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Informacja prasowa 
 

Fundusz Inwestycji Kapitałowych – kolejny instrument nacjonalizacji w wykonaniu PiS 
 

• Przewidziany przez nowelizację ustawy o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym Fundusz Inwestycji Kapitałowych – z którego premier będzie mógł 
finansować nabywanie bądź obejmowanie przez państwo akcji spółek – to kolejny 
instrument w nacjonalizacyjnym arsenale PiS. 

• Własność prywatna jest fundamentem gospodarki rynkowej i ustroju 
demokratycznego. Dlatego prywatyzacja gospodarki po socjalizmie, czyli 
zwiększanie w niej udziału firm prywatnych, była kluczową reformą zarówno 
gospodarczą, jak i polityczną. 

• W Polsce udało się – wbrew wielu politycznych sprzeciwom – doprowadzić do tego, 
że sektor prywatny obejmuje większość gospodarki (ok. 79% PKB). Jednak jeszcze 
przed dojściem PiS do władzy Polska cechowała się według OECD największym 
zakresem państwowej własności przedsiębiorstw spośród wszystkich krajów UE. 

• Mimo to od 2016 roku rząd PiS realizuje pod propagandowym hasłem 
„repolonizacji” bezprecedensowy w ostatnim trzydziestoleciu proces upolityczniania 
gospodarki. 

• Wśród podejmowanych w ostatnich latach przez rząd PiS działań powiększających 
sektor państwowy w gospodarce należy wymienić: nabycie aktywów francuskich 
spółek EdF i Engie przez kontrolowane przez państwo spółki energetyczne (po 
uprzednim prawnym zablokowaniu możliwości ich sprzedaży inwestorom 
zagranicznym), nacjonalizacja banku Pekao przez konsorcjum PZU i PFR, 
nacjonalizacja Pesy i Polskich Kolei Linowych przez PFR czy powołanie Polskiej Grupy 
Lotniczej. 

• Ten proces zwiększania sektora państwowego jest dla gospodarki niebezpieczny, 
gdyż daje ostateczną kontrolę nad firmami politykom, którzy – w przeciwieństwie 
do prywatnych inwestorów – nie ryzykują swoimi środkami. 

• Dodatkowe niebezpieczeństwo tkwi w tym, że Fundusz Inwestycji Kapitałowych, 
którego przychody mają wynosić niemal 2 mld zł rocznie, jest tworzony w roku 
podwójnych wyborów. Oznacza to, że rząd może wykorzystać go do celów 
prowadzenia kampanii wyborczej, kierując środki na ratowanie albo tworzenie firm 
w tych okręgach, w których partia rządząca mogłaby najłatwiej zwiększyć swój stan 
posiadania.  
 

 
Kontakt dla mediów: 
Helena Krajewska, Koordynator Biura Prasowego FOR 
Tel. 609 717 102 
Mail: helena.krajewska@for.org.pl 

mailto:helena.krajewska@for.org.pl

