
�ródło: 

Raczyk A., 1999, Przekształcenia własno�ciowe w Polsce Południowo - Zachodniej 

w okresie transformacji systemowej, (w:) Łoboda J., Grykie� S., Przekształcenia 

regionalnych struktur funkcjonalno - przestrzennych, Instytut Geograficzny UW, Wrocław, 

s. 181 - 194, 

 

 
Andrzej Raczyk  
Rz�dowe Centrum Studiów Strategicznych 
Biuro Rozwoju Regionalnego we Wrocławiu 

 

 

PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNO�CIOWE W POLSCE  
POŁUDNIOWO - ZACHODNIEJ W OKRESIE TRANSFORMACJI 

SYSTEMOWEJ 
 

 

I. Poj�cie prywatyzacji 

 Problematyka prywatyzacji, jako jednego z wa�niejszych procesów 

zwi�zanych z transformacj� systemow�, doczekała si� bogatej literatury. Jakkolwiek 

samo poj�cie prywatyzacji nie budzi wi�kszych kontrowersji, tym niemniej w szeregu 

opracowaniach spotka� si� mo�na z praktyk� poszerzania lub zaw��ania jego 

zakresu znaczeniowego. Efektem tego mog� by� ró�nice w interpretacji tego 

zagadnienia. 

 Według Ratajczaka (1991) prywatyzacja to zmiany w sferze stosunków 

własno�ciowych maj�ce na celu zast�pienie zbiorowego i anonimowego wła�ciciela, 

jakim jest pa�stwo, innym wła�cicielem, w wypadku którego mo�liwa byłaby 

egzekucja tzw. szerokich praw własno�ci obejmuj�cych prawo do: 

a) u�ytkowania posiadanego zasobu, 

b) uzyskiwania dochodu z tego zasobu, 

c) zmiany formy i (lub) istoty tego zasobu (np. sprzeda�, zamiana, itd.). 

 �uławska (1991) definiuje prywatyzacj� jako poj�cie ekonomiczne, które ł�czy 

w sobie deetatyzacj� (odpa�stwowienie) oraz dekomunalizacj� kapitału 

produkcyjnego z otwarciem przed osobami niepa�stwowymi mo�liwo�ci apriopriacji 

dochodu przynoszonego przez ten kapitał. Zawłaszczenie to mo�e dokonywa� si� 



b�d� bezpo�rednio, np. je�eli nabywca sam eksploatuje produkcyjnie nabyty �rodek, 

b�d� po�rednio, np. je�li kto� nabywa akcje lub udziały w spółce kapitałowej 

wykorzystuj�cej �rodki zlikwidowanego przedsi�biorstwa pa�stwowego. 

 Najcz��ciej jednak przyjmuje si�, �e termin prywatyzacja mo�e by� stosowany 

w dwojakim znaczeniu:  

a) przekształce� własno�ciowych, czyli przekazywania przedsi�biorstw pa�stwowych 

w r�ce prywatne, 

b) rozwini�cia sektora prywatnego poprzez wspieranie powstawania nowych 

i  rozwoju istniej�cych podmiotów prywatnych tak, aby uzyskał dominuj�cy udział 

w  gospodarce. 

 

II. Cele prywatyzacji 

 Proces prywatyzacji w Polsce realizowany jest w warunkach odchodzenia od 

nieefektywnego nakazowo-rozdzielczego systemu zarz�dzania gospodark� 

i  budowania podstaw gospodarki rynkowej. Zmiana stosunków własno�ci stanowi 

przy tym jeden z wa�niejszych instrumentów przemian, spełnia wi�c bardzo ró�ne 

cele: 

1. Osi�gni�cie wy�szej efektywno�ci i konkurencyjno�ci poszczególnych 

przedsi�biorstw i całej gospodarki. Prywatyzacja w tym �wietle jest cz��ci� 

ogólno�wiatowej tendencji odchodzenia od centralnego planowania i własno�ci 

publicznej, które w zało�eniu miały by� recept� na efektywno�� i demokratyczne 

zarz�dzanie, w rzeczywisto�ci prowadziły jednak do rosn�cych subwencji 

i  biurokratyzacji gospodarki (Misztal, 1993).  

 Wi�kszo�� ekonomistów jest zgodna przy tym, i� o efektywno�ci 

gospodarowania decyduje przede wszystkim zagro�enie ze strony konkurencji, a nie 

typ własno�ci. Zagro�enie to jest jednak z reguły wi�ksze w sektorze prywatnym ni� 

publicznym, poniewa� pa�stwo cz�sto pokrywa deficyt przedsi�biorstw pa�stwowych 

w sytuacji, gdy ich zamkni�cie wi�załoby si� z wysokimi kosztami politycznymi 

i  finansowymi. Ponadto istnienie w sektorze prywatnym rynku kapitałowego 

wymusza efektywno�� alokacji. Gdy nie jest ona zachowana przez okre�lon� firm�, 

to grozi jej przej�cie przez inwestora, który widzi mo�liwo�� osi�gni�cia wi�kszych 

zysków poprzez lepsz� alokacj� zasobów firmy. Gro�ba przej�cia nie istnieje 

w  sektorze pa�stwowym (Stupnicki,1990). Ponadto rozbudowany sektor pa�stwowy 

stwarza niebezpiecze�stwo cz�stej ingerencji rz�dz�cych partii politycznych 



w  działalno�� przedsi�biorstw pa�stwowych celem rozwi�zywania dora�nych 

problemów społecznych, np. poprzez d��enie do obni�ania cen, oraz mo�e si� 

wi�za� z doborem kadry mened�erskiej tych podmiotów według kryteriów 

politycznych, a nie efektywno�ciowych. 

 Osi�gni�cie wy�szej sprawno�ci sektora prywatnego zale�y równie� w du�ej 

mierze od działa� regulacyjnych ze strony pa�stwa. Polega� one powinny przede 

wszystkim na uruchomieniu procedur przekształce� własno�ciowych sprzyjaj�cych 

przeprowadzaniu restrukturyzacji w przedsi�biorstwach, zwi�kszaniu 

konkurencyjno�ci w obr�bie gospodarki poprzez jej demonopolizacj�, zapewnienie 

swobody wchodzenia i uczestnictwa w grze rynkowej, jasne okre�lenie zasad 

podatkowych, reguł przepływu kapitału, itd.  

2. Uzyskiwanie dochodów do bud�etu pa�stwa. Cel ten był jednym z głównych 

motywów prywatyzacji przeprowadzonej w Wielkiej Brytanii na pocz�tku lat 

osiemdziesi�tych, przy czym osi�gni�to go zarówno poprzez dochody płyn�ce ze 

sprzeda�y przedsi�biorstw, jak i dzi�ki zmniejszeniu subwencji i dotacji do 

podmiotów pa�stwowych (Begg, Dornbusch, Fischer, 1995). 

 Realizacja tego celu ma du�y wpływ na tempo przekształce�, poniewa� 

zało�enie szybkiego tempa tego procesu powoduje, i� napotyka on na barier� 

finansow� (brak dostatecznych zasobów finansowych ludno�ci), której 

przezwyci��enie wymaga uciekania si� do prywatyzacji nieekwiwalentnej, a wi�c nie 

przynosz�cej dochodów Skarbowi Pa�stwa. Osi�gni�cie znacznych wpływów 

bud�etowych mo�e wi�c by� zrealizowane kosztem zwolnienia całego procesu. 

3. Cele polityczne. Wi��� si� one z nadziejami, i� poprzez rozproszenie maj�tku 

i upowszechnienie własno�ci w polskim społecze�stwie zostan� stworzone podstawy 

do budowania klasy �redniej, a w ten sposób po�rednio do stabilizacji politycznej 

kraju oraz zwi�kszenia akceptacji procesu przemian rynkowych przez 

społecze�stwo. Cele te, zdaniem niektórych ekonomistów, stoj� cz�sto 

w  sprzeczno�ci z celami poprawy efektywno�ci, poniewa� rozproszenie własno�ci 

nie daje przedsi�biorstwom realnego wła�ciciela dbaj�cego o rozwój firmy 

i  stosuj�cego długotrwałe strategie inwestycyjne. 

  Równie� istotnym i branym pod uwag� nast�pstwem procesu przekształce� 

jest przeniesienie ewentualnych konfliktów społecznych z płaszczyzny zwi�zki 

zawodowe - rz�d na płaszczyzn� zwi�zki zawodowe - pracodawca. 

4. Cele edukacyjne. Upowszechnienie praw własno�ci przyczynia si� do lepszego 

poznania przez obywateli zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, kreowania 



postaw przedsi�biorczo�ci, zmiany ukształtowanych w czasach realnego socjalizmu 

postaw obejmuj�cych zdeformowany stosunek do pracy, etyk� zawodow�, niech�� 

do podejmowania ryzyka, itd. 

 

III. Podstawy prawne i główne �cie�ki przekształce� własno�ciowych 

 Podstaw� i gwarancj� rozwoju sektora prywatnego stanowi pakiet aktów 

prawnych reguluj�cych zasady tworzenia i funkcjonowania podmiotów prywatnych, 

zasady swobodnego obrotu dewizowego, dost�p do surowców i �rodków produkcji, 

itd. Jedn� z wa�niejszych podstaw rozwoju sektora nieuspołecznionego była ustawa 

z grudnia 1988 r. o działalno�ci gospodarczej. Znosiła ona obowi�zek posiadania 

koncesji na prowadzenie działalno�ci gospodarczej (oprócz wydobycia kopalin, 

przetwórstwa i obrotu materiałami szlachetnymi, wybuchowymi, farmaceutycznymi 

oraz oprócz przem. spirytusowego, tytoniowego, transportu lotniczego i morskiego). 

Do prowadzenia działalno�ci gospodarczej wystarczało tylko zarejestrowanie firmy 

w  terenowym oddziale administracji pa�stwowej. Zniesiono limity zatrudnienia 

w  podmiotach prywatnych oraz ograniczenia wielko�ci prywatnych gospodarstw 

rolnych. 

 Ramy prawne procesu prywatyzacji rozumianego jako sprzeda� firm b�d�cych 

własno�ci� publiczn� sektorowi prywatnemu ustalone zostały ustawami 

prywatyzacyjnymi oraz ustawami im towarzysz�cymi. Przewidziano przy tym 

wykorzystanie czterech �cie�ek prywatyzacyjnych (ryc. 1):  

1. Komercjalizacyjnej, 

2. Prywatyzacji bezpo�redniej, 

3. Likwidacji przedsi�biorstw pa�stwowych, 

4. Likwidacji pa�stwowych przedsi�biorstw gospodarki rolnej. 

 Ka�da z nich realizuje nieco inne cele i skierowana jest do okre�lonej grupy 

przedsi�biorstw pa�stwowych, przy czym brane s� tutaj pod uwag� takie elementy, 

jak wielko�� przedsi�biorstwa, jego kondycja ekonomiczna, znaczenie gospodarcze. 

 



 
 

IV. Przebieg prywatyzacji przedsi�biorstw pa�stwowych 

 U progu transformacji systemowej na terenie Dolnego 	l�ska istniało 826 

przedsi�biorstw pa�stwowych. Do ko�ca 1997 r. przekształceniami obj�tych zostało 

65 % z nich (ryc. 2), przy czym poziom zaawansowania zmian własno�ciowych 

w  skali województw cechował si� znacznym zró�nicowaniem. Było to konsekwencj� 

ró�nej dynamiki poszczególnych �cie�ek prywatyzacyjnych, maj�cych z kolei swoje 

�ródło w strukturze gospodarki oraz kondycji gospodarczej regionu.  
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:

Ryc. 1. Schemat prywatyzacji przedsi�biorstw pa�stwowych w Polsce w 1997 roku
�ródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny województw 1997, 

GUS Warszawa.
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Ryc. 2. Przebieg procesu prywatyzacji 

�ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Bior�c pod uwag� dotychczasowy przebieg zmian własno�ciowych najbardziej 

korzystn� z punktu widzenia realizacji głównych celów przekształce� była 

prywatyzacja kapitałowa. Obejmowała ona jednostki du�e, odgrywaj�ce istotn� rol� 

w �yciu gospodarczym regionu, cz�sto stanowi�ce jego swoist� wizytówk�. 

Najcz��ciej wi�zała si� z rzeczywist� restrukturyzacj� przedsi�biorstwa, popraw� 

jego pozycji rynkowej poprzez dost�p do nowych technologii, zmian� sposobu 

zarz�dzania. Istotn� wad� była w tym wypadku konieczno�� przeprowadzenia 

długotrwałej, skomplikowanej i kosztownej procedury przygotowawczej uzale�nionej 

w znacznym stopniu od nadzoruj�cego cały proces aparatu biurokratycznego. 

Wpływało to na powolne tempo przekształce�. Najwi�ksz� dynamik� �cie�ka ta 

wykazywała w pocz�tkowym okresie transformacji, co �wiadczy o wyczerpywaniu si� 

liczby spółek spełniaj�cych jej wymogi.  

 Ł�cznie na Dolnym 	l�sku t� form� przekształce� obj�tych było 

67 podmiotów, z tego najwi�cej w woj. wrocławskim i jeleniogórskim. Procedura ta 

została zako�czona zaledwie w 18 % (w wypadku woj. legnickiego) do nieco ponad 

40 % przedsi�biorstw (w woj. wrocławskim i jeleniogórskim) (ryc. 3). 

 Niew�tpliwie najpopularniejsz� i najskuteczniejsz� zarazem form� 

przekształce� była prywatyzacja bezpo�rednia, wi���ca si� z powstawaniem spółek 

pracowniczych. Wynikało to ze słabszego oddziaływania barier przekształce�, takich 

jak: bariera kapitałowa, złagodzona np. mo�liwo�ci� leasingu maj�tku 

przedsi�biorstwa, oddolny charakter przekształce�, bardzo cz�sto inspirowany przez 

pracowników, a wi�c nie napotykaj�cy na protesty społeczne, krótsza i mniej 



kosztowna procedura. Dobitnym potwierdzeniem tego jest fakt, i� we wszystkich 

województwach ponad 90 % podmiotów obj�tych t� metod� przekształce� zostało 

sprywatyzowanych. W skali Dolnego 	l�ska dotyczyło to 142 przedsi�biorstw, z tego 

najwi�cej w woj. wrocławskim i jeleniogórskim (por. ryc. 2). 
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Ryc. 3. Efekty procesu prywatyzacji 

�ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 	cie�ka likwidacyjna dominowała w regionach dotkni�tych gł�bok� recesj� 

gospodarcz� (woj. wałbrzyskie), przy czym cechowała si� generalnie mał� 

efektywno�ci�.  Bior�c pod uwag� fakt, i� jej głównym celem jest pokrycie roszcze� 

wierzycieli, w niewielkim stopniu przyczyniała si� ona do prawdziwego celu 

przekształce�: kreowania własno�ci prywatnej. Pozytywnym natomiast zjawiskiem 

był fakt zmniejszania si� liczby podmiotów obj�tych likwidacj�. Wi�zało si� to 

z  popraw� koniunktury gospodarczej oraz cz�stszym wykorzystywaniem przez 

przedsi�biorstwa mo�liwo�ci oddłu�ania poprzez bankowe post�powanie ugodowe 

lub s�dowe post�powanie układowe. Pewn� role odgrywało równie� cz�stsze 

stosowanie procedury upadło�ciowej. 

 Odr�bne zagadnienie stanowiła prywatyzacja pa�stwowych przedsi�biorstw 

gospodarki rolnej (ppgr). Wynikało to z faktu stosunkowo du�ego znaczenia sektora 

publicznego w strukturze własno�ciowej rolnictwa Dolnego 	l�ska, a  szczególnie 

niektórych jego obszarów - udział u�ytków rolnych nale��cych do pa�stwowych 

przedsi�biorstw gospodarki rolnej wynosił od 34 % (woj. legnickie) do 21 % 



(woj. wałbrzyskie). Pierwszy etap przekształce� polegaj�cy na przejmowaniu mienia 

tych podmiotów do Zasobu Własno�ci Rolnej Skarbu Pa�stwa był stosunkowo prosty 

i  przebiegał bez wi�kszych zakłóce�. W przej�tych do Zasobu przedsi�biorstwach 

pracowało ł�cznie ponad 15 tys. osób, z tego najwi�cej w woj. wrocławskim 

(ponad 7 tys.).  

 Powa�nym problemem społecznym był fakt, i� znaczn� cz��� przejmowanego 

mienia stanowiła substancja mieszkaniowo - socjalna wraz z towarzysz�c� 

infrastruktur� (np. kotłownie, hydrofornie, oczyszczalnie �cieków, itd.). Na Dolnym 

	l�sku dotyczyło to ponad 32 tys. mieszka�, najcz��ciej w budownictwie 

wielorodzinnym, realizowanym w wi�kszo�ci w latach siedemdziesi�tych. Zarówno 

mieszkania, jak i infrastruktura im towarzysz�ca stanowiły w wi�kszo�ci obiekty 

wyeksploatowane - stopie� zu�ycia budynków mieszkalnych przekraczał �rednio 

50 %. Przej�ciu podlegały równie� obiekty zabytkowe (około 420), w wi�kszo�ci 

składaj�ce si� z  kilku elementów (np. pałac, folwark, ró�nego typu budowle). Bior�c 

pod uwag� sytuacj� finansow� Agencji uratowanie znacznej ich liczby zale�e� b�dzie 

od stopnia zainteresowania prywatnych inwestorów oraz od działa� ze strony 

pa�stwa. 

Znacznie trudniejszy i zło�ony był proces zagospodarowania mienia 

przej�tego przez Agencj�. Istotnym czynnikiem hamuj�cym proces restrukturyzacji 

rolnictwa pa�stwowego była słabo�� sektora prywatnego, która wynikała ze złej 

koniunktury w rolnictwie, niskiej dochodowo�ci produkcji, braku wystarczaj�cych 

�rodków finansowych oraz trudno�ci z uzyskaniem preferencyjnych kredytów na 

zakup ziemi. Przejawem tego był wzrost ilo�ci gruntów nie wykorzystywanych 

rolniczo. 

 W sektorze prywatnym w latach 1989-1997 post�pował proces ró�nicowania 

si� gospodarstw. Z jednej strony zwi�kszała si� liczba gospodarstw du�ych 

o  powierzchni u�ytków rolnych powy�ej 15 ha. Z reguły były to jednostki 

wyspecjalizowane, silnie zwi�zane z rynkiem, łatwo dostosowuj�ce si� do warunków 

gospodarski rynkowej. Towarzyszyło temu zmniejszanie si� udziału gospodarstw 

o  �rednim areale, prawdopodobnie wskutek nabywania gruntów z likwidowanych 

podmiotów pa�stwowych przechodziły one do grup gospodarstw o wi�kszej 

powierzchni u�ytków rolnych. Z drugiej strony mo�na zaobserwowa� zwi�kszanie si� 

odsetka podmiotów najmniejszych, poni�ej 5  ha, najcz��ciej w zwi�zku z transferem 

licznej grupy chłopo-robotników na wie�. Jednostki te z reguły były słabo 

wyposa�one, w małym stopniu powi�zane z rynkiem, bardzo cz�sto stanowiły jedyn� 



gwarancj� egzystencji. W wi�kszo�ci nie maj� one perspektyw rozwoju, co stanowi� 

mo�e w przyszło�ci �ródło powa�nych problemów społecznych. Na Dolnym 	l�sku 

ich udział był nieco mniejszy ni� �rednia krajowa, tym niemniej stanowiły one około 

połowy wszystkich gospodarstw rolnych. 

 Mo�liwo�ci przejmowania gruntów z Zasobu WRSP przez sektor prywatny były 

wi�c ograniczone, niepokoj�cy w tym kontek�cie był spadek liczby gospodarstw 

zainteresowanych w powi�kszeniu swoich areałów. Dalszy proces przekazywania 

maj�tku, w �wietle dotychczasowych do�wiadcze�, b�dzie zapewne długotrwały. 

 Bior�c pod uwag� wszystkie województwa Dolnego 	l�ska poziom 

zaawansowania przekształce� był nieco ni�szy od �redniej krajowej, mimo �e 

praktycznie nie wyst�powała bariera zwi�zana z nierozstrzygni�t� kwesti� 

reprywatyzacji. Wydaje si�, �e przyspieszenie procesu prywatyzacji b�dzie 

uzale�nione od silniejszego powi�zania go z restrukturyzacj� przedsi�biorstw 

pa�stwowych, zwłaszcza na obszarach dotkni�tych załamaniem gospodarczym, np. 

w woj. wałbrzyskim. Mimo siedmioletniej realizacji przekształce�, proces ten 

zako�czył si� dopiero w nieco ponad 30 % przedsi�biorstw, co �wiadczy 

o konieczno�ci jego dalszej intensyfikacji (por. ryc. 3). 

 

V. Rozwój przedsi�biorczo�ci 

 Drugim, cz�sto niedocenianym sposobem zmiany stosunków własno�ciowych 

w gospodarce jest tzw. prywatyzacja zało�ycielska, polegaj�ca na sprzyjaniu 

powstawania nowych i wspieraniu ekspansji istniej�cych podmiotów prywatnych. 

Wi��e si� z tym szeroko rozumiane poj�cie przedsi�biorczo�ci. 

 Według 	witajskiego (1986) przedsi�biorczo�� to postawa proinnowacyjna, 

zdeterminowana cechami charakterologicznymi jednostek przedsi�biorczych, która 

wraz z umiej�tno�ci� krytycznej analizy warunków i mo�liwo�ci działania oraz 

przewidywania przyszło�ci prowadzi do podj�cia decyzji o mo�liwym do przyj�cia 

stopniu ryzyka, a w konsekwencji przyczynia si� do realizowania okre�lonego celu 

zapewniaj�cego przedsi�biorcy sukces. 

 Rozwój przedsi�biorczo�ci stanowił istotny cel polityki społeczno -

 gospodarczej po roku 1989 i przejawiał si� w pobudzaniu aktywno�ci gospodarstw 

domowych i podmiotów gospodarczych oraz ograniczaniu postaw roszczeniowych na 

rzecz postaw odpowiedzialno�ci za kształtowanie własnego losu. Dokonywało si� to 

głównie poprzez (Karpi�ska - Mizieli�ska, Smuga, 1994): 



− kształtowanie d��no�ci do permanentnego kształcenia i zdobywania wiedzy, 

wyrobienie odpowiedzialnego i solidnego stosunku do działalno�ci zawodowej, 

− popieranie wysokiej skłonno�ci do oszcz�dzania i racjonalnego wykorzystywania 

dochodów, 

− racjonalizacj� konsumpcji i wykorzystania wolnego czasu, 

− zwi�kszanie udziału społecze�stwa w �yciu politycznym. 

 Rozwój przedsi�biorczo�ci stanowi doskonałe odzwierciedlenie uwarunkowa� 

lokalnych, wynikaj�cych z jednej strony ze struktur gospodarczych, demograficznych 

i społecznych, z drugiej za� z szeregu czynników zewn�trznych, takich jak poło�enie 

geograficzne, warunki �rodowiska przyrodniczego, poziomu rozwoju infrastruktury 

społecznej i technicznej. 

 Podstawowym problemem utrudniaj�cym analiz� przedsi�biorczo�ci jest brak 

odpowiednich danych statystycznych. Jako podstaw� do dalszych rozwa�a� przyj�to 

wska�nik liczby podmiotów gospodarczych sektora prywatnego przypadaj�cych na 

1000 mieszka�ców. Punktem wyj�ciowym było w tym wypadku zało�enie, i� 

przedsi�biorczo�� wyra�a si� poprzez powstawanie nowych, prywatnych podmiotów 

gospodarczych, a jej efektem jest okre�lony poziom nasycenia firmami prywatnymi. 

Zaw��a to w pewnym stopniu przytoczon� wcze�niej definicj�, umo�liwia jednak�e 

jej ilo�ciow� charakterystyk� w oparciu o dost�pne dane statystyczne. 

 Rozwój przedsi�biorczo�ci, szczególnie w pocz�tkowym okresie transformacji 

systemowej, cechował si� bardzo du�� �ywiołowo�ci� (ryc. 4). Wynikało to z faktu 

istnienia w obszarze gospodarki szeregu nisz rynkowych, pozostaj�cych poza 

kontrol� prze�ywaj�cego gł�bokie załamanie sektora publicznego. Najwi�ksz� 

ekspansywno�� sektor prywatny przejawiał w tym okresie w tych dziedzinach 

gospodarki, w których prowadzenia działalno�ci gospodarczej wi�zało si� przede 

wszystkim z konieczno�ci� poniesienia minimalnych nakładów finansowych (sektor 

handlu).  

 Jedn� podstawowych cech lokalizacji działalno�ci gospodarczej była jej 

koncentracja w pobli�u du�ych o�rodków miejskich (Wrocław, Jelenia Góra, 

Legnica). Zwi�zane to było z d��eniem podmiotów prywatnych do minimalizacji 

odległo�ci od lokalnych centrów decyzyjnych. Umo�liwiało to szybszy przepływ 

informacji, a tym samym wi�ksz� elastyczno�� reagowania przedsi�biorstw na 

zmiany zewn�trznych warunków gospodarowania i skuteczniejsz� adaptacj� do tych 

zmian. Wa�n� role odgrywała równie� blisko�� i ró�norodno�� instytucji 
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Ryc. 4. Rozwój przedsi�biorczo�ci w latach 1993-1997 
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wspomagaj�cych rozwój gospodarczy oraz stwarzaj�cych warunki szerokiego 

dost�pu przedsi�biorców do wiedzy. Niebagatelne znaczenie miała równie� blisko�� 

rynków zbytu oraz dost�p do wysoko kwalifikowanych kadr. Modelowym przykładem 

powy�szej tezy mo�e by� aglomeracja wrocławska, w której zasadniczym 

stymulatorem rozwoju przedsi�biorczo�ci był Wrocław.  

 Du�e znaczenie w rozwoju przedsi�biorczo�ci, szczególnie w obszarze 

Sudetów, odgrywała działalno�� gospodarcza oparta o wykorzystywanie walorów 

�rodowiska przyrodniczego. Dotyczyło to przede wszystkim pasa gmin Jelenia Góra -

 Karpacz - Szklarska Por�ba, a tak�e 	wieradowa Zdroju, Polanicy Zdroju, L�dka 

Zdroju. Znamienny był w tym kontek�cie wy�szy poziom rozwoju przedsi�biorczo�ci 

Szczawna Zdroju w porównaniu z s�siaduj�cym z nim du�ym o�rodkiem 

administracyjno - przemysłowym (Wałbrzych). Obszary te mog� odegra� 

w  przyszło�ci wa�n� rol� w aktywizacji gmin prze�ywaj�cych gł�bokie załamanie 

w sferze gospodarczej i społecznej. Niepokoj�cy był natomiast fakt, i� szansy tej jak 

dotychczas nie wykorzystały w dostatecznym stopniu atrakcyjne turystycznie gminy 

Kotliny Kłodzkiej. 

 Bardzo pozytywnym zjawiskiem była obserwowana aktywizacja zaniedbanych 

gospodarczo obszarów pogranicza polsko - niemieckiego. Znacznie mniejsz� rol� 

w rozwoju przedsi�biorczo�ci odgrywała blisko�� granicy polsko -czeskiej. Trzeba 

jednak pami�ta�, i� w obu przypadkach przedstawiona sytuacja nie odpowiadała 

w pełni stanowi faktycznemu, co było nast�pstwem rozwoju gospodarki nieformalnej, 

unikaj�cej ewidencji. Mo�na przypuszcza�, i� w wyniku dalszej intensyfikacji 

osobowego i towarowego ruchu granicznego (jako efektu coraz wi�kszej otwarto�ci 

gospodarki kraju) aktywno�� ekonomiczna omawianych obszarów ulegnie 

intensyfikacji. Dotyczy to w pierwszym wzgl�dzie gmin z przej�ciami granicznymi. 

 Kolejnym czynnikiem stanowi�cym istotny bodziec dla rozwoju 

przedsi�biorczo�ci były szlaki komunikacyjne. Najwi�kszy ich wpływ na aktywno�� 

gospodarcz� obserwowa� mo�na na obszarze woj. wrocławskiego (gmina 

Kobierzyce, Długoł�ka). 

 Niepokoj�cy był natomiast fakt utrzymywania si� niskiego poziomu 

przedsi�biorczo�ci, obserwowany przede wszystkim na obszarach wiejskich. 

	wiadczy to jednocze�nie o istnieniu silnych barier hamuj�cych przedsi�biorczo��, 

w�ród których w regionie najwa�niejsz� rol� odgrywaj�: przestarzała struktura 

gospodarcza, wieloletnie zaniedbania inwestycyjne skutkuj�ce bardzo wysokim 

poziomem zu�ycia maj�tku trwałego oraz złym stanem infrastruktury, gł�boka 



recesja wielu obszarów, deformacja struktur demograficznych (obszar Sudecki), 

bardzo wysokie społeczne koszty procesu transformacji systemowej (bezrobocie), 

stanowi�ce �ródło postaw sprzecznych z postaw� przedsi�biorczo�ci (bierno��, 

niech�� do podejmowania ryzyka).  

 

VI. Efekty procesu prywatyzacji 

 Jednym z najbardziej widocznych skutków przekształce� własno�ciowych były 

zmiany na rynku pracy (ryc. 5).  

 Najszybsze tempo zwi�kszania si� udziału pracuj�cych w sektorze prywatnym 

charakteryzowało pocz�tkowy okres transformacji. Gwałtowny wzrost obserwowany 

w 1990 r. wynikał w znacznej mierze ze zmian organizacji gospodarki, tzn. zaliczenia 

w skład sektora prywatnego spółdzielni, jednostek organizacji politycznych, 

społecznych i zwi�zków zawodowych. Zauwa�y� mo�na, i� od roku 1992 liczba 

pracuj�cych w sektorze prywatnym wykazywała tendencj� do stabilizowania si�, 

a nawet uległa ona zmniejszeniu. Dalszy procentowy wzrost udziałów sektora 

prywatnego wynikał wi�c przede wszystkim z ci�głego spadku liczby pracuj�cych 

w sektorze publicznym. Efektem tego było zmniejszanie si� ogólnej liczby 

pracuj�cych. 	rednio w Polsce w latach 1989-1994 spadek ten wyniósł około 15 %, 

a  jego bezpo�rednim nast�pstwem był wzrost bezrobocia. W województwie 

wrocławskim i legnickim proces ten przebiegał z podobnym nasileniem, natomiast 

niepokoj�ce rozmiary przybrał on w woj. wałbrzyskim (spadek o ponad 27 %) 

i jeleniogórskim (około 24 %).  
 Nasilaj�cy si� problem bezrobocia był wi�c wynikiem przede wszystkim 

gł�bokiego kryzysu w obr�bie sektora publicznego, którego nie rekompensował zbyt 

słabo rozwijaj�cy si� sektor prywatny. Przykładem tego mo�e by� woj. wałbrzyskie, 

w  którym powy�sze procesy przebiegały bardzo wyra�nie i w którym stopa 

bezrobocia w 1997 r. nale�ała do najwy�szych w kraju. Podobny proces obserwowa� 

mo�na równie� w woj. jeleniogórskim i legnickim, mimo stosunkowo lepszej sytuacji 

w obr�bie podmiotów pa�stwowych. 

 Zmiany własno�ciowe na Dolnym 	l�sku cechowały si� mniejszym 

zaawansowaniem ni� �rednio w Polsce, w ko�cu 1996 r. nadal w podmiotach sektora 

publicznego pracowała tu blisko połowa ogółu pracuj�cych w gospodarce 

narodowej  - dla porównania w skali kraju ju� od 1991 r. udział tej formy własno�ci był 
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Ryc. 5. Pracuj�cy według sektorów własno�ci w województwach  

Dolnego 	l�ska w latach 1989-1996 (w tys.) 

�ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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mniejszy od 50 %. Równie� niepokoj�ce w kontek�cie wysokiego poziomu 

bezrobocia było obserwowane od 1992 r. zahamowanie tempa wzrostu udziałów 

sektora prywatnego, �wiadcz�ce o wyczerpywaniu si� jego mo�liwo�ci rozwojowych. 

Wyj�tek stanowiło woj. wrocławskie, które w analizowanym okresie odnotowało 

najwi�kszy wzrost odsetka pracuj�cych w podmiotach prywatnych. Pewne nadzieje 

na wzrost aktywno�ci sektora prywatnego na Dolnym 	l�sku mo�na wi�za� 

z  popraw� koniunktury w polskiej gospodarce, czego symptomem mo�e by� wzrost 

liczby pracuj�cych w podmiotach prywatnych obserwowany w 1996 r. we wszystkich 

województwach. 

 Niski poziom aktywno�ci gospodarczej obserwowanej w szeregu gminach 

Dolnego 	l�ska nale�y uzna� za jedn� z najwa�niejszych barier procesu 

transformacji. Poniewa� liczy� si� nale�y z tym, i� same przekształcenia 

własno�ciowe w obr�bie istniej�cych podmiotów pa�stwowych nie spowoduj� 

jako�ciowo znacz�cej zmiany struktur gospodarczych regionu (�wiadczy o tym 

chocia�by dotychczasowy przebieg prywatyzacji), racjonaln� alternatyw� jest 

przyspieszenie tempa powstawania nowych podmiotów gospodarczych. Bez tego 

niemo�liwa b�dzie rzeczywista restrukturyzacja gospodarki Dolnego 	l�ska, . 
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