List Pana Ministra Włodzimierza Karpińskiego do uczestników VIII Kongresu Zarządu Spółek Giełdowych

Szanowni Państwo,

bardzo żałuję, że nie mogę być dzisiaj na VIII Kongresie Zarządów Spółek Giełdowych SEG, podczas
którego świętują Państwo również piękny jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
Proszę przyjąć z tej okazji moje najlepsze życzenia. Kongres otwiera sesja ‘Długoterminowa
strategia - latarnia czy kotwica’. Doświadczenie uczy, że dobrze skonstruowana strategia rzeczywiście
może jaśnieć, jak drogowskaz prowadzący do celu. Pozwolę sobie tu przypomnieć dokument Warsaw
City 2010 - wieloletnią strategię dla rynku kapitałowego powstałą w roku 2004. Jej twórcy postawili
za cel stworzenie warunków dla taniego, bezpiecznego i efektywnego mechanizmu konwersji
oszczędności społeczeństwa w krajowe inwestycje i finansowanie krajowych przedsiębiorstw,
w tym małych i średnich. Ten mechanizm miał doprowadzić do rozwoju silnego, regionalnego centrum
finansowego. Winston Churchill powiedział: ‘Bez względu na to, jak świetna jest strategia, powinieneś
patrzeć na jej rezultaty’. Czas pokazał, że strategia była wartościowa i przyniosła dobre owoce.
Wiele z jej założeń udało się osiągnąć. Mamy największą giełdę w regionie, kapitalizacja krajowych
spółek notowanych w Warszawie przekracza łączną kapitalizację giełd w Wiedniu, Pradze
Budapeszcie. Na giełdzie w Warszawie notowanych jest też 46 spółek zagranicznych. Niedawno
w Warszawie zadebiutowała pierwsza spółka prowadząca działalność w Chinach. Twórcy Warsaw City
2010 wyznaczyli też cele dla Ministerstwa Skarbu Państwa. Chcieli, abyśmy wykorzystywali ścieżkę
prywatyzacji przez giełdę w większym niż to się wtedy działo stopniu. W tym względzie wywiązaliśmy
się w 100%. Prywatyzacja przez giełdę była i jest priorytetem, bo efektywnym i transparentnym
modelem prywatyzacji wybieranym przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Moi poprzednicy dali temu
wyraz wiele razy. Wielka prywatyzacja to także Akcjonariat Obywatelski. Setki tysięcy Polaków
skorzystały na upublicznieniu wielu spółek, których akcje Skarb Państwa sprzedawał poprzez giełdę.
Wspieranie idei Akcjonariatu Obywatelskiego jest jednym z priorytetów MSP. Twórcy strategii
dla rynku kapitałowego wskazywali również, że sprawy rynku są istotne również dla całej gospodarki,
która w dużym stopniu korzysta, gdy ten system dobrze funkcjonuje. To prawda. Rozwój giełdy pozwala
na efektywną dystrybucję kapitału i finansowanie nowych pomysłów gospodarczych. Daje firmom,
także tym mniejszym, niemal nie ograniczony dostęp do kapitału. Skutkuje tworzeniem najwyższej
jakości kapitału intelektualnego i bardzo ważnych dla nas miejsc pracy. Także tych najlepiej płatnych.
Podsumowując, wiele zadań ze strategii w Warsaw City 2010 udało się zrealizować. Niektóre
należałoby wpisać do nowej strategii, bo choć jak wspominałem nasza giełda jest nr 1 w regionie,
to Warszawa musi wciąż pracować na miano centrum finansowego. Warszawa z 2004 i 2013 roku
to zupełnie inne miasta. Jednak hasło Warsaw City nadal musi stanowić dla nas wyzwanie. Dlatego
widzimy potrzebę stworzenia nowej, aktualnej strategii dla rynku kapitałowego. Dostrzegamy również,
że dyskusja o tej strategii już się zaczęła. Ministerstwo Skarbu Państwa chce w niej wziąć aktywny
udział. Zależy nam także, by toczyła się w jak najszerszym gronie wszystkich interesariuszy.
Jak pisał wybitny strateg Carl von Clausewitz ‘Środek leży w jedności interesów’. Wszyscy możemy
na tym zyskać. Ta dyskusja winna zakończyć się powstaniem dokumentu – latarni, która oświetli
na rynku drogę ku dalszemu rozwojowi. Dyskusja przy okazji jego wypracowania będzie miała
nie mniejszą wagę, ogromny walor edukacyjny.

Z życzeniami owocnych obrad jeszcze raz winszując pięknego jubileuszu.

Włodzimierz Karpiński
Minister Skarbu Państwa

