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Edytorial

Pan Budzanowski śmiał narazić 
na szwank reputację GPW, wysyłając 
groteskowe pisemko do CBA, zresztą ku 
uciesze gawiedzi. Ryzyko takich ekscesów 
byłoby niższe, gdyby byli na rynku ludzie 
nastawieni nie na to, by się podobać temu 
czy innemu ministrowi, lecz na to, 
by mówić takie rzeczy i w taki 
sposób, że rozumny funkcjonariusz 
publiczny mógłby je wykorzystać 
z dobrym skutkiem. s.6

Konia z rzędem temu, kto pomyślałby, że historia fi lmowej afery na GPW z Ludwikiem Sobolewskim 
w roli głównej tak się zakończy. Choć słowo „koniec” nie jest tu chyba jeszcze na miejscu, bo może 
mieć ona wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji. Polskie spółki na rumuńskim parkiecie? Ścisła 
współpraca obu giełd, a nawet inwestycja GPW w Bukareszcie? On sam tego kategorycznie nie 
odrzuca, pozostawiając pole do spekulacji. Mrzonki? Dziś takie same jak jeszcze kilka miesięcy 
temu mówiono o nowej – jakiejkolwiek – pracy Sobolewskiego. Wywiad z wampirem, przepraszam, 
z nowym prezesem giełdy w Bukareszcie na s.6.
Konia z rzędem również temu, kto na nowo określi rolę związków zawodowych w przestrzeni 
publicznej (s.36). W dialogu między pracodawcami, pracownikami a rządem. Bo to, że same tego 
nie zrobią, jest pewne. Tak samo jak pewne jest, że do zmiany dojść musi. Bo cóż takiego dzieje się 
w kraju, że od kilku miesięcy jesteśmy straszeni ogólnopolskim 
protestem? Bo cóż to za związek zawodowy, którego lider jedzie 
na zjazd jednej z partii i występuje jako gwiazda, zagrzewając 
do boju (czytaj: przejęcia władzy). Ja na takie związki zawodowe 
nie chcę płacić, a pośrednio robimy to przecież wszyscy. Tak jak 
na partie. Dobrze byłoby więc, aby wraz z tworzeniem nowych 
rozwiązań dotyczących fi nansowania ugrupowań politycznych 
pochylić się nad ustawą o związkach zawodowych. Może 
utrzymywanie się tylko ze składek członkowskich spowoduje 
powrót do źródeł.    
I na koniec, konia z rzędem również osobie, która trafi , 
jaka będzie przyszłość Roberta Lewandowskiego… s.50.          

gólnopolskim
ego lider jedzie
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… s.50.         

redaktor naczelny „Bloomberg Businessweek Polska”

cezary.szymanek@bbwp24.pl
@cszymanek on twitter

Złote
parasole 
W porównaniu z USA 
wynagrodzenia i odprawy 
prezesów utrzymują się 
w Polsce na rozsądnym 
poziomie. Nawet jeśli na tle 
średniej krajowej wydają 
się bardzo wysokie. s.44
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Zmiana 
stwarza 
szanse

Otwarcie

Z Ludwikiem Sobolewskim, 
przyszłym prezesem 
giełdy w Bukareszcie, 
a byłym prezesem Giełdy 
Papierów Wartościowych 
w Warszawie, rozmawia 
Cezary Szymanek. 

Zamykamy oczy… Spotyka Pan teraz 
Mikołaja Budzanowskiego i co Pan 
mówi?
Nie jest to jakaś znacząca postać w moim 
życiu i nie byłoby wiele tematów do roz-
mowy. 

Żadne: „A widzisz”?
Historia zaczęła już wymierzać sprawie-
dliwość, a dokładnie wtedy ten najgor-
szy moim zdaniem minister skarbu 
III RP został odwołany. Ale główny 
problem nie leży w niekompetencji ta-
kiego czy innego ministra, nawet jeśli 
jest szokująca, lecz w braku profesjonal-
nej, merytorycznej kontroli czy raczej 
pewnego rodzaju merytorycznej super-
wizji wobec ministrów podejmujących 
projekty gospodarcze. A szkoda, bo 
np. minister skarbu ma wpływ na wiele 
procesów. Obawiam się, że nie ma tego 
również dlatego, że ministrowie mają 
coś istotnego do dania czy do zabrania. 

Stanowiska. 
I związaną z nimi pozycję społeczną. 

To urząd, który ma wielkie możliwości, 
dużą władzę. Ale tym bardziej ze strony 
rynkowej powinno dochodzić nie tylko 
echo działań ministra, ale wartościowy, 
krytyczny komentarz do zamierzonych 
przez niego działań.

Ciało doradcze?
Nie, za dużo już mamy ciał, rad, rozda-
wania tytułów i nagród, których główną 
funkcją jest dowartościowanie pewnych 
osób albo – jeśli mówimy o manii nagra-
dzania wszystkich za wszystko – napę-
dzanie interesów przez budowanie wpły-
wów. Chodziłoby o to, że minister, ten 
czy inny, dąży do tego, żeby zebrać rze-
telne opinie, a ludzie po drugiej stronie 
tego dialogu nie zajmują się dyplomacją, 
tylko dostarczają istotnego poglądu czy 
informacji. I problem tkwi właśnie raczej 
po tej stronie. Mówiąc inaczej – potrzeb-
ne są dość sztywne kręgosłupy, sama 
głowa nie wystarczy. 

Można by np. doradzić: „Nie 
dymisjonuj Sobolewskiego”? Z
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W moim przypadku chodziło 
o zakrojoną na szeroką skalę operację 
i prawdopodobnie efekt jakichś 
warunków osobowościowych pana 
Budzanowskiego. Mniej skomplikowane 
przykłady to propaganda łupkowa, 
Inwestycje Polskie, LOT. W mojej 
sprawie zauważyłbym to, że pan 
Budzanowski śmiał narazić na szwank 
reputację GPW, wysyłając groteskowe 
pisemko do CBA, zresztą ku uciesze 
gawiedzi. Ryzyko takich ekscesów 
byłoby niższe, gdyby byli na rynku 
ludzie nastawieni nie na to, by się 
podobać temu czy innemu ministrowi, 
by mu sączyć do ucha różne miłe albo 
choćby i tylko okrągłe słówka, lecz 
na to, by mówić takie rzeczy i w taki 
sposób, że rozumny funkcjonariusz 
publiczny mógłby je wykorzystać 
z dobrym skutkiem dla swojej pracy. 
I wtedy byłaby taka płynna korekta, 
a nie że minister – trzeba jednak 
powiedzieć, że pan Budzanowski był 
w tym klasą sam dla siebie – robi różne 
co najmniej kontrowersyjne rzeczy, 

całkowicie bezkarnie w sensie braku tej 
merytorycznej, nieformalnej superwizji, 
aż musi wreszcie nastąpić jakieś wielkie 
bum, żeby wyleciał z hukiem.

I wtedy też ten czy inny prezes 
uratowałby swoją głowę. 
Uważam, że jakość klasy menedżerów 
w Polsce, a w każdym razie na rynku 
fi nansowym, jest bardzo wysoka, i nie 
ma niczego złego w tym, żeby tych ludzi 
szanować. Więcej, mam przekonanie, 
że kadra topowych menedżerów w Pol-
sce to jest liga światowa. Nie zawsze tak 
było. W tej dziedzinie zaszedł w Polsce 
niezwykle pozytywny proces. Zdarzają 

się jeszcze lenie i nieudacznicy zajmu-
jący stosunkowo wysokie pozycje, np. 
w obrębie rynku kapitałowego, ale to 
jest wąski margines. Czyli z menedżera-
mi biznesu jest na ogół wszystko w po-
rządku, a nawet lepiej. Ale są też osoby, 
które nie należą do tego grona w ścisłym 
zawodowym sensie, a wyspecjalizowały 
się w konformistycznym funkcjonowa-
niu na styku z władzą.

Dziwi się Pan? Podpadną, 
nic więcej nie załatwią. 
Nie dziwię się, bo ktoś, kto głównie 
zarządza swoją pozycją towarzyską 
i swoim interesem, ma skłonność, by tak 
robić. Ale nie jest też człowiekiem nieza-
leżnym w poglądach. Fatalne zjawisko. 

Nie sądzę, aby w ofi cjalnych 
rozmowach ktokolwiek z biznesu, 
a szczególnie tego, który jest 
uzależniony od decyzji jakiegoś 
ministra, powiedział, że to można 
zrobić inaczej. Naraża się bowiem 
na koniec biznesu. 

Historia zaczęła 
już wymierzać 
sprawiedliwość, 
a dokładnie wtedy ten 
najgorszy moim zdaniem 
minister skarbu III RP 
został odwołany. 
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