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„BO NIE WIEDZIAŁEM...”
@cszymanek on twitter
cezary.szymanek@bbwp24.pl

Miało być o czymś innym, ale premier dowiedział się wreszcie, o co chodzi z rurociągiem Jamał II i postanowił przy tej okazji
pokazać, że rządzi. Zgodnie z naszymi
przewidywaniami z ubiegłego tygodnia
pracę stracił Mikołaj Budzanowski. Za to,
że „nie wiedział”. Choć lista „za co” mogłaby być prawdopodobnie dłuższa. Ale
w rzeczywistości nie wiedziały całe zastępy ludzi, począwszy od Kancelarii Premiera, poprzez Ministerstwo Skarbu Państwa
i spółki gazowe, a na służbach specjalnych
kończąc. I co z nimi? Bo przecież sama
głowa Budzanowskiego nie będzie wystarczającą nauczką na przyszłość. Z drugiej
strony premier też nie wiedział. I co? Też
mamy przejść nad tym do porządku dziennego? Jedno, co wiadomo na pewno: państwo po raz kolejny nie zdało egzaminu
jako właściciel i nadzorca w swoich spółkach. Czas, by wreszcie na poważnie zastanowiło się nad swoją w nich rolą.
A miało być o pewnym słowie, którym
w tych czasach można uzasadnić właści-

wie wszystko. I to, że podejmuje się kontrowersyjne decyzje, i to, że nie robi się
nic. A w połączeniu z „żądzą zysku” stanowi mieszankę wręcz wybuchową. Kryzys
– tak, to jest to słowo – sprawia bowiem, że
nagle wierzymy, iż lokata może dać kilkanaście procent zysku. Jesteśmy przekonani, że potraktowani z buta klienci nie będą
protestować i swoje zarobimy. Mamy nadzieję, że nikt nie zauważy mniejszej ilości
produktu w opakowaniu, choć jest napisane, że ma 500 gram. O fałszowaniu składu
nie wspomnę. Bo klient i tak kupi. Bo przecież jest tanio. Bo kryzys… W ten sposób,
jak wynika z naszych szacunków, fałszerze żywności koszą nas rocznie na blisko
50 mld zł (nasz raport na s.46). Tym
słowem można zapewne wytłumaczyć
również awanturę wokół OFE. Tylko jej
prowodyrzy nie chcą się przyznać. Ale czy
tym słowem można uzasadnić powołanie
ósmego już wiceministra finansów?
Z tym dylematem zostawiamy Państwa
na długi weekend. Ale w doborowym towarzystwie m.in. Dicka Costolo (prezesa
Twittera), Paula Krugmana i Felixa Baumgartnera, których z kolei przedstawiać nie
trzeba. Doradzą, jak tu żyć… :-)
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Mikołaj Budzanowski był
trzynastym z kolei ministrem
skarbu państwa.
I kto powie, że ta liczba
nie przynosi pecha?

Widzi nam się

„Funkcja nadzorcza nad
spółkami Skarbu Państwa
nie była sprawowana
w sposób wystarczający.
Dlatego postanowiłem

zdymisjonować
ministra skarbu”.
—— Cezary Szymanek, redaktor naczelny
„Bloomberg Businessweek Polska”

Premier Donald Tusk podczas konferencji
prasowej w piątek 19 kwietnia
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Mikołaj „Koniec Balu” Budzanowski
Kroplą, która przelała czarę,
było memorandum w sprawie
Jamału II.
— Mimo wysokiej oceny kwalifikacji
i osobistej uczciwości ministra skarbu
uważam, że funkcja nadzorcza nie była
ostatnio sprawowana w wystarczający
sposób – tymi słowami premier Donald
Tusk ogłosił w piątek po południu decyzję o odwołaniu Mikołaja Budzanowskiego. Na stanowisku ministra skarbu zastąpi
go Włodzimierz Karpiński, dotychczasowy wiceszef resortu administracji i cyfryzacji. I już wiadomo, że na tym się nie
skończy, bo Tusk dodaje: „Będę oczekiwał od nowego ministra skarbu szybkich
i zdecydowanych działań, które powi-

22-04-BL-1-Q-006-KO-1.indd 6

nien podjąć w odniesieniu do spółek gazowych. Włącznie z konsekwencjami personalnymi”.
W praktyce oznacza to, że kolejną osobą, która może w najbliższym czasie stracić fotel, jest Grażyna Piotrowska—Oliwa,
szefowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Jej odwołanie wydaje się tym bardziej przesądzone, że premier mówi o ostatnich działaniach PGNiG
w dość ostrych słowach: „Sposób zachowania władz tej spółki nie budzi w moich
oczach zaufania ani pewności, że jej wła-

Na ministrze Mikołaju
Budzanowskim nie koniec
dymisji. Premier oczekuje
zmian w spółkach.

dze gwarantują skuteczną realizację interesów publicznych”.
— Jak będą chcieli, to nas odwołają. Ale
zarząd nie czuje się winny – mówi „Businessweekowi” osoba związana z PGNiG.
Zauważa, że spółka ta działa w rygorze
firmy giełdowej. A więc ma swój tryb informowania i komunikowania się z rynkiem. — W kodeksie spółek handlowych
opisane są również prawa akcjonariusza,
bez względu na to, kto nim jest. Dobrze by
było, gdyby prezesi spółek Skarbu Państwa
nie biegali po ministerstwach po instrukcje
– dodaje. A sama Piotrowska–Oliwa dodaje tylko: „Bez komentarza, do widzenia”.
A wszystko zaczęło się 5 kwietnia, gdy
polsko—rosyjska spółka EuRoPol Gaz podpisała z rosyjskim Gazpromem memorandum w sprawie budowy drugiej nitki Gazociągu Jamalskiego. O kulisach tej sprawy
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