
Prof.mr. PAM. Meijknecht 

Privatisering in 
Polen 1 

Privatisering is in Polen geen controver
sieel onderwerp. Problemen zijn echter 
groat. De staatsbedrijven hebben mo
mentee/ geen eigenaar en dus geen man
agement. Hulp van buitenaf is onmis
baar. Buitenlands kapitaa/ wordt een 
warm welkom bereid. 

Vanaf het aantreden van de regering-Ma
zowiecki in de nazomer van 1989, dus al 
sedert meer dan twee jaar, is in Polen een 
operatie gaande die zonder weerga is: de 
geforceerde overgang van een planeco
nomie naar een markteconomie. Polen is in 
Oost Europa zoals bekend niet het enige 
land dat met dat probleem worstelt. Het 
vervult echter zowel door de radicaliteit van 
het geruchtmakende 'plan-Balcerowicz' 
als door de omvang van het land (bijna 40 
miljoen inwoners) een voortrekkersrol. Van 
de vele ingrijpende maatregelen die wor
den genomen bij het scheppen van een in
frastructuur voor een markteconomie is de 
voorgenomen en al aangevangen privati
sering van de 8.000 staatsbedrijven de 
meest spectaculaire. De regering-Bielecki 
die in november 1990 het roer van Mazo
wiecki overnam, tracht sindsdien deze 
operatie nog meer te versnellen. De aard 
en de omvang van een dergelijk gigantisch 
karwei spreken sterk tot de verbeelding 
van politici, economen, juristen en van ie
dereen die zich betrokken voelt bij de 
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stormachtige ontwikkelingen in Midden en 
Oost Europa. lk wil trachten deze verbeel
ding te voeden met een beschrijving van 
de belangrijkste feiten en de meest recen
te ontwikkelingen op dit gebied. De fanta
sie en de moed van de Poolse plannenma
kers rechtvaardigen deze aandacht volop; 
enige elementaire kennis van deze zaken 
is voorts onmisbaar wanneer wij onze be
trekkingen met Polen willen uitbreiden en 
verdiepen 

Privatisering als zodanig is in Polen 
geen echt controversieel onderwerp. In de 
verkiezingscampagne voor de parle
mentsverkiezingen van 27 oktober is ech
ter wei veel gediscussieerd over het tem
po, over de verschillende wegen die tot 
privatisering kunnen leiden en over de 
vraag of en in hoeverre aan de werkne
mers van de te privatiseren bedrijven hier
bij een bevoorrechte positie toekomt. Voor 
de regering, in het bijzonder voor het in de 
zomer van 1990 opgerichte aparte ministe
rie van Eigendomshervormingen, en voor 
bijvoorbeeld de Liberale Partij waartoe ook 
Bielecki behoort (de huidige minister van 
Eigendomshervormingen, Janusz Lewan-

Prof. mr. PAM. Meijknecht (1942) IS raadsadv1seur wet
geving pr1vaatrecht bij het min1sterie van Justit1e en bul
tengewoon hoogleraar burgerl1jk procesrecht aan de 
Rijksun1versiteit Utrecht 
1 Met dank aan prof. dr. hab. Grzegorz Domanski, hoog

leraar econom1sch recht en bus1ness consultant te 
Warschau. 
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dowicz, en premier Bielecki behoorden tot 
een met deze partij gelieerde groep van li
berale economen uit Gdansk) kan het niet 
snel genoeg; andere groeperingen zijn 
sceptischer en voorzichtiger. Lewandows
ki en zijn staf stralen het enthousiasme van 
echte pioniers uit en komen met steeds 
weer nieuwe plannen om er vaart in te 
brengen. Privatisering is geen wondermid
del, maar wei een levensvoorwaarde voor 
de Poolse economie. Terecht en met ge
past gevoel voor dramatiek voert het inte
ressante maandelijke bulletin Prywatyzac
ja2 als motto de bekende uitspraak van 
Hamlet To be or not to be. 

Privatisering en het tempo daarvan heb
ben een belangrijke ideologische lading. 
Enige citaten van Poolse bewindslieden en 
journalisten (die ik ontleen aan het maand
blad Prywatyzacja) kunnen dat illustreren. 
Zo berijdt president Lech Walesa ook hier 
weer zijn stokpaard: 'Je kunt pas privatise
ren nadat eerst met de communisten is af
gerekend; alles wat de communisten heb
ben afgenomen, moet worden teruggege
ven.' Lewandowski: 'Hoe meer prive-ei
gendom er in Polen komt, hoe meer 
vrijheid er zal zijn.' Een realistisch geluid 
komt van zijn staatssecretaris Wojciech 
G6ralczyk die bij de reprivatisering (dit be
heist de teruggave aan vroegere eigena
ren, een apart probleem waarop hieronder 
slechts terloops wordt ingegaan) drie 'la
gen' onderscheidt een morele, een juridi
sche en een economische: 'Vanuit moreel 
gezichtspunt zou in aile gevallen schade
loosstelling moeten plaatsvinden. Juri
disch is dat echter een zeer dubieuze zaak 
en economisch bezien is het gewoon on
mogelijk.' Een historicus zegt hierover: 'je 
kunt de geschiedenis niet vijftig jaar terug
draaien'. Sceptische journalisten: 'Privati
sering is de nieuwe religie in de Derde Re
publiek. Er zijn echter meer priesters dan 
gelovigen.' 'Zolang Walesa zijn belofte dat 
hij de helft van Polen zal verdelen, niet in
trekt, komt de privatisering niet over haar 
dode punt heen.' En tenslotte: 'Ais de jon
ge mensen die nu bij het ministerie van Ei-
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gendomshervormingen gaan werken, met 
pensioen gaan, dan zullen we nog alsmaar 
aan het privatiseren zijn.' 

Privaatrechtelijk vennootschap 
Tot 1989 gold ook in Polen het stalinisti
sche dogma van de ondeelbaarheid van 
de staatseigendom, dat van oorsprong en 
tot voor kort ook daadwerkelijk inhield dat 
de Staat niet aileen in economische, maar 
ook in privaatrechtelijke zin eigenaar was 
van aile staatsbedrijven. Wei hadden deze 
bedrijven eigen rechtspersoonlijkheid en 
was aan hen het dagelijks beheer van het 
tot het bedrijf behorende staatsvermogen 
toevertrouwd. Zij waren in zoverre 'subject 
van staatseigendom', dat wil zeggen in ci
vielrechtelijke verhoudingen werden zij be
schouwd als het subject van de uit de 
staatseigendom voortvloeiende rechten en 
verplichtingen. Dit laatste bracht ook mee 
dat het staatsbedrijf zelf aansprakelijk was 
voor de schulden. Verhaalsobject was 
(met uitzondering van de duurzame pro
duktiemiddelen') het door het staatsbedrijf 
beheerde staatsvermogen. Was dat niet 
toereikend, dan was verhaal op de Staat 
zelf niet mogelijk. Door dit alles was de po
sitie van het staatsbedrijf afhankelijk, 
kwetsbaar en onduidelijk; door sommigen 
werd zelfs ontkend dat een dergelijk bedrijf 
uberhaupt subjectieve rechten had. Het 
paradoxale was dat het wei geacht werd 
als volwaardige partner aan het ruilverkeer 
deel te nemen. AI lang voor 1989 is gepro
beerd, zonder veel succes, de positie van 
de staatsbedrijven te versterken. 3 

Omdat de oude wetgeving niet is afge
schaft, geldt veel van het zojuist gememo
reerde nog steeds voor de huidige Poolse 
staatsbedrijven. Wei werd al in 1983 de 
mogelijkheid dat staatsbedrijven failliet 
konden gaan ge'introduceerd, maar dat 
gebeurde nog uiterst zelden. Een keerpunt 

2. Uitgegeven door Mlnisterstwo Przeksztalcen 
Wlasnoscrowych, ul. Mysia 5, 00-950 Warszawa 

3. Zie over dit alles mrjn proefschrift Planverbintenissen 
(Zwolle. 1979) en in het bijzonder daarin hoofdstuk V 
Planverbintenissen in het Poolse recht. 
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was echter 1 februari 1989, de dag waarop 
staatsbedrijven ingevolge een wijziging in 
het Burgerlijk Wetboek formeel eigenaar 
werden van het door hen beheerde vermo
gen (met uitzondering van de grond, waar
over dadelijk meer). Maar hun interne en 
organisatorische structuur was en is op die 
nieuwe situatie nog geenszins afgestemd: 
de kapitaalinvesteerder, zijnde de Staat, is 
bij de besluitvorming binnen de onderne
ming in civielrechtelijke zin ('dominium') 
niet vertegenwoordigd. Deze besluitvor
ming wordt gedomineerd door de onder
nemingsraad waar"1n de werknemers de 
dienst uitmaken (een erfenis uit 1981, re
sultaat van de overwinning van de vak
bond Solidarnosc) Ook de netto winst 
werd ingevolge die regeling al sinds 1981 
onder de werknemers verdeeld. Aileen in 
administratiefrechtelijke zin ('ratione impe
rii') is de Staat vertegenwoordigd via een 
ministerie of een lokale autoriteit. 

Paradoxaal genoeg herstelt het bedrijf 
dat wil privatiseren nu als een eerste stap 
op de weg naar commercionalisering en 
uiteindelijk algehele privatisering geheel 
vrijwillig eerst de (in 1989 afgeschafte) ei
gendomsrechten van de Staat als kapitaal
verschaffer. Commercionaliseren betekent 
in dit verband: omzetting in een vennoot
schap naar burgerlijk recht met de Staat 
als enige aandeelhouder. Zonder die om
zettlng zou, zo stelt men, het vermogen 
van het staatsbedrijf niet te gelde te maken 
zijn en dus niet op de kapitaalmarkt kun
nen worden aangeboden. Zij leidt echter 
eveneens onvermijdelijk tot afschaffing 
van de economische prerogatieven van de 
werknemers: die verliezen door de omzet
ting hun predominante positie. Deze stap 
terug is een van de redenen van de politie
ke problemen die privatisering in de post
communistische staat Polen veroorzaakt. 

Een extra complicatie was de vraag of 
en hoe ook de grond en de gebouwen kon
den worden 'gecommercionaliseerd', een 
absolute voorwaarde voor werkelijke priva
tisering van staatsbedrijven. Een wet van 
1985 over de grondeigendom leek de 
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grond uit te sluiten van de werking van de 
onder punt 2 genoemde BW-wijziging van 
1989. De regering wilde kost wat kost vast
houden aan de staatszeggenschap over 
de onroerende zaken. Ook in het kader van 
de privatisering wilde de regering niet ver
der gaan dan verlening van - overdraag
bare en met hypotheek belastbare - erf
pacht (van 40-99 jaar). De waarde van dit 
recht van erfpacht kon en moest in de ba
lans worden opgenomen. Dit is uiteindelijk 
geregeld in een wet van 5 december 1990. 
De staatsbedrijven zijn sinds die datum 
van rechtswege erfpachter van de grond 
en eigenaar van de opstallen. De Staat ont
vangt een periodieke vergoeding. Eigen
dom van grond kunnen deze bedrijven wei 
verwerven via derden. Een koper van een 
staatsbedrijf wordt dus eigenaar van de 
gebouwen, maar erfpachter van de grond 
voorzover deze ook voor 1990 al aan de 
Staat toebehoorde. 

Privatisering via de kapitaalmarkt 
We hadden het hierboven steeds over een 
juridische omzetting, dat wil zeggen over 
methoden om het vermogen van het 
staatsbedrijf te kapitaliseren zonder het 
bedrijf te beeindigen. Het doel van de hele 
operatie is een verandering van de juridi
sche en organisatorische structuur zonder 
beeindiging van de werkzaamheden. 
Daarom Iaten we de - sinds kort onder de 
gereactiveerde Faillissementswet van 
1943 voor aile staatsbedrijven bestaande
mogelijkheid van faillissement buiten be
schouwing. Echter de steeds belangrijker 
wordende weg van privatisering door vrij
willige 'liquidatie' wordt verderop nader 
behandeld. 

De in de vorige paragraaf besproken 
omzetting in een commerciele vennoot
schap op gezamenlijk verzoek van directie 
en ondernemingsraad was al mogel.ljk 
sinds 1988. Voor die vennootschap golden 
vervolgens de bepalingen van het herzie
ne Wetboek van Koophandel van 1934. Dit 
was een methode om met buitenlandse 
bedrijven samen een joint venture op te 
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richten en resulteerde dus in zoverre ook 
althans gedeeltelijk in privatisering van 
staatsvermogen. Hierop was echter veel 
kritiek van regeringszijde. De belangen 
van de Poolse staat kwamen vooral door 
de samenval van omzetting en privatise
ring in het gedrang: er was nauwelijks of 
geen ruimte voor zorgvuldige en realisti
sche waardering van het vermogen van 
het staatsbedrijf, een openbaar aanbod 
van aandelen enzovoort. Daardoor leek de 
Staat erbij in te schieten. Dit is de achter
grond van de gefaseerde privatisering on
der de Privatiseringswet van 13 juli 1990 
(Ievens de datum waarop het ministerie 
van Eigendomshervormingen werd opge
richt). De eerste fase is de omzetting zoals 
besproken onder punt 2. Die omzetting 
vereiste tot 1990 een gezamenlijk besluit 
van directie en ondernemingsraad. Toege
voegd werd nu de mogelijkheid van om
zetting tegen de wil van het bedrijf zelf, 
eventueel na tussenkomst van de rechter. 
Resultaat in beide gevallen: een vennoot
schap naar burgerlijk recht, geregeerd 
door de toepasselijke bepalingen van het 
Wetboek van Koophandel, met de Staat als 
enig aandeelhouder. 

De volgende fase is de privatisering zelf. 
Als het bedrijf aantoont dat het voldoet aan 
een aantal criteria (zoals goede vooruit
zichten, gekwalificeerde bestuurders, 
geen monopoliepositie binnen de gegeven 
branche, weinig milieuverontreiniging) 
worden de aandelen door de eigenaar, de 
Staat, publiekelijk te koop aangeboden of 
er worden nieuwe aandelen uitgegeven, 
waarop investeerders kunnen intekenen. 
Oil is een vrij omslachtige, tijdrovende en 
dus ook kostbare procedure. Het moet om 
grotere en bepaald ook om de betere be
drijven gaan: aandelen van 'kreupele 
eendjes' (dit is een Poolse uitdrukking) wil 
immers loch niemand kopen. Het heeft dus 
geen enkele zin dergelijke aandelen te 
koop aan te bieden. Voordeel van deze 
methode is de toegankelijkheid voor het 
grote en minder koopkrachtige publiek en 
de bijdrage die elke open bare verkoop van 
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aandelen Ievert aan het beter functioneren 
van de nog jonge4 markt voor waardepa
pieren. Privatisering via publieke verkoop 
van de aandelen is tot nu toe in ongeveer 
10 gevallen toegepast. Een groter aantal is 
nog onderweg; de procedure wordt ver
sneld en verbeterd. Men gaat nu ook vaker 
over tot een meer branche-gewijze bena
dering waarbij bijvoorbeeld in een operatie 
de gehele bierindustrie wordt aangepakt. 

Het aanbod van aandelen kan ook bui
ten de publiciteit worden gedaan, bijvoor
beeld rechtstreeks aan buitenlandse in
vesteerders. Ook buitenlandse gegadig
den kunnen aandelen kopen; aileen als 
hun aankoop meer dan 10% van de uitge
geven aandelen betreft, is (thans nog") toe
stemming van de overheid vereist. Deze 
verkoop aan geselecteerde investeerders 
wordt vooral gepropageerd en toegepast 
voor (levensvatbare) staatsbedrijven waar
in veel ge'investeerd en gemoderniseerd 
moet worden. Op deze wijze en met deze 
achtergrond heeft bijvoorbeeld Philips een 
meerderheidsbelang verworven in de lam
penfabriek Polam Pi Ia en is een verbinding 
gecreeerd tussen Unilever en het cosme
tisch bedrijf Pollena Bydgoszcz Tot nu toe 
zijn in totaal ongeveer vijf bedrijven langs 
deze weg geprivatiseerd. 

Ondanks een lang en moeilijk politiek 
debat in het parlement dienaangaande 
heeft de regering haar opvatting staande 
gehouden dat er bij dit alles geen plaats 
meer was voor individuele of gemeen
schappelijke eigendomsrechten van de 
werknemers. Staatsbedrijven zijn staatsei
gendom en dat eigendom moet, aldus de 
Poolse regering, niet worden verward met 
de belangen van werknemers, op erken
ning waarvan deze aanspraak maakten. 

4. Pas sinds april1991 funct1oneert in Warschau. voor het 
eerst sinds meer dan 50 Jaar, weer een effectenbeurs 

5. Deze beperk1ng zal binnenkort 1n de ontworpen Wet op 
bedriJven met buitenlandse deelname worden afge
schaft. D1t wetsvoorstel brengt in het algemeen wetteliJ
ke beperkingen op in- en uitstroom van buitenlands ka
pitaal aanz1eni1Jk terug. Ook zal de n1euwe wet echter 
voorzieningen bevatten om overvallen via de secundal
re aandelenmarkt te voorkomen 
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Met die belangen is overigens wei op een 
andere manier rekening gehouden: de Pri
vatiseringswet verplicht de Staat om 20% 
van de aandelen voor 50% van de waarde 
te koop aan te bieden aan het personeel. 

Principieel is hiermee gekozen voor ver
koop aan het volk en is de filosofie van 

Polen heeft gekozen voor 
overdracht aan het volk en 
niet aan het personeel 

overdracht van het staatsbedrijf aan het 
personeel verworpen. De werknemers 
en/of de bedrijfsleiding kunnen wei het be
drijf overnemen wanneer zij gezamenlijk 
een meerderheidsbelang bemachtigen. 
Oat zou hoogstens, en aileen met hulp van 
buitenaf, bij middelgrote bedrijven kunnen 
lukken. Tot nu toe is deze methode slechts 
een keer (het betrof een vleesfabriek in ln
owroclaw) gevolgd. 

Privatisering via liquidatie 
Voor het midden- en kleinbedrijf bestaat, 
ook op basis van de Privatiseringswet van 
1990, de eenvoudigere en snellere weg 
naar privatisering via liquidatie Anders 
dan die aanduiding suggereert, gaat het 
hier niet om iets dat op faillissement lijkt en 
is in beginsel ook gewoon voortzetting van 
de bedrijfsvoering het oogmerk. Het moet 
dus gaan om gezonde bedrijven (zo niet, 
dan is ook de echte liquidatie via faillisse
ment mogelijk, maar die wordt niet be
heerst door de Privatiseringswet). 

Hoewel ook verkoop en inbreng in een 
andere vennootschap mogelijk zijn, ge-
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schiedt de hier bedoelde privatisering in 
verreweg de meeste gevallen langs de 
weg van een pacht- of /ease-contract met 
het personeel en/of met de voormalige di
rectie. Tot nu toe hebben ongeveer 200 
bedrijven deze weg gevolgd (thans zo'n 
drie per dag). Het initiatief wordt genomen 
door het bedrijf zelf en/of door het orgaan 
dat het bedrijf heeft opgericht. Op basis 
van selectiecriteria en de overgelegde do
cumenten neemt het ministerie van Eigen
domshervormingen een beslissing. De uit
voering is gedecentraliseerd zij wordt niet 
begeleid door het ministerie van Eigen
domshervormingen, maar door de opricht
ster, dat wil zeggen een branche-ministe
rie of een plaatselijk overheidsorgaan (het 
provinciebestuur). 

Deze vorm van privatisering is minder 
spectaculair dan de onder punt 3 bespro
ken vormen en heeft aanvankelijk dan ook 
veel minder aandacht gekregen. Ten on
rechte: wanneer men naar het aantal be
drijven kijkt is zij nu al belangrijker dan pri
vatisering via de kapitaalmarkt. 

Programma van Algemene 
Privatisering 
Een recente zeer spectaculaire ontwikke
ling op het Poolse privatiseringsfront is het 
vlak voor de afgelopen zomer gelanceerde 
gigantische Programma van Algemene 
Privatisering. AI gauw was de kritiek op de 
hierboven beschreven aanpak van de re
gering dat daarin te veel voor de voor Po
len ongeschikte strategie van de privatise
ring a Ia Thatcher was gekozen, waarmee 
werd gerefereerd aan de verkoop van tien 
grote Britse staatsbedrijven, begin jaren 
tachtig, aan een grote groep kleine beleg
gers.6 Een dergelijke 'case-by-case'-priva
tisering zou in Polen wei dertig jaar gaan 
duren. De kritiek betrof evenwel niet aileen 
het tempo, maar ook een meer ideologisch 
punt: er werd in Polen, hoewel het IMF dat 
sterk had afgeraden, nog steeds ook hard-

6. Zie Malgorzata Bos-Karczewska, Poolse privatiserings
perikelen, Oosteuropaverkenningen, jun1 1991 
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nekkig gezocht naar 'niet-marktconforme' 
oplossingen, een bedekte term voor het 
wegschenken van belangen in staatsbe
drijven aan het grate publiek. Tijdens de 
campagne voor de presidentsverkiezin
gen had Walesa aile Polen gratis kapitaal
bonnen ter waarde van honderd miljoen 
zloty beloofd. Hoewel deze belofte door 
niemand au serieux werd genomen', blijkt 
de gedachte van enige vorm van gratis 
verstrekking aan iedereen van een stukje 
staatsvermogen loch weer terug te komen 
in het nu door de regering gelanceerde 
Programma van Algemene Privatisering. 
Minister Lewandowski zelf is van dit plan 
de (mede-)auteur. 

Uitgangspunt zijn twee gedachten: in de 
eerste plaats dat het nationaal vermogen 
eigendom is van de hele maatschappij, 
omdat dit door ieders werk, en niet aileen 
door het werk van de werknemers van 
deze bedrijven, is verworven. Door het pro
gramma 'wordt aan de mensen teruggege
ven wat hun toekomt'. 

In de tweede plaats biedt dit Programma 
een oplossing voor het probleem dat de 
staatsbedrijven momenteel op de keper 
beschouwd geen eigenaar en dus geen 
goed management hebben. Daardoor 
wordt het produktie-arsenaal niet optimaal 
benut. Het programma beoogt !evens het 
management van de staatsbedrijven te 
versterken door deskundigen in te schake
len, in hoofdzaak uit Westerse Ianden. 

De eerste fase, die al in juli van dit jaar is 
voltooid, was de opstelling van een lijst van 
400 staatsbedrijven, geselecteerd uit een 
grotere groep van bedrijven die zich daar
toe konden aanmelden, en die tot de bete
re bedrijven konden worden gerekend. De 
groep van 400 vertegenwoordigt in totaal 
ongeveer 25% van de waarde van aile 
staatsbedrijven. Deze 400 bedrijven zijn 
vervolgens, in augustus jongstleden, in het 
kader van de 'commercionaliseringsfase' 
(zie onder punt 2; de operatie past vrijwel 
geheel binnen het kader van de Privatise
ringswet 1990) omgezet in eenpersoons
vennootschappen met de Staat als enige 
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aandeelhouder, volgens de methode hier
boven beschreven onder punt 2. Na deze 
operatie worden de aandelen in drie groe
pen verdeeld: 
1 een groep van 60% van de aandelen is 

bestemd voor aile burgers en wordt te 
dien einde gratis toebedeeld aan enkele 
tientallen holdings ('Bureaus voor Natio
naal Vermogen'); 

2 10% wordt gratis toebedeeld aan het 
personeel van de bedrijven; 

3 30% blijft in handen van de Staat 
De gratis toewijzing aan de holdings en 
aan het personeel Ievert een enorme tijd
besparing op, omdat er nu geen prijs hoeft 
te worden vastgesteld. De taxatie van aan
delen is een kostbare en tijdrovende aan
gelegenheid, onder meer omdat Poolse 
specialisten hiervoor ontbreken en er dus 
buitenlandse experts hadden moeten wor
den aangetrokken. 

De holdings worden en blijven juridisch 
de eigenaar van de 60% der aandelen. Zij 
hebben aldus een meerderheidsbelang in 
aile 400 bedrijven. Dit stelt hen in staat toe
zicht en controle op deze bedrijven uit te 
oefenen en te dien einde te voorzien in een 
doelmatig bestuur. De bestaande leemte 
in het management van de staatsbedrijven 
wordt zo opgevuld. Op de holdings zelf 
wordt toegezien door Raden van Toezicht 
die door de President worden aangesteld. 
Aan het werk van de holdings zelf zal wor
den deelgenomen door buitenlandse spe
cialiasten ('van de meest gerenommeerde 
firma's') die daarvoor een prestatie-afhan
kelijke vergoeding ontvangen. Deze spe
cialisten worden thans geselecteerd door 
de Poolse overheid in samenwerking met 
de Britse bank S.C. Wartburg die zelf voor 
dit project door de Britse overheid wordt 
betaald in het kader van de hulp aan Po
len. Door de inschakeling van deze buiten
landse deskundigen hoopt men bovendien 
gemakkelijker aan geldleningen te komen 

7 Uitgaande van 27 miljoen volwassen Polen zou het dan 
gaan om 2.700.000.000.000.000 zloty, wat ondanks de 
inflatie van de laatste Jaren nog een bedrag vertegen
woordigt van ongeveer 500 miljard gulden. 
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voor investeringen die nodig zijn om deze 
bedrijven zo gauw mogelijk althans mini
maal te moderniseren, alsmede aan aile 
moderne know-how. Een en ander zonder 
het gevaar dat teveel bedrijven in buiten
landse handen komen. 

Elke Poolse staatsburger van 18 jaar en 
ouder die in Polen woont krijgt voor 1 janu
ari 1992 gratis een aandeel in elk van de 
bedoelde holdings. Op die wijze wordt ver
zekerd dat ieders aandelenpakket exact 
dezelfde waarde vertegenwoordigt. Die 
waarde kan in de aanvang niet worden 
vastgesteld. Om speculaties te voorkomen 
mogen de aandelen pas voor het eerst in 
het voorjaar van 1993 worden verhandeld. 
De jaarstukken van de 400 bedrijven over 
1992 en de daarvan afgeleide cijfers van 
de holdings zelf, zullen dan bekend zijn 
De waarde van aile aandelen kan dan wor
den bepaald. Het is de bedoeling dat de 
holdings vervolgens hun inkomsten niet als 
dividend zullen uitkeren, maar- mede met 
behulp van adviezen van de aangetrokken 
buitenlandse experts- zullen investeren in 
de meest belovende bedrijven uit de groep 
van 400, waardoor de waarde van de aan
delen zal toenemen. Omdat al in 1993 een 
grote groep deze aandelen zal willen ver
kopen, ontstaat er dan aanstonds een 
bloeiende mark!. 

De eerste kosten bedragen ongeveer 50 
miljoen dollar, die men echter spoedig ver
wacht terug te verdienen. 

Naast dit programma blijft men door
gaan met de al oudere beproefde metho
den van privatisering per afzonderlijk be
drijf. 

Slotopmerkingen 
Het heeft weinig zin ons nu te wagen aan 
bespiegelingen over de kansen van dit 
fantastisch ogende programma. Veel zal 
afhangen van de vraag of de huidige re
cessie zal verdwijnen, wat op zijn beurt 
weer in belangrijke mate afhangt van bui
tenlandse ontwikkelingen, bijvoorbeeld of 
de Russische vraag naar Poolse produk
ten zich enigszins zal herstellen. Het lijkt 
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onwaarschijnlijk dat de verkiezingen van 
27 oktober in dit opzicht tot een andere 
koers leiden. Zoals gezegd wijst geen en
kele serieuze partij privatisering af. De 
operaties die worden uitgevoerd zijn zeer 
technisch van aard. Tal van buitenlandse 
specialisten zijn daarbij ingeschakeld. le
dere andere regering zal hun adviezen 
evenzeer ter harte moeten nemen. De mar
ges voor politieke keuzen zijn dus klein. Er 
is echter geen alternatief. De achterliggen
de schepen zijn verbrand. De toekomst is 
ongewis, maar er wordt een indrukwekken
de poging gedaan nu ook het economisch 
lot in eigen hand te nemen. Hulp van bui
ten is daarbij echter onmisbaar. Voor de 
Ianden van West Europa en zeker voor de 
christen-democraten aldaar is die hulp 
meer dan een kwestie van eigenbelang. 

Om een mij niet bekende reden werkt de 
Poolse regering bij dit project momenteel 
hoofdzakelijk met instellingen en adviseurs 
uit Angelsaksische Ianden (het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten) Hoe 
dat zij, op meer indirecte wijze kan ook 
vanuit Nederland een belangrijke bijdrage 
worden geleverd aan het welslagen van de 
overgang van Polen (en natuurlijk van de 
andere voormalige planeconomieen in 
Centraal Europa) naar een marktecono
mie. Op allerlei gebieden, en zo ook hier, 
blijkt dat de interesse van Poolse zijde voor 
contacten met Nederland veel groter is 
dan omgekeerd. Oat is betreurenswaar
dig. Er is wellicht wat meer fantasie en durf 
nodig om in geprivatiseerde Poolse bedrij
ven te investeren of geld te beleggen dan 
in Westerse bedrijven. Maar fantasie en 
durf zijn vaak goede raadgevers. Er zijn tal 
van zakelijke argumenten om juist nu de 
handelscontacten met Polen te verd1epen. 
Buitenlands kapitaal wordt een warm wel
kom bereid. 

Tenslotte: een nog meer indirecte maar 
waarschijnlijk de meest efficiente hulp aan 
Polen op korte termijn is de verwezenlijking 
van de binnen de EG bestaande plannen 
om voedselhulp aan Rusland en de ande
re voormalige Sowjet-staten via een drie-
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Buitenland 

hoeksrelatie te Iaten lopen deze staten be
trekken de benodigde goederen voor re
kening van de EG (of van andere geld
schieters) uit Polen (en uit Hongarije en 
Tsjechoslowakije). Met zo'n bijdrage aan 
het herstel van de uitvoer naar Oost Euro
pa vangt men veel vliegen in een klap. Het 
idee word! sinds de mislukte coup in Mos
kou van verschillende zijden, onder ande
re ook door de Poolse oud-premier Ta-
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deusz Mazowiecki, met nadruk bepleit en 
leent zich ook voor toepassing buiten het 
kader van de hulpactie voor Rusland. Ne
derland dient zich voor die gedachte, nog 
tijdens en na zijn voorzitterschap, in Brus
sel sterk te maken. 
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