
108 A. JêdruchniewiczSTOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU
Roczniki Naukowe l  tom  VII  l� zeszyt 2

Andrzej Jêdruchniewicz
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

PRYWATYZACJA I NADZÓR W£A�CICIELSKI POLSKIEGO
PRZEMYS£U SPO¯YWCZEGO

PRIVATISATION AND OWNERSHIP SUPERVISION
IN POLISH FOOD INDUSTRY

S³owa kluczowe: prywatyzacja po�rednia i bezpo�rednia, likwidacja, nadzór w³a�cicielski
Key words: direct and indirect privatisation, liquidtion, ownership supervision

Synopsis. W Polsce stosuje siê wszystkie metody przekszta³ceñ w³asno�ciowych prywatyzuj¹c przedsiêbior-
stwa spo¿ywcze. W opracowaniu przedstawiono stan procesu prywatyzacji tych podmiotów na tle ca³ej
gospodarki i przemys³u oraz kierunki zmian w jeszcze pañstwowych firmach. Zaprezentowany zosta³ tak¿e
stan nadzoru w³a�cicielskiego Skarbu Pañstwa nad sprywatyzowanymi ju¿ spó³kami produkuj¹cymi artyku³y
spo¿ywcze.

Wstêp
Proces prywatyzacji pañstwowych przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego w Polsce po-

woli dobiega koñca. Zmiany w³asno�ciowe dokonuj¹ siê w oparciu o ró¿ne metody. Dopaso-
wuje siê je do wielko�ci przedsiêbiorstwa, jego struktury oraz sytuacji ekonomiczno-finanso-
wej tak, aby najpe³niej s³u¿y³y restrukturyzacji [Ba³towski 2002].

Celami opracowania s¹: analiza procesu przekszta³ceñ w³asno�ciowych przedsiêbiorstw prze-
mys³u spo¿ywczego wed³ug form prywatyzacji oraz przedstawienie stopnia nadzoru Skarbu Pañ-
stwa nad firmami spo¿ywczymi na tle nadzoru w ca³ej gospodarce i przemy�le przetwórczym.
Dane dotycz¹ce badanych problemów odnosz¹ siê do stanu istniej¹cego na koniec 2003 roku.
Pochodz¹ g³ównie z publikacji G³ównego Urzêdu Statystycznego i Ministerstwa Skarbu Pañstwa.

Formy przekszta³ceñ w³asno�ciowych w Polsce
W polskiej praktyce stosuje siê cztery zasadnicze procedury przekszta³ceñ w³asno�cio-

wych przedsiêbiorstw pañstwowych [Prywatyzacja... 2004]:
� komercjalizacja przedsiêbiorstwa pañstwowego polega na przekszta³ceniu go w spó³kê

akcyjn¹ lub z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹; stanowi pierwszy etap na drodze pry-
watyzacji, która nastêpuje przez zbycie akcji lub udzia³ów Skarbu Pañstwa (prywatyza-
cja po�rednia); Skarb Pañstwa mo¿e wnie�æ akcje lub udzia³y do agencji, funduszy lub
powo³anych w tym celu spó³ek; komercjalizacji przedsiêbiorstwa pañstwowego doko-
nuje minister w³a�ciwy do spraw Skarbu Pañstwa do chwili uzyskania przez Polskê
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cz³onkostwa w Unii Europejskiej, ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przewidywa³a
mo¿liwo�æ przekszta³cenia przedsiêbiorstwa pañstwowego w spó³kê z ograniczon¹ od-
powiedzialno�ci¹ z udzia³em wierzycieli obejmuj¹cych udzia³y w spó³ce w zamian za
wierzytelno�ci, tzw. komercjalizacja z konwersj¹ wierzytelno�ci,

� prywatyzacja po�rednia (kapita³owa) polega na zbywaniu akcji lub udzia³ów Skarbu Pañ-
stwa w jednoosobowych spó³kach Skarbu Pañstwa, dokonywanym w trybie oferty og³o-
szonej publicznie, przetargu publicznego lub rokowañ podjêtych na podstawie publiczne-
go zaproszenia oraz przyjêcia oferty z³o¿onej przez podmiot og³aszaj¹cy wezwanie; Rada
Ministrów okre�la w drodze rozporz¹dzenia szczegó³owy tryb zbycia akcji oraz warunki,
jakie powinien on spe³niaæ w zakresie zobowi¹zañ inwestycyjnych, zobowi¹zañ zwi¹za-
nych z ochron¹ �rodowiska oraz ochron¹ interesów pracowników i innych osób zwi¹za-
nych ze spó³k¹; uprawnionym pracownikom oraz rolnikom i rybakom przys³uguje prawo
do nieodp³atnego nabycia do 15% akcji spó³ki nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa,

� prywatyzacja bezpo�rednia polega na rozporz¹dzeniu wszystkimi sk³adnikami maj¹tku
prywatyzowanego przedsiêbiorstwa przez sprzeda¿, wniesienie do spó³ki lub oddanie do
odp³atnego korzystania; nabywca lub przejmuj¹cy staje siê nastêpc¹ prawnym prywaty-
zowanego przedsiêbiorstwa; prywatyzacji bezpo�redniej w imieniu Skarbu Pañstwa do-
konuje organ za³o¿ycielski; stosuje siê j¹ wobec przedsiêbiorstw znajduj¹cych siê w s³ab-
szej kondycji ekonomicznej i wymagaj¹cych szybkiego dop³ywu kapita³u oraz dostêpu do
nowych rynków; st¹d szczególnie wa¿ne s¹ zawarte w umowie sprzeda¿y zobowi¹zania
kupuj¹cego; oddanie przedsiêbiorstwa do odp³atnego korzystania mo¿e nast¹piæ, gdy
spe³nione s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki: (1) do spó³ki przyst¹pi³a ponad po³owa ogólnej
liczby pracowników przedsiêbiorstwa albo ³¹cznej liczby pracowników i uprawnionych
rolników lub rybaków, (2) akcjonariuszami spó³ki s¹ wy³¹cznie osoby fizyczne, (3) op³aco-
ny kapita³ zak³adowy spó³ki nie jest ni¿szy ni¿ 20% wysoko�ci funduszu podstawowego
prywatyzowanego przedsiêbiorstwa, (4) co najmniej 20% akcji zostaje objêtych przez
osoby niezatrudnione w prywatyzowanym przedsiêbiorstwie pañstwowym,

� likwidacja z art. 19 ustawy o przedsiêbiorstwach pañstwowych jest procedur¹ stoso-
wan¹ w przypadku przedsiêbiorstw o z³ej kondycji ekonomicznej i nierokuj¹cych szans
na jej poprawê. Decyzjê o likwidacji podejmuje organ za³o¿ycielski. Wyznacza on te¿
likwidatora przedsiêbiorstwa, który zarz¹dzaj¹c mieniem przedsiêbiorstwa doprowadza
do zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeñ wierzycieli, a nastêpnie zakoñczenia dzia-
³alno�ci przedsiêbiorstwa.

Zmiany w³asno�ciowe w przemy�le spo¿ywczym
Prywatyzacja gospodarki by³a nieod³¹cznym elementem transformacji systemowej. Podsta-

wowym celem zmian w³asno�ciowych by³o stworzenie podstaw dla przyspieszenia wzrostu
gospodarczego, restrukturyzacji oraz modernizacji gospodarki. D¹¿ono tak¿e do tego, aby
struktura w³asno�ci w Polsce by³a zbli¿ona do realiów Unii Europejskiej, w której udzia³ w³asno-
�ci publicznej w gospodarce wynosi 10 do 20% [Dynamika... 2004]. Dlatego z punktu widzenia
gospodarki w prywatyzacji chodzi³o o szybk¹ budowê w³asno�ci prywatnej, efektywniejsz¹
alokacje zasobów, stworzenie konkurencji, rozwój i umocnienie rynku kapita³owego, zmniejsze-
nie si³y zwi¹zków zawodowych oraz zwiêkszenie wp³ywów do bud¿etu pañstwa jako celu krót-
koterminowego [Surdykowska 1998].

Zmiany w³asno�ciowe w przedsiêbiorstwach polskiego przemys³u spo¿ywczego by³y po-
chodn¹ zmian w ca³ym przemy�le. Dlatego cele stawiane prywatyzacji w odniesieniu do tych
podmiotów by³y takie same jak w innych przedsiêbiorstwach. Do najwa¿niejszych celów mikro-
ekonomicznych mo¿na zaliczyæ: zmiany struktury produkcyjnej i organizacyjnej, zmiany w tech-



110 A. Jêdruchniewicz

nice i technologii wytwarzania, podniesienie konkurencyjno�ci i efektywno�ci produkcji oraz
pobudzanie eksportu.

W Polsce proces prywatyzacji przebiega³ do�æ sprawnie, chocia¿ charakteryzowa³ siê zmien-
nym nasileniem w poszczególnych czê�ciach okresu transformacji. Do koñca 2003 roku podda-
no zmianom w³asno�ciowym 5401 jednostek. Oznacza to, ¿e 63,0% firm pañstwowych istniej¹-
cych w roku 1990 (8453) zmieni³o swoj¹ formê prawno-organizacyjn¹. Najpopularniejsz¹ metod¹
prywatyzacji by³a prywatyzacja bezpo�rednia (2035), natomiast najmniejszym zainteresowa-
niem cieszy³a siê prywatyzacja po�rednia (342). Nie jest to zaskoczenie, gdy¿ forma ta przewi-
dziana jest dla firm najwiêkszych.

Tabela 1 przedstawia przedsiêbiorstwa przemys³u spo¿ywczego poddane prywatyzacji na tle
tego procesu w ca³ej gospodarce, jak i jej czê�ciach. Najwiêcej skomercjalizowano jednostek
przetwarzaj¹cych p³ody rolne. By³o to 13,3% wszystkich przedsiêbiorstw w kraju oraz 19,54%
reprezentuj¹cych przetwórstwo przemys³owe. Produkcja artyku³ów spo¿ywczych i napojów sta-
nowi³a bardzo znacz¹c¹ czê�æ zmian w³asno�ciowych w przetwórstwie przemys³owym (drugie
miejsce po produkcji maszyn i urz¹dzeñ). Najwiêksze o¿ywienie w komercjalizacji wystêpowa³o w
pierwszych latach zmian systemowych. Przedsiêbiorstwa uzyskiwa³y szansê lepszego przysto-
sowania siê do warunków rynkowych oraz perspektywê prywatyzacji. Utworzone jednoosobo-
we spó³ki Skarbu Pañstwa by³y prywatyzowane po�rednio, wnoszone do programu Narodowych
Funduszy Inwestycyjnych oraz korzysta³y ze �cie¿ki w postêpowaniach ugodowych z bankami.

Prywatyzacja po�rednia to najrzadziej wybierana forma przekszta³ceñ w przedsiêbiorstwach
spo¿ywczych. Stanowi³a w ogólnej liczbie firm tego sektora tylko 9,4%. Widaæ to tak¿e, gdy
porównamy liczbê prywatyzowanych jednostek przemys³u spo¿ywczego z liczb¹ w ca³ym prze-
my�le (13,54%), jak i z liczb¹ w przetwórstwie przemys³owym (15,54%). Taka forma by³a jednak
bardzo efektywna dla przedsiêbiorstwa. Uzyskiwa³o ono inwestora strategicznego. Nierzadko
pochodzi³ z zagranicy, co wi¹za³o siê z przyspieszon¹ restrukturyzacj¹ we wszystkich obsza-
rach dzia³alno�ci. Znacz¹ce by³y te¿ zobowi¹zania inwestycyjne, niejednokrotnie przekraczaj¹-
ce umowy, np. przemys³ piwowarski.

Z ogólnej liczby najwiêcej przedsiêbiorstw sprywatyzowano bezpo�rednio oraz zlikwidowa-
no. Nieco inaczej przedstawia siê ta struktura w przedsiêbiorstwach wytwarzaj¹cych ¿ywno�æ.
Forma bezpo�rednia by³a czêsto wybierana, lecz likwidacje by³y rzadkie. Oznacza to, ¿e firmy
spo¿ywcze by³y zasadniczo w lepszej sytuacji ekonomiczno-finansowej ni¿ firmy z innych sekto-
rów. Najefektywniejsz¹ i najczê�ciej spotykan¹ metod¹ likwidacji by³a sprzeda¿ zorganizowanych
czê�ci maj¹tku inwestorom zewnêtrznym. Prowadzi³a ona z regu³y do skutecznej poprawy sytu-
acji sprzedanych czê�ci przedsiêbiorstwa i utrzymania zatrudnienia [Raport... 2004].
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Interesuj¹co przedstawia siê stan
zaawansowania przekszta³ceñ w³a-
sno�ciowych przedsiêbiorstw pro-
dukuj¹cych artyku³y spo¿ywcze na
koniec 2003 roku (rys. 1). Minister-
stwo Skarbu Pañstwa zakoñczy³o
przekszta³cenia w 223 jednostkach
(bez sprzeda¿y bezpo�redniej). Spo-
�ród przedstawionych form zdecy-
dowanie dominuje oddanie przedsiê-
biorstwa do odp³atnego korzystania
pracownikom, czyli spó³ki pracow-
nicze (83). Wynika to przede wszyst-
kim z chêci uczestniczenia tej grupy
spo³ecznej w przekszta³ceniach w³a-
sno�ciowych oraz ze zmiany w po-
dej�ciu do odpowiedzialno�ci za los
swój i swego przedsiêbiorstwa. Zna-
cz¹c¹ ilo�æ wniesiono tak¿e do pro-
gramu NFI (48).

Proces prywatyzacji w wielu
bran¿ach zakoñczy³ siê. Najgorzej
sytuacja wygl¹da w bran¿y cukrow-
niczej oraz spirytusowej. Przekszta³-
cenia w³asno�ciowe dokonuj¹ siê tu
w zbyt wolnym tempie. W cukrow-
nictwie nie ma decyzji, aby posiadane przedsiêbiorstwa sprzedaæ inwestorom. Dominuj¹ dzia³ania
zmieniaj¹ce formê organizacyjn¹, a nie w³asno�ciow¹. Nareszcie rzeczywista prywatyzacja zaczy-
na przyspieszaæ w bran¿y spirytusowej.

W Polsce do koñca 2003 roku by³o jeszcze 48 pañstwowych przedsiêbiorstw przemys³u
spo¿ywczego (rys. 2). W wiêkszo�ci przypadków trwa³y dzia³ania zmierzaj¹ce do prywatyzacji.
Tylko w dwóch jednostkach nie dokonano ¿adnych zmian.

Analizuj¹c strukturê w³asno�ciow¹ kapita³u zak³adowego podmiotów powsta³ych w wyni-
ku przekszta³ceñ (tab. 2) widaæ wyra�nie, ¿e najwiêkszy udzia³ mieli inwestorzy zagraniczni.
Warto zwróciæ uwagê tak¿e na niewielkie znaczenie pracowników i rolników w kapitale zak³ado-
wym firm powsta³ych po komercjalizacji.
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Rysunek 1. Stan zaawansowania prywatyzacji przed-
siêbiorstw spo¿ywczych
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Nadzór Skarbu Pañstwa nad przedsiêbiorstwami spo¿ywczymi
Ministerstwo Skarbu Pañstwa sprzedaj¹c przedsiêbiorstwa pañstwowe czêsto zostawia

czê�ci akcji/udzia³ów dla siebie. Niekiedy s¹ to znacz¹ce pakiety, a niekiedy tzw. resztówki.
Postêpuj¹c w ten sposób w³adze chc¹ sprawowaæ nadzór nad zmianami zachodz¹cymi w tych
jednostkach. Nale¿y zastanowiæ siê nad sensowno�ci¹ ekonomiczn¹ takich dzia³añ. Je¿eli MSP
posiada nadal du¿y udzia³ w sprywatyzowanym przedsiêbiorstwie, to czy mo¿na w takiej sytu-
acji mówiæ o rzeczywistej prywatyzacji i g³ównej roli prywatnego inwestora? Natomiast, je¿eli
posiada resztówki, jaki ma wp³yw na decyzje podejmowane przez wiêkszo�ciowych w³a�cicieli?
Badania wskazuj¹, ¿e w praktyce niewielki [Dynamika... 2004]. Dlatego poza dywidendami po-
siadanie przez Skarb Pañstwa akcji/udzia³ów w spó³kach niestrategicznych nie przynosi spo³e-
czeñstwu wiêkszego po¿ytku. Pozbycie siê przez MSP nadzoru przyniesie nastêpuj¹ce korzy-
�ci: uzyskane zostan¹ znacz¹ce dochody bud¿etowe, nast¹pi odpolitycznienie obsady
personalnej zarz¹dów i rad nadzorczych w spó³kach.

Znaczenie w³asno�ci pañstwowej w kapitale przedsiêbiorstw spo¿ywczych przedstawia tabe-
la 3. Skarb Pañstwa nadzorowa³ ogó³em 168 takich jednostek. Stanowi³o to 10,1% ogólnej liczby
nadzorowanych jednostek w kraju. Zdecydowanie przewa¿a³y spó³ki, w których w³adza pozosta-
wi³a sobie mniej ni¿ 25% akcji/udzia³ów. By³o to a¿ 61,3% wszystkich firm bran¿y spo¿ywczej.

Nale¿y domniemywaæ, ¿e w tych pod-
miotach MSP nie prowadzi³o aktyw-
nej polityki restrukturyzacyjnej. Tyl-
ko w dwóch spó³kach akcje/udzia³y
Skarbu Pañstwa by³y w przedziale 50-
99,9%. Stanowi³o to 1,2% nadzoro-
wanych firm spo¿ywczych. W³adze
pañstwowe posiadaj¹ tak¿e akcje
spó³ek publicznych (rys. 3). Jest to
niewielka liczba firm i w ¿adnej port-
fel akcji nie jest znacz¹cy. Do niedaw-
na na parkiecie by³y jeszcze notowa-
ne Zak³ady Miêsne Pozmeat S.A. (SP
posiada³ 1,78% akcji).
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Rysunek 3. Spó³ki nadzorowane przez Skarb Pañ-
stwa notowane na GPW i CeTO (udzia³ SP w kapitale
zak³adowym)
�ród³o: www.msp.gov.pl.
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Zakoñczenie
W Polsce do koñca 2003 r. stosowano wszystkie metody przekszta³ceñ w³asno�ciowych

prywatyzuj¹c przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w bran¿y spo¿ywczej. Najpopularniejsz¹ metod¹ by³a
prywatyzacja bezpo�rednia (2035 firmy), za� najmniej popularna okaza³a siê prywatyzacja po-
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�rednia (342 firmy). Taka struktura odpowiada³a strukturze wielko�ci przedsiêbiorstw spo¿yw-
czych. Dominowa³y ma³e i �rednie. Prywatyzacja firm spo¿ywczych jeszcze siê nie zakoñczy³a.
Pozosta³o 48 podmiotów pañstwowych.

Ministerstwo Skarbu Pañstwa w czê�ci sprywatyzowanych spó³ek prowadzi nadzór w³a�ci-
cielski. Takich przedsiêbiorstw by³o 168, czyli 10,1% ogólnej liczny nadzorowanych jednostek.
Zdecydowanie przewa¿aj¹ spó³ki, w których w³adza pozostawi³a sobie mniej ni¿ 25% akcji/
udzia³ów. Jaka jest ekonomiczna sensowno�æ takich resztówek?
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Summary
In Poland, there have been chosen all ownership transformation methods regarded to food industry

enterprises privatisation, namely: commercialization, direct privatisation, indirect privatisation, the privati-
sation by liquidation. The more popular form of privatisation became direct privatisation, whereas the less
popular � indirect privatisation. Process of food industry enterprises transformation has not been finished
yet. Still 48 state entitles are awaiting transformation.

Ministry of State Treasury exercises the ownership supervision in part of the privatised companies. Among
them, companies in which State Treasury holds package less than 25% of shares/stocks evidently prevail.
Their sale would contribute to the benefits: considerable budget incomes and de-politising personnel autho-
rities in the companies are the example.
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