Maar naarmate er steeds minder te privatiseren overheidsbedrijven 

overblijven, wordt elke privatisering politiek gevoeliger (Mickiewicz & Baltowski 2003).  

Soft budget zorgt in privatiseringscontext op twee manieren voor uitblijvende 

efficiëntie. Ten eerste zorgt het ervoor dat er geen incentives komen om de efficiëntie te 

verhogen. Ten tweede maakt het dat bedrijven die onder vrije concurrentievoorwaarden 

bankroet zouden gaan en dus geliquideerd zouden worden, blijven voortbestaan. Soft budget 

zal door de overheid sneller toegekend worden aan grote ondernemingen uit zware industrie. 

Van kleinere ondernemingen is het veel makkelijker om belastingen te innen omdat hun 

potentiële bankroet politiek veel minder gevoelig ligt (Schleifer & Vishny 1994). 

 Een belangrijke gebeurtenis die moest zorgen voor de reductie van soft budget was de 

toetreding tot de EU en het toezicht van de Europese Commissie (Brücker et al. 2005). Dat 

heeft de Poolse overheid er echter niet van weerhouden om in 2005 nog grote bedragen uit te 

keren aan scheepswerven die nergens krediet vonden (zie 6.2.1). Volgens Moore (2009) wordt 

de economie van de Centraal-Europese transitielanden (met uitzondering van Hongarije) na 

toetreding tot de EU nog altijd, maar wel steeds minder, door de soft budget constraint 

gekenmerkt.  

 Naast de vertraging van herstructureringen is ook de classificatie van bepaalde 

sectoren als „strategisch voor de economie‟ een belangrijke vertrager. Die classificatie 

gebeurde meestal in jaren ‟90 onder druk van belangengroepen (De Fraja & Roberts 2009). Er 

zijn twee soorten strategische sectoren. In de eerste soort moet de productiecapaciteit en 

tewerkstelling afgebouwd worden. Dit zijn meestal sectoren die belangrijk waren in de oude 

centraal geleide economie. In Polen behoren tot die eerste soort (steen)koolmijnen, staal, 

defensie, spoorwegen en textiel. De herstructurering van deze sectoren moest al afgerond 

worden voor de toetreding tot de EU (Ministerstwo Pracy i Polityki Spółecnej 2003), maar zal 

in werkelijkheid tot na 2010 duren. Een tweede groep bestaat uit zich ontwikkelende sectoren 

waartoe energie, communicatie en chemie behoren. Door de classificatie als „strategisch‟ 

wordt een bedrijf of sector (tijdelijk) uit privatisering gesloten. 

 Al de bovenstaande vertragers zijn te vinden in de evolutie van de koolmijnen tijdens 

de transitie. De koolsector is het meest treffende voorbeeld van een strategische sector. Op 
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zich zijn er weinig argumenten om koolmijnen als strategisch te bestempelen, ware het niet 

dat rond 92% van de elektriciteit in Polen opgewekt werd door verbranding; 46% wordt 

geproduceerd uit steenkool en 14% uit bruinkool (GUS 2009c). Zolang Polen niet over meer 

(kern)energiecentrales beschikt – wat waarschijnlijk tot 2016 zal duren (zie 8.2.2) – blijven de 

koolmijnen een belangrijke bron van energie en behouden de vakbonden er aanzienlijke 

onderhandelingsmacht. 

 Waar in andere Europese tranisitielanden met een aanzienlijke mijnsector de private 

tewerkstelling toenam in aanloop naar de EU-toetreding bleef die in Polen grotendeels 

ongewijzigd (zie Figuur 8). In Tsjechië was het aandeel van de overheidstewerkstelling in de 

mijnen al sterk ingeperkt voor 2000. 

Figuur 15: Verhouding van de tewerkstelling in overheidsmijnen op tewerkstelling in private mijnen van 1999 tot 

2007 (bron: Laborsta en eigen berekeningen). 

 

Sinds 1989 al zijn de meeste mijnen in Polen verlieslatend en kunnen ze alleen overleven 

dankzij staatsteun. Opeenvolgende regeringen hebben gefaald de mijnen rendabel te maken. 

Net als in andere zware takken van de Poolse industrie was het de bedoeling de Poolse 

koolmijnen te herstructureren zodat ze zonder staatssteun zouden kunnen functioneren en later 

geprivatiseerd worden. Het laatste grote herstructureringsprogramma pompte 3,87 miljard 

PLN in de sector van 2004 tot 2006 (Ministerstwo Gospodarki 2007). Toch heeft ook dit 

programma niet tot een effectieve herstructurering geleid die de sector rendabel kon maken. 

Volgens Ziernata (2009) ligt de eerste oorzaak van het mislukken van de herstructureringen in 

de onflexibele houding van de vakbonden. In Polen worden de koolmijnen algemeen 

beschouwd als het laatste grote bastion van de vakbonden. De onderhandelingsmacht van de 

vakbonden komt hier voort uit de hoge tewerkstelling in de mijnen en de cruciale rol van 
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steenkool als bron van elektriciteit in Polen. Door het afdwingen van soft budgetvoorwaarden 

kunnen ze de mijnen laten overleven
13

. 

Eén belangrijke uitzondering op deze situatie is de Bogdankamijn in Lubelskie. Die 

mijn maakt sinds 1994 winst en onderscheidt zich daarmee van de Silezische mijnen. Dat 

wordt toegeschreven aan het feit dat Bogdanka maar vier vakbonden heeft waarmee 

onderhandeld moet worden (in de Silezische mijnen zijn onderhandelingen met 19 

verschillende vakbonden geen uitzondering). In Bogdanka werden in de jaren ‟90 al 

succesvolle herstructureringen doorgevoerd, waarbij ongeveer 600 mensen ontslagen werden. 

Door deze herstructureringen ligt de arbeidsproductiviteit in Bogdanka bijna twee maal zo 

hoog als de mijnen in Silezië (Ziernata 2009). De privatisering van de Bogdankamijn in maart 

2010 over de beurs was dan ook een groot succes. Het is de eerste grote mijn die op deze 

manier volledig wordt verkocht. De privatisering werd aangevraagd door de vakbonden 

(Wyborcza 9/03/2010). 

Polen zal in het kader van het Europese energiebeleid en wegens een aanbodstekort 

aan electriciteit binnen afzienbare tijd overschakelen op andere vormen van energie dan kolen 

om in de elektriciteitsproductie te voorzien. De binnenlandse vraag naar kool zal dan drastisch 

dalen. Op voorwaarde dat de overheid geen overdreven soft budget constraint aanhoudt 

tegenover de koolsector zal dat – gezien de verlieslatende situatie van de meeste mijnen – tot 

drastische veranderingen op korte termijn in de sector nopen. 
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6 De versnelling: het programma 2008-2011 

Het huidige privatiseringsprogramma is ingedeeld in een aantal sectoren. Sectoriële 

privatiseringen kwamen al aan het begin van de transitie voor en hadden als doel een vorm 

van schaalvoordeel te verwerven door de problemen per sector aan te pakken. Ze laten ook 

toe de toekomstige marktstructuur vorm te geven (Gomułka & Jasiński 1994). De 

belangrijkste van de 24 sectoren voor 2008-2011 zijn: bank en verzekeringen (met PZU, PKO 

en de beurs van Warschau), energie met de vier grootste Poolse electriciteitsproducenten, olie 

en gas, chemie, scheepbouw, defensie en openbaar vervoer.
14

 Met uitzondering van de 

financiële sector behoren deze allemaal tot de hierboven vernoemde strategische sectoren. 

 Het programma voor 2008-2011 lijkt een laatste grote stap in de geschiedenis van de 

Poolse privatiseringen te moeten worden. Van de 24 betrokken sectoren zijn er 17 waarvan 

alle overblijvende staatsbedrijven zullen getransfereerd worden naar de privésector en ook de 

laatste minderheidsbelangen uit het NIF-programma worden verkocht. Uit de verwachte 

privatiseringsopbrengsten voor de jaren 2009 tot 2011 (zie Figuur 9) valt op te maken hoe 

ambitieus het privatiseringsprogramma 2008-2011 is. Dat de opbrengsten voor 2008 zelf 

beperkt bleven, komt doordat het programma pas op het eind van het jaar gestart werd. Het 

aantal af te werken privatiseringen bedroeg volgens het plan 383 voor 2009, 207 voor 2010 en 

138 voor 2011(MSP 2008), waar dat er in 2008 nog maar 72 waren. Het uiteindelijke doel van 

de huidige regering is het aandeel van de overheidssector in het BBP van meer dan 20% te 

reduceren tot 10% (PO 2007). 

Figuur 16: Privatiseringsopbrengsten 2004-2011 in miljoenen PLN in prijzen van 2004 (bron: MSP 2009a, 2009b en 

eigen berekening). 
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De huidige privatiseringsmethodes zijn in de basis dezelfde gebleven als die uit de jaren ‟90 

(zie supra). Veel van de vroegere problemen en beperkingen zijn weggevallen. Een 

massaprivatiseringsprogramma is er uiteraard niet meer en liquidatie komt nog maar weinig 

voor. De twee belangrijkste opties voor privatisering door verkoop zijn nu „indirecte‟ en 

„directe‟ privatisering. Bij die laatste vorm wordt het bedrijf niet „gecommercialiseerd‟. 

Directe privatiseringen komen minder voor na de jaren ‟90 en worden vooral gebruikt voor 

kleine of middengrote bedrijven die in financiële problemen zitten. Veruit de belangrijkste 

vorm van privatiseren voor de laatste tien jaren was de indirecte privatisering met voorgaande 

commercialisering (MSP 2008). Er zijn 6 methodes voor de eigenlijke transfer van de 

aandelen die bepaald wordt in functie van de complexiteit van de transactie en de financiële 

situatie van de onderneming (impliciet ook de strategische functie van de onderneming in de 

sector of nationale economie). De transfer van de grootste bedrijven (energiebedrijven, de 

nationale luchtvaartmaatschappij, spoorwegen, etc.) verloopt via een publiek aangekondigd 

aanbod. Voor bedrijven uit strategische sectoren (zie infra) wordt gezocht naar een 

investeerder via publieke offerte of onderhandelingen op uitnodiging.  

 De officiële doelstellingen voor het programma van 2008-2011 zijn naast het eerder 

genoemde „versnellen en deblokkeren van de privatiseringen‟ het aanbrengen van een aantal 

aanpassingen aan het privatiseringsproces zelf. Die aanpassingen zijn er blijkbaar vooral op 

gericht het proces te versoepelen en rendabeler te maken.
15

 Zo zal er meer gecommuniceerd 

worden over de aangeboden aandelen, het proces zelf zou transparenter gemaakt worden en 

de kosten ervan zouden verlaagd worden. Aan de andere kant wordt er ook beloofd om 

“[…]de verloning van het management van overheidsbedrijven aan te passen aan de 

marktrealiteit” (MSP 2008). Dit laatste slaat op de „ustawa kominowa‟ (schouwbepaling), die 

een bovengrens oplegt aan managementlonen in overheidsbedrijven. Een meer gedetailleerde 

bespreking van de redenen voor het programma staat in deel 7. 

 Op 17 november 2009 verscheen er in de Gazeta Wyborcza een eerste evaluatie van 

de voortgang van programma in 2009. Daaruit bleek dat er niet veel van de doelstellingen 

verwezenlijkt werden. De verwachte opbrengst werd nog niet voor de helft gerealiseerd, de 

„ustawa kominowa‟ is nog steeds niet afgeschaft en er zijn een aantal dringende projecten 

waarvoor geen investeerders te vinden zijn (zoals de scheepswerven van Gdynia en Szczeciń). 

Hoe dat komt staat in deel 8 
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 Voor sommige delen van het programma zoals de minderheidsbelangen in de financiële sector is dit een 

expliciet vermelde doelstelling die bereikt moet worden met trage spreiding en zo goed mogelijke 

informatisering over de te privatiseren bedrijven (MSP 2009). 



8 Redenen voor het programma 2008-2011 

De redenen voor het huidige privatiseringsprogramma verschillen in essentie niet van de 

initiële doelstellingen voor privatisering (budgettair (6.1), concurrentievoorwaarden (6.2.1), 

efficiëntie (6.2.2) én politiek (6.2.3)). Nieuw is wel dat ze nu direct of indirect worden 

ingegeven door Europese regelgeving. Europese integratie heeft voor een afnemende rol van 

de nationale overheden gezorgd. Privatisering is slechts één (economisch) aspect van die 

afname. De opvatting dat de huidige Poolse privatiseringen sterk gemotiveerd zijn door 

Europese richtlijnen komt overeen met de mening van De Lima et al dat “[i]n spite of their 

formal neutrality on the public or private status of enterprises, European directives [...] have 

acted in favor of privatization” (2005: 282). 

 Die richtlijnen waren er echter al een aantal jaar voor het huidige 

privatiseringsprogramma. Dat doet vermoeden dat ze pas echt tot privatisering leiden wanneer 

een pro-europese regering aan de macht is. In tegenstelling tot haar voorgangers profileert de 

huidige regering Tusk zich inderdaad als sterk pro-europees (Cianciara 2009). Anderzijds kan 

ook de regering Tusk privatiseringen gebruiken als middel om herverkozen te worden. Net 

zoals toenemende werkloosheid samengaat met toenemende steun voor 

antihervormingspartijen, gaat de ontwikkeling van een nieuwe ondernemersklasse samen met 

steun voor hervormingsgezinde partijen (Fidrmuc 2000). Volgens Biais & Perotti (2002) kan 

de allocatie van grote delen van overheidsbedrijven naar een bepaalde groep van stemmers 

(deze nieuwe middenklasse) via privatisering politieke voorkeuren wijzigen naar de 

hervormers. Ze noemen dit „Machiavellistische Privatisering‟ en geven een hele lijst 

voorbeelden van privatiseringsprogramma‟s die gevolgd werden door een electorale 

overwinning voor marktgeoriënteerde partijen.  

 

8.1 Budgettair 

Privatisering is een (nog steeds) gangbaar middel om de openbare financiën te beheren. Net 

als 5 andere nieuwe toetreders volgt Polen sinds 2004 een EDP. Het doel dat in 2004 gezet 

werd, was om tegen 2007 een deficit onder de norm van 3% te hebben. In 2007 was er een 

deficit van 1,9% (Eurostat 2009), maar in 2008 was er weer een tekort van 3,9%. De EC 

oordeelde opnieuw dat Polen in een excessive deficit situatie zat en legde een deadline op om 

tegen 2012 het tekort weer onder de 3% te halen (EC 2009). 

 Een eerste logische denkrichting is dat een land met een hoog begrotingstekort en de 

ambitie om toe te treden tot de Eurozone privatiseringen gebruikt om aan de 



Maastrichtcriteria
16

 te voldoen en een convergentieprogramma te volgen.
17

 Er bestaat in de 

literatuur een onderscheid tussen deze „nominale criteria‟ en de „echte convergentiecriteria‟. 

Voor die laatste worden meestal de mate van synchronisatie tussen de conjunctuur van de 

eurozone en de nieuwe leden als één van de criteria uit de OCA-theorie
18

 genoemd. Op vlak 

van nominale convergentie zijn landen als Hongarije, Polen en Tsjechië verder van 

euroconvergentie verwijderd dan bijvoorbeeld de Baltische staten (met een zeer lage 

overheidsschuld), terwijl ze veel verder gevorderd zijn wat betreft „echte convergentie‟ 

(Rinaldi-Larribe 2008). Hoewel het best mogelijk is dat privatisering ook „echte convergentie‟ 

kan bevorderen – zo blijkt dat gereduceerde begrotingstekorten conjunctuursynchronisatie 

verhogen (Darvas et al 2005) – gaan we er hier toch van uit dat nominale convergentie de 

eerste prioriteit voor de Poolse overheid is. Privatiseringen kunnen dan in de eerste plaats een 

belangrijke rol spelen om te voldoen aan het criterium van de openbare financiën. De huidige 

regering voorziet de invoering van de euro voor 2015 (Wyborcza 20/03/2010). 

Worden privatiseringsopbrengsten in Polen gebruikt om aan de nominale 

convergentiecriteria te voldoen? Jeronimo et al (2000) ontwikkelden een model dat aantoont 

hoe Portugal, Griekenland, Spanje en Italië van 1990 tot 1997 privatiseringen gebruikten om 

het deficit te beperken en zo toe te kunnen treden tot de Europese Monetaire Unie. Ze tonen 

aan dat er een statistisch significante inverse relatie bestaat tussen de 

privatiseringsopbrengsten en het deficit voor de periode 1990-1997. Het lijkt interessant om 

de gegevens voor het Poolse privatiseringsprogramma 2008-2011 hiermee te vergelijken. 

Toch werkt dit niet. Ten eerste worden privatiseringsopbrengsten sinds 1997 in Polen niet in 

de begroting opgenomen, maar dienen ze enkel ter financiering van het begrotingstekort. Ten 

tweede zijn er enkel gegevens over de tekorten van 2008 en 2009; het begrotingstekort voor 

2010 werd bovendien slechts geraamd en het zou moeilijk zijn er al een deficit/BBP-ratio 

voor te berekenen. Afgaande op de voorlopige resultaten ziet er zelfs naar uit dat hogere 

privatiseringsopbrengsten voor het recordjaar 2010 eerder samengaan met een hoger 
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 De bekende Maastrichtcriteria betreffen: (1) de inflatie die maximaal 1,5 procentpunten hoger mag zijn het 

gemiddelde van de drie laagste lidstaten, (2) de langetermijninsinterest die maximaal 2 procentpunten hoger mag 

zijn dan het gemiddelde van de drie landen met de laagste inflatie (3) de overheidsfinanciën waarvan het 

begrotingstekort maximaal 3% van het BBP en de staatsschuld maximaal 60% van het BBP mag bedragen, (4) 

de wisselkoers die twee jaar binnen ERM II moet blijven zonder devaluatie en maximaal 15% mag afwijken van 

de spilkoers (ECB 2008).  
17

 Op het moment dat het privatiseringsprogramma werd aangenomen – in 2008 – stond de deadline voor de 

invoering van de Euro in Polen nog op 2012, vlak na de privatiseringen.  
18

 Andere criteria uit de OCA-theorie zijn de openheid van de economie, industriële diversificatie en mobiliteit 

van productiefactoren. 



begrotingstekort (zie Figuur 10). Dat is het gevolg van de financiële crisis die uitbrak in Polen 

rond de tijd dat het privatiseringsplan 2008-2011 werd aangenomen.  

Figuur 17: Aandeel van privatiseringsopbrengsten in de financiering van het geschatte begrotingstekort 2002-2010 in 

miljoenen PLN (bron: Ministerstwo Finansòw 2002-2010). 

 

De crisis raakte de transitielanden in de eerste plaats via een sterke val in de buitenlandse 

investeringen. In Polen bedroeg die 68% tussen 2007 en 2008 (EBRD 2009). In 2006 

voorspelden Zapal & Schneider (2006) dat bij afgeremde economische groei een aantal van de 

nieuwe Europese lidstaten met een extra groot begrotingstekort te maken zouden krijgen: 

“Hungary, Poland, Czech Republic, Malta and Cyprus demonstrate their failure to put fiscal 

policy in order within an exceptionally sensitive environment. In an economic slowdown, 

these states would face massive budgetary deficits once again” (Zapal & Schneider 2006: 35). 

Dat is volgens hen het gevolg van een laks fiscaal beleid, dat er vooral in bestond te 

vertrouwen op toekomstige economische groei van het eigen land en de handelspartners.
19

 De 

voorspelling kwam uit: het begrotingstekort voor 2009 wordt geraamd op 7,2% van het BBP 

en 7,5% voor 2010, wat het hoogste uit de geschiedenis van de Derde Poolse Republiek is.
20

 

Die tekorten resulteren in een toenemende overheidsschuld. De Poolse overheidsschuld wordt 

in 2009 verwacht van 47,1% tot 51,7% en in 2010 tot 57% van het BBP uit te groeien. In 

2011 zou ze meer dan 59% kunnen bedragen (EC 2009b).
21

 Die extra toename is onder andere 

te wijten aan de in 2009 tegenvallende privatiseringsopbrengsten (40,9% van het verwachte 

bedrag). Daardoor moest meer dan twee keer het verwachte bedrag bij het buitenland geleend 
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 De gedachte hierachter is dat de overheid uit haar schulden kan groeien wanneer de interest op de 

overheidsschuld kleiner is dan de groei van het BBP. Voor de begrotingstekorten betekent dit dat het cyclisch 

aangepaste tekort (aangepast voor de economische groei) veel groter is dan het werkelijke tekort. In 2006 en 

2007 kende Polen inderdaad een sterke groei van het BBP: 6,2% en 6,8% respectievelijk (Eurostat). 
20

 Dit zijn schattingen van de Europese Commissie in januari 2010. 
21

 De schatting van deze ratio‟s is weinig zeker door de hoge volatiliteit van de Poolse munt en de daaraan 

verbonden kost van buitenlandse financiering (die ongeveer 25% van de totale staatsschuld uitmaakt 

(Ministerstwo Finansòw 2008)). 
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worden (115% meer; Ministerstwo Gospodarki 2009) terwijl er een sterke depreciatie van de 

Poolse Złoty plaatsvond. De grote tekorten voor 2009 en 2010 zijn in Polen echter vooral het 

gevolg van toegenomen overheidsuitgaven door sociale zekerheidsprogramma‟s en het 

European Economic Recovery Program (EERP) (zie infra). De financiële crisis maakte het 

halen van de convergentiecriteria moeilijker dan voorzien. Er wordt drastisch afgeweken van 

de normen van het vooropgestelde convergentieprogramma (zie Figuur 11). 

Figuur 18: Verschillen in het begrotingstekort en de overheidsschuld als percentage van het BBP tussen het 

convergentieprogramma en de werkelijkheid (bron: EC 2010). 

 

 

Naast de Maastrichtcriteria en de normen van het Sabiliteits- en Groeipact zijn er een 

aantal bepalingen in de Poolse wetgeving die de regering ertoe aanzetten de overheidsschuld 

in te perken. Zo is constitutioneel bepaald dat wanneer de schuld meer dan 50%, 55% of 60% 

van het jaarlijkse BBP bedraagt, steeds meer ingrijpende saneringsmaatregelen van kracht 

worden. Deze maatregelen zouden de economische groei kunnen afremmen. Wanneer 

bijvoorbeeld de 60% bereikt is, mag de overheid geen extra leningen meer aangaan (de 

uitgaven mogen dan niet meer bedragen dan de inkomsten) en geen garanties meer geven 

(Ministerstwo Finansòw 2009).
22
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 Een andere methode om deze maatregelen te vermijden is de wet aan te passen.  
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Polen tracht tegelijkertijd ook aan de convergentiecriteria te voldoen. Het land moet er 

van de EC voor zorgen dat het in 2012 geen tekort meer heeft boven de 3% en kreeg het tot 7 

januari 2010 de tijd om met een plan voor de consolidatie van openbare financiën naar voor te 

komen. De kans op kwalificatie voor de eurozone wordt sterk verhoogd wanneer er een 

consolidatieprocedure wordt opgestart (OECD 2008b). Aan de andere kant schat de OESO 

(2008b) dat een land dat toekomstig lid van de eurzone is en een begrotingstekort van meer 

dan 2% van het BBP heeft, met 58% kans een consolidatie opstart. 

Het in februari 2010 voorgestelde en door de EC goedgekeurde plan om het deficit te 

beperken bestond uit 6 grote punten: (1) reduceren van de staatsuitgaven (2) hogere 

pensioenleeftijd (tot 67 jaar) (3) het bestrijden van de belastingsfraude (5) onderwijs 

verbeteren (6) jongeren tewerkstellen en (4) het lopende privatiseringsprogramma versnellen 

in 2010 (Wyborcza 29/01/2010). Een extra stimulans voor Polen om tegen 2012 een veel 

strakker fiscaal beleid te voeren is dat er na de uitvoering van het privatiseringsprogramma 

2008-2011 minder toekomstige privatiseringsopbrengsten – en dus interestloze financiering 

voor het begrotingstekort – te verwachten zijn. 

 Een extra kost die in verschillende Europese lidstaten voor uitdijende 

begrotingstekorten zorgt, zijn de steunmiddelen als reactie op de financiële crissis. De 

Europese Commissie verwacht als gevolg van het EERP een budgettaire expansie van 

gemiddeld 1,2% van het BBP van de verschillende lidstaten. Daarom worden de criteria uit 

het Stabiliteits- en Groeipact minder streng toegepast. Het in 2008 voorgestelde herstelplan 

stelt dat er een budgetaire impuls door de nationale overheden gegeven zal worden van 1,5% 

van het BBP als richtgetal. Dit moet samen met het effect van de automatische stabilisatoren 

(waarvan de belangrijkste de cyclisch minder gevoelige overheidsconsumptie is) de vier 

doelen van het EERP
23

 verwezenlijken. De mate waarin de verschillende lidstaten fiscale 

stimuli kunnen geven wordt sterk bepaald door hun budgetaire bewegingsruimte. Landen die 

in 2008 weinig overheidsschuld hadden en een klein tekort kunnen de steunmaatregelen 

grotendeels opvangen met een groter begrotingstekort. Hoewel Polen in 2008 een 

begrotingstekort had van bijna 4% van het BBP en een steeds groeiende overheidsschuld, 

heeft de overheid toch besloten om 2% van het BBP uit te geven in het kader van 

steunmaatregelen (EC 2010). Dat zal zoals verwacht zorgen voor een buitengewoon hoog 

deficit in 2009 en 2010. Door het reeds in 2008 opgestarte ambitieuze privatiseringsplan hoeft 

de Poolse overheid echter niet meer „traditionele financiering‟ aan te trekken dan in de 
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 De vier doelen zijn: het stimuleren van de gezinsconsumptie, opvangen van problemen in de arbeidsmarkt, 

verlichten van de belastingsdruk op de bedrijven en het verhogen van overheidsinvesteringen (EC 2009b). 



voorgaande jaren (zie Figuur 9). De voorziene 2% steun is bijna evenveel als de voor 2010 

verwachte privatiseringsopbrengsten (die 1,96% van het BBP van 2008 bedragen).  

 Het is dus best mogelijk dat de opbrengsten uit het programma 2008-2011 

aanvankelijk bedoeld waren als verzekering om de convergentiecriteria te halen. Tegen het 

begrotingstekort van 2007 zouden de opbrengsten zelfs groot genoeg geweest zijn om het hele 

deficit te dekken en een deel van de overheidsschuld af te bouwen. Maar door de gevolgen 

van de crisis worden ze nu aangewend om extra hoge tekorten en een herstellingsplan te 

bekostigen. Ze spelen daarbij een essentiële rol wanneer er een depreciatie van de eigen munt 

is en buitenlandse leningen duurder worden. Daarbij zorgen de snelgroeiende 

overheidsschulden en toenemende risico-aversie tegenover emerging markets tijdens de 

financiële crisis voor hogere interestkosten op de alternatieven voor privatisering als manier 

om het deficit te bekostigen. 

 

8.2 Andere Europese richtlijnen  

Dit deel behandelt drie voorbeelden die aantonen hoe Europese richtlijnen (in)direct aanzetten 

tot privatisering. Het gaat om de gedwongen liquidatie van twee van Polens grootste 

scheepswerven, het efficiënter maken van de energiesector en de veroordeling van het bezit 

van golden schares. 

 

8.2.1 Scheepswerven 

De Poolse scheepswerven zijn historisch een politiek en economisch zeer gevoelige sector. Ze 

zijn de wieg van Solidarność en voorzien veel van de tewerkstelling in het Noorden van 

Polen. 

 In het verslag over de privatiseringen in 2008 (MSP 2009) staat te lezen dat de 

scheepswerven van Gdynia en Szczeciń in overtreding zijn gegaan op art. 88 over staatssteun 

in het Europese concurrentiebeleid. Volgens het verslag had de overheid enkel nog 

minderheidsbelangen in de werven (in Gdynia nog 32% in 2008). Hun aandeel in het huidige 

privatiseringsprogramma ziet er dan ook redelijk klein uit. Toch klopt dit niet helemaal. Er 

werden wel al eigendomsoverdrachten uitgevoerd met de meerderheid van de aandelen van de 

werven, maar via indirecte constructies bleef de overheid de belangrijkste eigenaar (zie Tabel 

3). 

 

 



Tabel 6: Aandeelhouders in de scheepswerf van Gdynia in 2006 en 2007 (bron: NIK 2009) 

 

ARP is een algemeen herstructureringsagentschap en KPS is een herstructureringsagentschap 

voor havens. De enige aandeelhouder van ARP is de Poolse schatkist en de enige 

aandeelhouder van KPS is ARP. Dat zorgt ervoor dat de schatkist nog steeds 53,1% van het 

eigen vermogen en 56,27% van de stemmen in de werf van Gdynia bezit. Een gelijkaardige 

structuur bestaat voor de scheepswerven van Gdańsk en Szczeciń (NIK 2009). Er zijn 

verschillende redenen waarom er in alledrie de werven nog geen echte privatiseringen werden 

doorgevoerd. 

 Ten eerste waren de scheepswerven van Gdańsk, Gdynia en Szczeciń van 2005 tot 

2007 velieslatend. Dat resulteerde in een negatief eigen vermogen voor de werven van Gdynia 

en Gdańsk vanaf 2007 (NIK 2009)
24

. Ten tweede zijn de scheepswerven drie van de grootste 

werkgevers in het Noorden van Polen. In 2005 stelden ze samen 14.000 mensen direct en een 

paar 10.000 indirect te werk. De tewerkstelling is er de afgelopen jaren hoe dan ook al 

drastisch afgenomen (met 17,8% tussen 2005 en 2007; NIK 2009:18&35). Tot slot oordeelt 

de Poolse staatsauditeur dat (ook hier) de herstructureringsplannen in de voorgaande jaren 

noch op sociaal noch op economisch vlak de geplande doelstellingen konden verwezenlijken. 

Vooral het concurrentieel maken van de werven bleek onhaalbaar. De oorzaak is ook hier 

weer “de wisselende politieke en sociale perspectieven van opeenvolgende regeringen” (NIK 

2009:13). 

 Tussen 2004 en 2008 heeft de Poolse overheid leningen en garanties toegekend aan de 

werven van Gdynia en Szczeciń die niet aan de voorwaarden voldoen om als 

herstructureringssteun erkend te worden. Uitstaande leningen en vorderingen van de overheid 

bij de werven werden niet geïnd (de „soft budget constraint‟). De Europese Commissie (2008) 

heeft in navolging van art. 88 over verboden overheidssteun geoordeeld dat de ex-ante situatie 
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 Dat impliceert dat de werven op de gewone kapitaalmarkt met geen mogelijkheid nieuwe lenigen zouden 

kunnen verkrijgen. Daarom wordt elke staatslening of garantie aan de werven als overheidssteun gezien door de 

EC. 

Aandeelhouder aantal aandelen kapitaalstructuur aantal stemmen stemverdeling 

Schatkist   13.241.772   32,99%   21.241.773   35,88%   

Ray Car 

Carriers LTD 6.665.970   16,61%   13.331.940   22,52%   

KPS   4.071.693   10,14%   4.071.693   6,88%   

ARP   4.000.825   9,97%   8.000.825   13,50%   

Investeringfonds 3.000.000   7,47%   3.000.000   5,07%   

Overige   9.160.933   22,82%   9.559.030   16,15%   

Totaal   40.141.193   100,00%   59.205.261   100,00%   



hersteld moet worden en de volledige steun verleend aan Gdynia en Szczeciń teruggevorderd. 

De steun is verboden omdat ze werd toegekend zonder goedkeuring van de Europese 

Commissie en de werven op de gewone kapitaalmarkt geen krediet kregen. Daarbij leidde de 

toegekende steun niet tot een verbetering op de werven, maar diende die enkel om lopende 

operaties uit te voeren en een faillisement te vermijden. 

 Tussen 2005 en 2007 zou er voor 3.948 miljoen PLN aan staatshulp uitgekeerd zijn 

aan de werven (NIK 2009). Aangezien de weinig rendabele scheepswerven nooit in staat 

zouden zijn om het gevorderde bedrag met interest terug te betalen, heeft de Europese 

Commissie toegestaan (bepaling 401 tot 409 van de beschikking) dat de activa van de werven 

(zonder passiva) via een open, transparante, onvoorwaardelijke en niet-discriminerende 

aanbestedingsprocedure verkocht moeten worden en alle teruggevorderde staatssteun 

duidelijk geregistreerd. De opbrengst van de openbare verkoop moet zo hoog mogelijk zijn en 

de verkoop zelf zal verlopen onder toezicht van de Europese Commissie. Dat komt dus neer 

op (gedwongen) privatisering. 

 

8.2.2 Energiesector 

Een tweede voorbeeld van Europese richtlijnen die tot privatisering nopen is te vinden in de 

energiesector. Die maakt veruit het grootste deel van het huidige privatiseringsprogramma uit. 

De Poolse energiesector was zeer gefragmenteerd onder het communisme. Er was één 

distributiecentrum voor elk van de 33 regio‟s. Tot voor 2008 werden er daarvan slechts 3 aan 

buitenlandse private investeerders, Vattenfall en RWE, (respectievelijk Zweedse en Duitse 

bedrijven) verkocht. De Poolse energiesector werkt – zeker in vergelijking met landen als 

Slowakije, Tsjechië of Hongarije – nog steeds erg inefficiënt (Cullmann & Hirschhausen 

2008). Er werd veel verwacht van de consolidatie van verschillende kleinere 

energieproducenten en distributeurs. Over de consolidatie en privatisering van de 

electriciteitssector sinds de jaren negentig schrijft het Poolse ministerie van economie:  

 

“De herstructurerings- en privatiseringsprogramma‟s voor de electriciteitssector 

gerealiseerd sinds het midden van de jaren negentig hebben geen effect gehad dat 

leidde tot een toestand van echte concurrentie of verbetering van de efficiëntie. Tot de 

belangrijkste oorzaken [daarvoor] behoren: het gebrek aan een oplossing voor het 

probleem van de langetermijnscontracten en een gebrek aan consensus in de 

ministerraden. [De gevolgen zijn dat] noch de regering van 1997-2001, noch de 

regering van 2001-2005 erin slaagden beloften van privatisering of plannen tot 

consolidatie uit te voeren. In de huidige organisatiestructuur en stand van privatisering 

bestaat er geen mogelijkheid tot de creatie van organisaties die in staat zouden zijn 



broodnodige moderniserings- en uitbreidingsprogramma‟s te financieren, noch enige 

rol van betekenis te spelen in de Europese concurrentie.” 

(Ministerstwo Gospodarki 2006: 2) 

 

 De consolidatie is er in 2007-2008 dan toch gekomen en nu verkoopt de Poolse overheid de 

vier grootste electriciteitsproducenten (zie Figuur 12) die ontstaan zijn uit de gefragmenteerde 

markt. Ze vertegenwoordigen bijna de gehele electriciteitsproductie. 

Figuur 19: Omvang van electriciteitsproducenten in Polen in 2009 (bron: GUS 2009c). 

 

In PGE, Tauron en Energa bezat de overheid bij aanvang van het programma 2008-2011 nog 

steeds 100% van de aandelen. In Enea bezat ze nog 76%. De transmissie blijft voorlopig in 

handen van de overheid, hoewel het transmissiebedrijf – PSE SA – al gecommercialiseerd is.  

 De Europese richtlijnen sturen op drie verschillende manieren aan op privatisering in 

de Poolse energiesector. Ten eerste streeft het Europese energiebeleid (EBE) naar een reductie 

van energieverbruik en uitstoot door hogere efficiëntie in de sector. Een tweede doelstelling is 

de gehele integratie van de Europese enrgiemarkt (gas en electriciteit). Ten derde heeft het 

concurrentiebeleid ook hier tot privatisering aangezet. 

In maart 2007 keurde de Europese raad een pakket doelstellingen – het EBE – goed 

dat moest zorgen voor een geïntegreerde energie- en klimaatsstrategie. De belangrijkste 

conclusie van de Europese raad van 8/9 maart 2007 was dat tegen 2020 de uitstoot van 

broeikasgassen met 20% verminderd moet worden tegenover 1990. Dat algemene streefcijfer 

wordt wel aangepast per land. Elk land moet een „Energy Efficiency Action Plan‟ (EEAP) 

ontwikkelen. De normen die Polen zichzelf oplegt, liggen onder het streefcijfer omdat het 

land een achterstand heeft en een sterke groei van de energieconsumptie van ongeveer 44% 

voorziet tussen 2005 en 2030 (Wieczorek 2007). Polen wil zijn energieverbruik tegen 2010 

met 2% reduceren en tegen 2016 met 9%. 
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 Naast de lange tijd erg gefragmenteerde markt is het grootste probleem bij de 

Europese integratie van de energiemarkt dat de Poolse energieprijzen weinig competitief zijn. 

Dat is vooral te wijten aan het aanbodstekort in de Poolse electriciteitsproductie. Er zijn te 

weinig electriciteitscentrales (Ministerstwo Gospodarki 2006) en geen enkele kerncentrale.
25

 

Ongeveer 90% van de electriciteit wordt nog steeds geproduceerd met kolen (Cianciara 2009). 

De bouw van twee kerncentrales door PGE SA is voor 2016 voorzien. Die zal mee 

gefinancierd worden door de opbrengsten uit de emissie van aandelen van PGE op de beurs. 

Ook voor andere broodnodige investeringsprojecten in de energiesector zullen 

privatiseringsopbrengsten een belangrijke rol spelen (forsal 26/03/2009). 

 In kader van het EBE moet electriciteitsproductie- en transmissie ontbundeld worden 

zodat de beslissingen over infrastructuurinvesteringen onafhankelijk gebeuren. De Poolse 

energieproducenten hebben in het verleden langetermijnscontracten afgesloten met het 

overheidsbedrijf dat instaat voor electriciteitsstransmissie. Door die contracten werd de vrije 

distributie beperkt en een aantal van de producenten gesubsidieerd, wat de vrije concurrentie 

hindert. De Europese Commissie heeft dan ook geoordeeld dat het om ongeoorloofde 

overheidshulp ging (Ministerstwo Gospodarki 2006). De contracten werden in 2007 

verbroken na stemming in het parlement en PSE werd gecommercialiseerd.  

 Alle drie deze richtlijnen impliceren een verhoogde efficiëntie in energieverbruik en 

een vermindering van de overheidsaanwezigheid in de sector. Een extra stimulans voor het 

bereiken van hogere efficiëntie in de energiesector is voor Polen dat dit toegang tot verdere 

herstructureringsfondsen verzekert (Wieczorek 2007). Daarnaast zal vanaf 2013 in Polen de 

CO2-belasting ingevoerd worden
26

. De Poolse en Europese overheden voerden verscheidene 

principes in om de efficiëntie te verhogen (waaronder de „witte certificaten‟). De snelste en 

meest directe manier is echter privatiseren van de energiesector. Dat geprivatiseerde bedrijven 

meestal efficiënter werken is geen nieuws, maar in de energiesector is de positieve correlatie 

tussen geprivatiseerde electriciteitsbedrijven en efficiëntie bijzonder hoog (Cullmann & 

Hirschhausen 2008). Privatisering heeft overigens een tweeledig positieve impact op 

vermindering van energieverspilling: niet alleen de productie ervan gebeurt efficiënter, ook de 

consumptie. Het energieverbruik in de Poolse staalsector is over de jaren 1991-2005 met 
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 In 1982 werd in Żarnowice een kerncentrale gebouwd, maar die is door protest na de ramp in Tsjernobyl nooit 

in gebruik genomen. 
26

 Na een dispuut van 2 jaar met de EC werd overeengekomen dat er jaarlijks 205,8 ton uitstoot zal toegestaan 

worden. Alles wat daarboven gaat, wordt belast. Vanaf 2020 zou de hele uitstoot belast moeten worden 

(Wyborcza 19/04/2010). 



25,7% gedaald, maar dat had waarschijnlijk veel meer kunnen zijn als de privatiseringen daar 

vlotter verlopen waren (Wieczorek 2007). 

 

8.2.3 Golden share 

„Golden shares‟ (Złota akcja) geven de houder – in dit geval de overheid – een aantal 

exclusieve rechten (zoals alleenbeslissing), waardoor de overheid de facto controle uitoefent 

over de organisatie, zelfs wanneer dat tegen de wil van de andere – private – 

meerderheidsaandeelhouders is. Na de hierboven vernoemde indirecte controle zijn golden 

shares de meest voorkomende vorm van overheidscontrole over geprivatiseerde bedrijven 

(Bortolotti & Faccio 2009). Golden shares kwamen ook vaak in Tsjechië voor in de jaren 

nadat een overheidsbedrijf geprivatiseerd werd. Maar een bedrijf is pas echt geprivatiseerd na 

“[…] de verkoop van de resterende aandelen van de overheid, de liquidatie van golden shares 

en de consequente afbouw van de controle door de overheid” (Hanousek & Kočenda 2008: 

184). De Poolse wet op golden shares voorziet sinds 3 juni 2005 in „bijzondere normen voor 

de schatkist in ondernemingen van cruciaal belang voor de openbare orde en veiligheid‟ en 

werd in het leven geroepen als reactie op de vrees voor vijandelijke overnames. De Poolse 

versie van het golden share bestaat uit één aandeel met alle kenmerken van gewone aandelen 

(inclusief dividend), maar met een vetorecht (dat soms slechts onder voorwaarden en binnen 

een beperkte tijdsspanne uitgeoefend kan worden). 

 Het gebruik van golden shares is in verschillende Europese lidstaten veroordeeld door 

het Hof van Justitie van de Europese Unie. Volgens de Europese Commissie (Wyborcza 

17/11/2009) zijn golden shares in tegenspraak met de Europese regelgeving over vrij verkeer 

van kapitaal en de vrijheid om economische activiteiten uit te voeren. Ze worden wel 

getolereerd in een aantal gevallen wanneer er echt sprake is van bedreiging voor de openbare 

veiligheid. In september 2008 had de Poolse overheid in dertien bedrijven (voornamelijk uit 

de energiesector) golden shares. Volgens de Europese Commissie staan er echter ook 

bedrijven die niet van cruciaal belang zijn voor de openbare veiligheid op die lijst.
27

 Als 

reactie heeft de Poolse overheid een project aangekondigd dat de wetgeving op golden shares 

moet wijzigen en de lijst van beschermde bedrijven reduceren tot diegenen die onder de 

noemer „kritieke infrastructuur‟ vallen. De wijzigingen worden vanaf april 2010 van kracht 

(Wyborcza 17/11/2009). 
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 Bijvoorbeeld KGHM, één van de grootste koper- en zilverproducenten ter wereld en de grootste werkgever in 

Neder-Silezië. 



8 Nadelen van vertraagde privatisering  

De bedoeling van dit deel is aan te geven wat een aantal concrete gevolgen zijn van het 

privatiseringsuitstel in de jaren 2006-2007. De gevolgen zijn uiteraard het niet behalen van de 

doelstellingen van privatisering. Het gaat dus om uitblijvende efficiëntie
28

, aanhoudende 

politieke inmenging in overheidsbedrijven en – gezien de huidige Poolse staatsschuld en de 

recente financiële crissis nog belangrijker – gemiste opbrengsten voor de overheid.  

 Daarnaast verdwijnen de problemen die voor het uitstel zorgden niet zonder meer. 

Privatiseringen blijven politiek inpopulair bij een groot stemmerspubliek en de verkoop van 

grote overheidsbedrijven gaat nog steeds samen met herstructureringsontslagen. Voor PZU 

naar de beurs gaat
29

, wil het 2300 van haar 15000 werknemers ontslaan en 5000 werknemers 

verplaatsen. Het kwam in februari 2010 tot betogingen die zich niet tegen het bedrijf PZU, 

maar wel tegen het ministerie van de schatkist en de eerste minister richtten (Wyborcza 

11/02/2010). 

 Een voorbeeld van recente politieke inmenging in overheidsbedrijven is de beslissing 

over de distributie van dividenden. Die beslissing wordt genomen door de belangrijkste 

aandeelhouder, de schatkist. Dit fenomeen manifesteerde zich zeer duidelijk in het jaar 2009. 

Om het tekort aan privatiseringsopbrengsten en het begrotingstekort in dat jaar op te vangen, 

besloot de schatkist historisch hoge dividenden (7,8 miljard PLN; zie Figuur 12) uit de 

overheidsbedrijven op te halen. Dat komt niet doordat de overheidsbedrijven in de jaren 2008 

en 2009 uitzonderlijk hoge winsten boekten, maar wel omdat de begroting het uitzonderlijk 

slecht deed en de andere (privatiserings)opbrengsten voor de schatkist onverwacht laag 

waren. Het criterium om dividenden uit te betalen in overheidsbedrijven is dus niet de 

economische situatie van de bedrijven, maar wel de toestand van de openbare financiën. 

Vooral het ophalen van hoge dividenden in de bankensector in 2009 was daarom nogal 

controversieel.
30

 Deze overheidsdividenden hebben als voordeel voor de openbare financiën 

dat ze het zichtbare begrotingstekort verkleinen (ze worden dus als opbrengsten in de 

begroting ingebracht). 
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 Een voorbeeld daarvan is de arbeidsproductiviteit bij de PKP die volgens de EBRD (2009) in 2008 lager was 

dan vòòr het begin van de transitie. 
29

 De beursgang is gepland voor 14 mei 2010 en moet (na PKO BP) de tweede grootste PIPO in de Poolse 

geschiedenis worden met 250000 Poolse intekeningen. 
30

 Zo was aanvankelijk gepland dat PKO BP (waarin de schatkist 51% van de aandelen bezit) 2,8 miljard PLN 

aan dividenden zou uitbetalen. Dat is ongeveer 0,2% van het begrotingstekort van 2009 en 99,69% van de winst 

van 2008 van de bank. Het zou er ook voor zorgen dat het terugbetalingsvermogen van de grootste bank van 

Polen met bijna 3 procentpunten zou dalen. Gezien de finciële crisis en de nood aan liquide middelen zou de 

bank tegelijk een kapitaalsverhoging van 5 miljard PLN moeten uitvoeren. De uitbetaalde dividenden werden 

daarom na kritiek van de Nationale Bank en de Bankencommissie beperkt tot 1 miljard PLN (forsal.pl 

06/09/2009). 



Wanneer overigens dividenden opgehaald worden uit overheidsbedrijven die in de 

daaropvolgende jaren geprivatiseerd worden, verhoogt dit de netto-rijkdom van de overheid 

niet. Het lijkt erop dat hoge tekorten in de verwachte privatiseringsopbrengsten en hoge 

begrotingstekorten vanaf 2004 samengaan met hogere dividenden voor de schatkist. Tijdens 

die periode correleren de opgehaalde dividenden immers beter met de tekorten van de 

schatkist dan met de dividendyield op de beurs van Warschau.
31

 De correlatie tussen de 

begrotingstekorten en de opgehaalde dividenden over de periode 2005-2009 bedraagt 0,927; 

de correlatie met het tekort aan privatiseringsopbrengsten 0,758 en de correlatie met de 

dividendyield op de beurs slechts 0,638. De werkelijke correlatie met de dividenduitkering op 

de beurs ligt waarschijnlijk nog lager omdat de dividendyield van de jaren 2008 en 2009 

abnormaal hoog is door de lage aandelenprijzen.  

Figuur 13: Tekorten aan privatiseringsopbrengsten en de opgehaalde dividenden voor de schatkist in miljoenen PLN 

in prijzen van 2000 (bron: MSP 2009 en eigen berekeningen). 

 

 

Het klopt dat de wereldwijde financiële crisis die de op het Westen georiënteerde 

transitielanden rond september 2008 bereikte, Polen relatief minder getroffen heeft dan andere 

Europese landen. Polen kende tijdens 2009 de sterkste reële groei van het BBP van alle 

OESO-leden (OECD 2010)
32

 en kende als enige EU-lidstaat geen recessie in 2009 (Eurostat). 
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  Voor de privatiseringsopbrengsten zou het oorzakelijk verband natuurlijk ook omgekeerd kunnen zijn: hoge 

dividenden verminderen de druk om privatiseringsopbrengsten te halen. 
32

 De belangrijkste redenen daarvoor zijn een sterke depreciatie van de Złoty, het grote aandeel buitenlandse 

banken (ongeveer 75%) waardoor het dichtslibben van de interbankenmarkt beter werd opgevangen en de 

minder ontwikkelde kapitaalmarkt waardoor de impact van afgeleide producten lager was.  
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Toch valt er te argumenteren dat de crisis zeer negatieve gevolgen heeft gehad voor de 

hervormingsplannen van de huidige regering. De EBRD (2009) noemt verschillende redenen 

waarom een regering hervormingen zou uitstellen tijdens een crisis. Ten eerste houdt ze zich 

meer bezig met afwenden van de negatieve gevolgen. Ten tweede zijn hervormingen een 

korte pijn voor verbetering op langere termijn. In tijden van crisis is hervorming dus politiek 

zeer gevoelig. Ten derde wordt het moeilijker investeerders te vinden. Vooral dat laatste 

probleem heeft gevolgen gehad voor het privatiseringsplan 2008-2011.  

Waar de vorige Poolse regering nog van een hoogconjunctuur en een sterke groei van 

het BBP in 2006 en 2007 kon genieten, wordt de huidige geconfronteerd met de ongelukkige 

timing van haar privatiseringsprogramma. Dat werd goedgekeurd op 22 april 2008, maar al 

aangekondigd in november 2007 tijdens het exposé van de eerste minister. Op dat moment 

waren de omstandigheden op de kapitaalmarkt optimaal voor privatisering. Het aanvankelijke 

plan voorzag dat de meeste privatiseringen zouden plaatsvinden in 2009, toen de gevolgen 

van de crisis op de beurs het hardst zouden blijken (zie infra). In de loop van 2009 moest de 

schatkist dan ook voortdurend geplande verkopen uitstellen. Er werden geen investeerders 

gevonden voor belangrijke projecten als de verkoop van Enea, PKP, de beurs van Warschau. 

Er was begin 2010 ook nog altijd geen investeerder voor de grootste dokken van de 

scheepswerven in Gdynia en Szczeciń (zie 7.2.1) gevonden. Slechts 40% van de verwachte 

opbrengsten werd verwezenlijkt (MSP 2009b)
33

.  

Opiniestukken over de privatiseringen hadden bijna allemaal dezelfde boodschap:  

 

“The treasury let fat years slip by due to political reasons and now, when the [...] 

momentum is worsening and listed [...] stocks have collapsed, we doubt the treasury 

could find the investors ready to pay it as much as it would have received back in 

2006.” 

(ICIC.com 16/02/2009) 

 

Er zijn in tijden van crisis niet alleen minder bereidwillige kopers, ook de opbrengst per 

verkoop zal waarschijnlijk lager liggen. Een mogelijke oplossing daarvoor is te werken met 

strategische investeerders die meestal een prijs willen betalen die minder gevoelig is dan 

bijvoorbeeld de beurs. Daaraan is dan weer een ander risico verbonden. Net als na 2001 zou 

het kunnen zijn dat een aantal investeerders niet (onmiddellijk) over de middelen beschikt om 

hun plannen uit te voeren.  
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 Alleen in 1991 was dat minder.  



Toch gebruik ik vooral beursgerelateerde indicatoren om de ongelukkige timing van 

het plan 2008-2011 te illustreren. De apparte prijzen van onderhandelingen over de verkoop 

aan investeerders zijn immers moeilijk te achterhalen en de meeste belangrijke privatiseringen 

van het huidige programma gaan (deels) via beursintriducties.  

Figuur 14: Index van de WIG in 2005-2010 (bron: WSE 2005-2010). 

 
 

De beurskapitalisatie van de binnenlandse bedrijven daalde tijdens 2008 met 48%. De sterkste 

val in de beursindex van Warschau vond plaats tussen 3 september en 27 oktober 2008 en het 

dieptepunt werd bereikt in maart 2009 (zie Figuur 14). 

Figuur 15: Unlevered P/B-ratio van binnenlandse beursgenoteerde bedrijven (bron: WSE 2005-2010). 

 

Ook een dalende price/bookvalue-ratio toont dat de overheid minder opbrengsten uit 

mogelijke verkopen zou kunnen halen (zie Figuur 15). Deze ratio daalde bijzonder sterk in 

sectoren waar de geplande privatiseringen zouden plaatsvinden. Zo bedroeg hij voor de 

energiesector in 2008 2,93 terwijl dat in 2007 nog 4,45 was. Voor de chemiescetor zijn dat 
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respectievelijk 2,18 en 0,42; voor olie en gas 1,73 en 0,81 (WSE 2009a en 2008a). Waar er in 

2007 een recordaantal van 81 IPO‟s op de algemene beurs plaatsvonden, waren er dat in 2008 

nog 33 en in 2009 nog 13 (WSE: 2007-2009). Eind 2008 bedroeg de waarde van aandelen die 

dat jaar op de beurs werden uitgegeven gemiddeld nog 70% van de uitgifteprijs (WSE 2009a 

en eigen berekening).  

Een bijzonder geval is de uitgestelde verkoop van kleine minderheidsbelangen in 

grotendeels geprivatiseerde bedrijven. Dat er vooral politieke overwegingen aan de basis van 

het uitstel lagen, werd duidelijk uit deel 5. Het ging dan in de eerste plaats om grote bedrijven 

uit gevoelige sectoren. Eind 2008 bezat de schatkist nog minderheidsbelangen in 42 

beursgenoteerde bedrijven die tussen 1991 en 1995 geprivatiseerd werden. In 35 van die 42 

gevallen was het belang van de schatkist kleiner dan 5%. Het zou dus niet moeilijk geweest 

zijn deze te privatiseren en een politiek doel tot het aanhouden van deze aandelen is 

onwaarschijnijk wegens de beperkte inspraak. Slechts de helft van deze 42 betaalde overigens 

dividenden aan de schatkist. De Poolse staatsaudit noemt het aanhouden van deze 

minderheidsbelangen in 2006-2007 dan ook “doelloos” (NIK 2009b).
34

 De 35 belangen 

kleiner dan 5% haden in 2008 een gezamelijke marktwaarde van 3.692 miljoen PLN. 

Daarnaast was er een sterke terugval in de cruciale directe buitenlandse investeringen 

in 2008 en 2009, terwijl die in 2007 een historisch hoogtepunt bereikten (zie Figuur 16). 

Figuur 16: Buitenlandse directe investeringen in Polen in miljoenen euro in 2005-2010 (bron: NBP 2010). 

 
 

Dit alles zorgt ervoor dat er een lagere prijs voor beursintroducties moet aanvaard worden. 

De gemiste opbrengsten hebben ook gevolgen voor de groeiende overheidsschuld. 

Gezien de voorspelling dat de schuld voor 2010 tot 57% en voor 2011 tot 59% van het BBP 
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 Drie voorbeelden uit de lijst ter illustratie. Ik vergelijk de marktwaarde van het minderheidsbelang in 2007 met 

de hoogste waarde ervan in 2009. In Kęty S.A. had de schatkist 4,5% aandelen. Die waren op hun hoogtepunt 

van 2009 45 miljoen PLN waard, maar in juli 2007 nog 101,3 miljoen PLN (en 6,9 miljoen PLN aan 

dividenden). In Elektrabudowa S.A. had de schatkist 3,5% voor 31,57 miljoen PLN in 2009. Dat was 49,9 

miljoen PLN waard in juli 2007. In REMAK S.A. heeft de schatkist 3,67% met een waarde van 4,29 miljoen in 

2009. Dat was nog 5,33 in juni 2007.  
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kan uitgroeien, zal het cruciaal worden om in 2010 voldoende opbrengsten uit de 

privatiseringen te halen. Temeer omdat de interest op de binnenlandse staatsschuld 

hoogstwaarschijnlijk tot 2013 hoger zal blijven dan de groei van het BBP en een 

sneeuwbaleffect zal spelen
35

. Een overheidsschuld boven de 60% zou op verschillende 

manieren nefast zijn voor de Poolse economie. Ten eerste zou het de constitutionele 

maatregels voor sanering van de financiën in gang doen treden. Ten tweede zou het de 

toetreding tot de eurozone aanzienlijk kunnen bemoeilijken. Een derde gevolg is dat het 

internationale investeringsklimaat zou kunnen verslechteren waardoor de cruciale 

buitenlandse investeringen afnemen. Ten vierde (en actueler) kan een hogere schuld ook een 

duurdere schuld worden door het hogere risico (in 2008 kreeg de Poolse staatsschuld een A- 

als rating van de bureaus S&P en Fitch).
36

 Daarnaast zijn er interestbetalingen op de 

overheidsschuld die (later) gecompenseerd moeten worden met hogere belastingen. Dit zorgt 

voor een welvaartsverlies van 1/3 tot 1/2 van die kost volgens Elmendorf & Mankiw (1998).  

 Wat is de prijs die Polen moet betalen voor het uitstel van de privatiseringen? Op basis 

van de cijfers over de privatiseringsopbrengsten in de jaren 2006-2010 kan een zeer ruwe 

schatting gemaakt worden van de kosten van een uitgestelde verkoop. Uiteraard is het niet-

verkopen aan zich geen directe kost (de verkoop kan immers altijd later nog doorgaan), maar 

de interest op de staatsschuld die niet gefinancierd kon worden door privatiseringen valt wel 

zo te beschouwen. Toch bereken ik ook de totale mogelijke opbrengsten om de potentiële 

impact van grootschalige privatiseringen op de huidige overheidsschuld na te gaan. Ik 

vergelijk drie hypothetische gevallen met de werkelijkheid in het jaar 2009: (1) een scenario 

waarbij in 2006 en 2007 de weinig ambitieuze plannen volledig verwezenlijkt zouden zijn, (2) 

een scenario waarbij een ambitieus programma als het huidige eerder zou worden uitgevoerd 

en (3) een scenario waarbij geval 2 gunstig beïnvloed wordt door een hogere P/B ratio. Om de 

kost van de staatsschuld tot uitdrukking te brengen en de bedragen te actualiseren maak ik 

gebruik van de verhouding tussen de staatsschuld en het bedrag dat jaarlijks betaald wordt om 

die schuld te financieren zoals aangegeven door het Ministerie van Financiën (2008). Door de 

kost van de schuld te berekenen op de gemiste opbrengst plus de kost van het vorige jaar 

worden de bedragen geactualiseerd tot 2009. Daarbij moet opgemerkt worden dat het deel van 

de overheidsschuld dat ontstond doordat er niet eerder werd geprivatiseerd nog minstens 
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 In de vergelijking ∆𝑏 = 𝑑𝑒𝑓 +
(𝑅−𝑔)

 1+𝑔 
𝑏−1   is R de interest op de staatsschuld, g de procentuele groeivoet van 

het BBP en b de staatschuld als percentage van het BBP (Heylen 2004:193). De staatsschuld neemt in functie 

van het BBP toe met meer dan het primaire tekort als R groter is dan g. 
36

 In 2007 bedroeg de kost van de overheidsschuld 2,3% van het BBP en 10,9% van de totale overheidsuitgaven. 

In 2008 was dat respectievelijk 2% en 9% (Ministerstwo Finansòw 2008). 



enkele jaren na 2009 interestbetalingen zal vereisen.
37

 Daardoor kunnen de kosten zeker twee 

maal hoger liggen dan diegene die ik voor 2009 bereken. 

Tabel 4: Kost van de gederfde opbrengsten in scenario 1 in miljoenen PLN. 

Scenario 1 2006 2007 2008 2009 

kost van de staatsschuld  5,20% 4,90% 5,42% 

niet gerealiseerde opbrengst  4878,1 1052,9   

hypothetische kost 4878,1 6184,66 6487,71 6839,34 

     

kost van de gederfde opbrengst  253,66 303,05 351,63 

 

In het eerste en meest realistische geval bedragen de vermijdbare interestbetalingen 908,34 

miljoen PLN in 2009 of 0,15% van het BBP van 2009. Onder de assumptie dat het 

welvaartsverlies door de hogere belastingen 1/3 zal bedragen (zie supra), zal er een dead 

weight loss van 302,78 miljoen PLN zijn. De totale gederfde opbrengst bedroeg 6839,34 

miljoen PLN in 2009. Dat is 0,51% van het BBP of 0,99% van de staatsschuld. 

Tabel 5: Kost van de gederfde opbrengst in scenario 2 in miljoenen PLN. 

Scenario 2 2006 2007 2008 2009 

kost van de staatsschuld  5,20% 4,90% 5,42% 

niet gerealiseerde opbrengsten 11378,1 23052,9   

hypothetische kost 11378,1 35022,66 36738,77 38730,01 

     

kost van de gederfde opbrengst  591,66 1716,11 1991,24 

 

In het geval dat in de jaren 2006-2007 verkocht zou worden wat er voor het huidige 

programma gepland was, zou voor 4.299,01 miljoen PLN (of 0,32% van het BBP) aan 

interestbetalingen vermeden zijn. Het corresponderende welvaartsverlies door hogere 

belastingen bedraagt dan 1433 miljoen PLN. De totale gederfde opbrengsten bedroegen 

2,89% van het BBP in 2009 of 5,58% van de staatsschuld. 

Tabel 6: Kost van de gederfde opbrengst in scenario 3 in miljoenen PLN. 

Scenario 3 2006 2007 2008 2009 

kost van de staatsschuld  5,20% 4,90% 5,42% 

niet gerealiseerde opbrengsten 11378,1 23052,9   

P/B verschillen 1,5 2,4   

hypothetische kost 17067,15 55326,96 58037,98 61183,64 

     

kost van de gederfde opbrengst  887,49 2711,02 3145,66 
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 Volgens het Ministerie van Financiën zal er ten vroegste in 2012 een deel van de staatsschuld afgelost kunnen 

worden (Ministerstwo Finansòw 2008). 



Wanneer in 2006-2007 een ambitieuzer privatiseringsprogramma werd doorgevoerd met 

hypothetische opbrengsten die gecorrigeerd zijn voor een hogere opbrengst, bedragen de 

vermijdbare interestbetalingen 6.744,17 miljoen PLN en de verloren welvaart 2248 miljoen 

PLN. Deze interestbetalingen zijn 0,5% van het BBP en 1% van de staatsschuld waard. De 

volledige gederfde opbrengst van scenario 3 had de Poolse staatsschuld in 2009 met 4,56 

procentpunten van het BBP kunnnen reduceren. 

 De vermijdbare interesten zouden de staatsschuld van 2009 in het beste geval dus met 

0,5 procentpunten kunnen verkleinen. Toch tonen deze ruwe schattingen aan dat 

privatiseringen op grote schaal een aanzienlijke reductie van de staatsschuld kunnen 

teweegbrengen, wat een welkome verlichting zou betekenen gezien de voorspelde 

ontwikkeling van de Poolse staatsschuld. Zoals in deel 7.1 gesteld werd, zal het huidige 

programma echter geen netto-reductie van de staatsschuld betekenen. Om de schuld onder de 

60%-grens te houden zou de overheid het tempo van de huidige privatiseringen in 2010 en 

2011 nog kunnen opvoeren. Dat kan meteen in een laatste nadeel resulteren. De regering zou 

door haar beperkte tijdshorizont en de ambitie het hele programma te verwezenlijken ook 

lagere opbrengsten kunnen verwezenlijken of aan underpricing doen.
38
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 Hoewel er bewijs van is (Jelic & Briston 2003) dat, ondanks populaire opvattingen over het tegendeel, de 

Poolse overheid in het verleden bij PIPO‟s niet meer aan underpricing deed dan de private sector en ook de 

huidige minister van de schatkist er prat op gaat een minimumprijs te hanteren. 



9 Besluit 

Privatiseringen zijn altijd een combinatie van politiek en economie. Sinds 2005 heeft het 

privatiseringsprocces in Polen een overwegend politiek karakter gekregen. Vanaf 2005 tot 

2008 is er dan ook een opvallende vertraging in het tempo van de privatiseringen op te 

merken ondanks het aanzienlijk aantal resterende overheidsbedrijven en voldoende redenen 

om grootschalige privatiseringen door te voeren. Een eerste reden voor dat uitstel is de 

associatie die in 2005 ontstond tussen privatisering en corruptie. Die associatie werd door de 

regeringspartijen gebruikt in hun anti-corruptie en dus anti-privatiseringsbeleid in de aanloop 

naar de verkiezingen van 2005 en ook daarna nog. Ook het euroscepticisme van deze partijen 

heeft de privatisering niet voortgeholpen. Een tweede belangrijke reden voor de vertraging 

zijn de verschillende ineffectieve herstructureringen die in een aantal kapitaalintensieve 

sectoren werden doorgevoerd. Opeenvolgende regeringen zijn er niet in geslaagd in deze 

sectoren een éénvormig beleid te implementeren. Dat heeft veel te maken met de 

onderhandelingsmacht van de vakbonden in die sectoren en het feit dat een 

herstructureringsprogramma langer kan duren dan een regeringstermijn. 

Het uitstel van de privatiseringen zorgt ervoor dat de doelstellingen ervan niet bereikt 

worden: overheidsopbrengsten, verhoogde efficiëntie en reductie van politieke 

beslissingsname in overheidsbedrijven blijven uit. 

 Wat betreft de efficiëntie kan gesteld worden dat in Polen de privatiseringen in het 

verleden vooral tot hogere productiviteit hebben geleid wanneer er participatie van outsiders 

was. Dit effect is het sterkst wanneer het om buitenlandse investeerders gaat. 

Kapitaalintensieve sectoren als steenkoolmijnen, spoorwegen en electriciteitsproductie waarin 

de private participatie beperkt is gebleven, werken dan ook nog steeds erg inefficiënt. 

Europese integratie van de energiemarkt zet – uiteraard op voorwaarde dat er politieke wil tot 

die integratie is – aan tot het verhogen van de efficiëntie. De snelste manier om dit bereiken is 

door privatisering.    

Ook op budgettair vlak hebben buitenlandse investeringen een positieve invloed op de 

privatiseringsdoelstelling. Privatiseringsopbrengsten hebben ondanks de strucuturele tekorten 

die de Poolse begroting in het eerste decennium van de 20
e
 eeuw vertoonde slechts tweemaal 

een echt belangrijke rol gespeeld in de financiering van het begrotingstekort: aan het eind van 

de jaren ‟90 tot 2001 en vanaf 2009. Door een hoge groei van het BBP sinds 2005 kon de 

overheid profiteren van een positief cyclisch effect voor de begroting, waardoor diepgaande 

consolidatie van de openbare financiën – en de verkoop van overheidsbedrijven – minder 



dringend waren. Door de sterke terugval van de groei vanaf eind 2008 ontstaan er zeer hoge 

begrotingstekorten en een snel aangroeiende staatsschuld. Een grootschalig 

privatiseringsprogramma is een belangrijk hulpmiddel om ervoor te zorgen dat de schuld 

onder de grens van 60% van zal BBP blijven (hoewel de effecten van die verkoop natuurlijk 

niet opwegen tegen het belang van een grondige sanering van de openbare financiën). De 

politieke onwil van de regering om in 2006 en 2007 te privatiseren heeft tot gemiste kansen 

geleid om de staatsschuld te beperken. Op het moment dat er echter geen politieke beperking 

meer was voor grootschalige privatisering werd de enige niet-politieke reden om 

privatiseringen uit te stellen van kracht. De verkoop van overheidsbedrijven in 2009 was 

ongelukkig getimed door de onvoorziene gevolgen van de wereldwijde financiële crisis die 

Polen eind 2008 trof en tot verdere vertraging leidde.  

Wat de politieke doelstellingen van privatisering betreft, is er in Polen een 

massaprivatiseringsprogramma doorgevoerd dat het eigendomsrecht in een aantal 

overheidsbedrijven over de bevolking verdeelde. Of dat programma er ook in geslaagd is 

significant hogere efficiëntie te bereiken in de bedrijven staat ter discussie (en zou eigenlijk 

verder onderzocht moeten worden). De tweede en belangrijkste politieke doelstelling van 

privatisering is in Polen niet helemaal bereikt: in een aantal grote bedrijven waarin de 

overheid geen meerderheidsbelang meer heeft, behoudt ze sinds 2005 een vetorecht dat voor 

aanhoudende politieke inmenging kan zorgen. Het uitstel van privatiseringen zorgt er ook 

voor dat de invloed in de resterende overheidsbedrijven aanwezig blijft. Zo lijkt het erop dat 

de overheid sinds de toetreding tot de EU hogere dividenden uit haar bedrijven ophaalt als ze 

hogere budgettaire tekorten heeft. 

 Het uitstel van 2005-2007 werd gevolgd door een nieuwe regering en een ambitieus 

grootschalig privatiseringsprogramma over de jaren 2008-2011 dat de doelstellingen voor 

2009 niet kon inlossen door de financiële crisis. Daarom werd een groot deel van het 

programma weer uitgesteld tot 2010 waarin een recordbedrag aan opbrengsten verwacht 

wordt. 
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4/11/2005 New Polish regime dashes energy privatization hopes. 

2/12/2005 Polish Minister clashes with PM on renationalising PGNiG.  

 

www.forsal.pl 

26/3/2009 Grad: prywatyzacja energetyki umożliwia rozwój.(Grad: privatisering van de 

energiesector bevordert ontwikkeling) 

<http://forsal.pl/artykuly/167255,grad_prywatyzacja_energetyki_umozliwia_ro

zwoj.html> 

06/09/2009 NBP ostro krytykuje plany dywidendy PKO BP.(Nationale bank heeft scherpe 

kritiek op het plan van de dividenden van PKO BP) 

<http://forsal.pl/artykuly/324020,nbp_ostro_krytykuje_plany_dywidendy_pko 

_bp.html> 

 

www.icis.com 

16/02/2009 Missed the boat: Privatization near to collapse in Poland’s chemical sector. 

<http://www.icis.com/Articles/2009/02/23/9193136/privatization-near-to-

collapse-in-polands-chemical-sector.html> 

 

WyborczaBiz 

17/11/2009 Pod naciskiem Unii Europekskiej rząd ogranicza „złota akcja”.(Onder druk 

van de EU beperkt de overheid de „golden share”)  

<http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7264611,Pod_naciskiem_Unii_Europejs

kiej_rzad_ogranicza__zlota.html> 

20/01/2010 PKP obiecuje: Odnowimy dworce kolejowe.(De PKP belooft: We zullen de 

stations vernieuwen) 

<http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7478081,PKP_obiecuje__Odnowimy_d

worce_kolejowe.html> 

29/01/2010 Plan Tuska w Punktach.(Het plan van Tusk in punten)    

<http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7510734,Plan_Tuska_w_punktach 

.html> 

 

 

9/03/2010 Emeryci kupili kopalnię. Takiej prywatyzacji jeszcze w III RP nie 

było.(Gepensioneerden kochten een mijn. Een dergelijke privatisering is er in 



de Derde Republiek nog nooit geweest) 

 <http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7644463,Emeryci_kupili_kopalnie__Tak

iej_prywatyzacji_jeszcze.html> 

20/03/2010 Szkrypek:Polska w ERMII po spełneniu kriteriòw z Maastricht.(Szkrypek: 

Polen treedt in ERMII na het voldoen aan de Maastrichtcriteria) 

19/04/2010 Koniec dwuletnego sporu z Brukselą o CO2.Polski plan zatwierdzony.(Einde 

van een tweejarige twist met Brussel over CO2. Het Poolse plan is bevestigd) 

<http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7790906,Koniec_dwuletniego_sporu_z_

Bruksela_o_CO2__Polski.html >  


