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W styczniowym wydaniu „Absolwenta”, zgodnie z wczeÊniejszà zapowiedzià, prezentujemy sylwetki kolejnych cz∏onków Zarzàdu Stowarzyszenia. W tym numerze przedstawiamy Pana Jana Rybaka oraz Panie: Teres´ Topolskà, Joann´
Bet´ i And˝elik´ Kuênar.
Jan ¸ukasz Rybak jest wiceprezesem Stowarzyszenia Absolwentów
SGH od kilku kolejnych kadencji. Warszawiak, rocznik 1929, imatrykulacja
w SGH w 1948 r., magisterium 1954 r.
W czasie studiów by∏ asystentem przy
Katedrze Planowania Gospodarki Narodowej. Sta˝e i praktyki w ramach organizacji GATT, UNCTAD w Genewie, Brukseli, Monachium, Sztokcholmie, Londynie i Wiedniu.
Absolwent American Studies w Salzburgu, uczestnik seminarium doktoranckiego w SGPiS. Otrzyma∏ nakaz
pracy w Centralnym Domu Towarowym. Nast´pnie w 1958 r. podjà∏ prac´
w Ministerstwie Handlu Zagranicznego
(specjalizacja joint venture z udzia∏em
kapita∏u obcego).
Dzi´ki pracy mia∏ mo˝liwoÊç poznania prawie stu krajów i prezentowania
na targach i wystawach osiàgni´ç polskiego przemys∏u takim osobowoÊciom, jak: Janos Kadar, Nikita Chruszczow, Jawahrial Nehru, Raza Pahlavi,
Urho Kekkonen, Broz Tito i wielu innych. Autor licznych publikacji
w „Handlu Zagranicznym”, „˚yciu Gospodarczym”, „Rynkach Zagranicznych” czy „Polish News” na temat znaczenia handlu zagranicznego dla gospodarki.
Udziela si´ spo∏ecznie w Zwiàzku
Kombatantów RP (wiceprezes ko∏a),
w Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich, w Êrodowisku Synów Pu∏ku,
w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, wspó∏pracuje z Zak∏adem Dzieci
Ociemnia∏ych w Laskach, jest w zarzàdzie Ârodowiska b. ˚o∏nierzy Polskiej
Armii Ludowej. Jest oficerem WP. Posiada liczne odznaczenia, takie jak:
Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Z∏oty i Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi,
Warszawski Krzy˝ Powstaƒczy, Krzy˝
Partyzancki, odznak´ „Akcja Burza”
AK, Z∏otà Syrenk´ za zas∏ugi dla m.st.
Warszawy, odznak´ Zas∏u˝ony Pracownik Handlu Zagranicznego, z∏otà
odznak´ PTTK.
Aktualnie emeryt, ˝onaty, ma dwoje
dzieci: syna i córk´.

Zainteresowania to: aktywna turystyka rowerowa, egzotyczne wycieczki
(ostatnio Chiny), lektura varsavianów,
ksià˝ek poÊwi´conych II RP i II wojnie
Êwiatowej ze szczególnym uwzgl´dnieniem Powstania Warszawskiego oraz
historia SGH/SGPiS.
Teresa Topolska

ukoƒczy∏a Wydzia∏
Ekonomiczno-Spo∏eczny Szko∏y G∏ównej
Planowania i Statystyki w 1972 r.
W ca∏ym swoim
okresie zawodowym pracowa∏a w s∏u˝bach ekonomicznych, przechodzàc
przez wszystkie szczeble stanowiskowe. Przez ostatnich kilkanaÊcie lat by∏a
zatrudniona w Agencji Informacji Telewizji Polskiej S.A. Aktualnie jest na
emeryturze.
Z du˝ym zadowolenie podj´∏a si´
pracy w Zarzàdzie Stowarzyszenia Absolwentów jako skarbnik, którego funkcj´ i dzia∏alnoÊç okreÊla jego statut.
W wolnym czasie du˝o podró˝uje,
poznaje Polsk´ i Êwiat wraz ze wszystkimi ich dobrodziejstwami.
Joanna

Beta

ukoƒczy∏a Szko∏´
G∏ównà Handlowà
w Warszawie na kierunku stosunki mi´dzynarodowe oraz
Uniwersytet Warszawski na kierunku
translatoryka, j´zyk angielski. Karier´
zawodowà rozpocz´∏a jeszcze podczas
studiów. DoÊwiadczenie zdobywa∏a zarówno w ma∏ych biznesach rodzinnych,
dzia∏ajàcych lokalnie, jak i w firmach
mi´dzynarodowych. Zajmowa∏a nast´pujàce stanowiska: Mened˝er ds. Rozwoju, Mened˝er ds. Nowych Rynków,
M∏odszy Specjalista ds. Marketingu,
kierownik projektu, t∏umacz i lektor j´zyka angielskiego. Obecnie prowadzi
biuro t∏umaczeƒ, które dostarcza us∏ugi
t∏umaczeniowe firmom i instytucjom
z obszaru UE.

Ma szeroki wachlarz zainteresowaƒ.
Te biznesowe dotyczà przede wszystkim zarzàdzania projektami i metod
zwi´kszania sprzeda˝y. Natomiast
wÊród zainteresowaƒ pozabiznesowych
znajdujà si´: gotowanie, fitness, taniec,
podró˝e, ksià˝ki i sztuka publicznych
wystàpieƒ. Ostatnia wymieniona pasja
sta∏a si´ przyczynkiem do wspó∏pracy
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku
SGH – w roku akademickim 2008/2009
poprowadzi∏a dwa wyk∏ady z serii
„Zrozumieç Afganistan”.
W Zarzàdzie Stowarzyszenia Absolwentów SGH pe∏ni funkcj´ sekretarza.
W plany na najbli˝szà przysz∏oÊç wpisuje wspó∏prac´ ze Stowarzyszeniem,
szczególnie przy organizacji Zjazdu
Absolwentów Szko∏y G∏ównej Handlowej 2012 z okazji 100-lecia jego istnienia.
Ma tak˝e nadziej´, ˝e wkrótce do∏àczy do grona doktorantów Szko∏y
G∏ównej Handlowej w Warszawie.
And˝elika Kuênar jest absolwent-

kà Szko∏y G∏ównej
Handlowej w Warszawie z 1998 r.
Ukoƒczy∏a kierunek
mi´dzynarodowe
stosunki gospodarcze i polityczne. Nast´pnie w 2005 r.
w Kolegium Gospodarki Âwiatowej
uzyska∏a stopieƒ doktora nauk ekonomicznych. Od poczàtku zwiàzana jest
zawodowo z Instytutem Mi´dzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
Swojà karier´ zawodowà wià˝e z SGH.
Jej hobby to podró˝e.
Utrzymuje bliskie relacje ze Stowarzyszeniem Absolwentów. Jest jego
aktywnym cz∏onkiem i pe∏ni funkcj´
sekretarza Komisji Rewizyjnej. Od
czerwca 2008 r. jest pe∏nomocnikiem
rektora ds. absolwentów. Najwi´kszym projektem zrealizowanym do tej
pory jest organizacja uroczystoÊci
wr´czenia dyplomów absolwentom
studiów magisterskich 14 listopada
2009 r.

Praca mojà pasjà – wywiad z Tomaszem Wrzodakiem,
Dyrektorem Generalnym firmy Electrolux w Polsce
Olga Biaduƒ: Jak wspomina Pan
czasy studiów w SGH?
Tomasz Wrzodak: Studia w SGH to

O. B.: Czy nadal utrzymuje Pan kontakty z kole˝ankami i kolegami z Uczelni?

najwspanialszy okres w moim ˝yciu, lata
wchodzenia w doros∏oÊç, zawiàzywania
przyjaêni, które przetrwa∏y do dziÊ…
Z perspektywy tych kilkunastu lat musz´
powiedzieç, ˝e wspominam te˝ z ogromnà satysfakcjà wszystkich moich wyk∏adowców – ka˝dy z nich czegoÊ mnie nauczy∏, pokory, ci´˝kiej pracy, ale i zadawania pytaƒ, szukania odpowiedzi
w przeró˝nych êród∏ach (ksià˝kach, czasopismach itd. – Internet wtedy chyba by∏
doÊç s∏abo w Polsce dost´pny). Na pewno
to, czego nauczy∏em si´ na studiach, to patrzenie na wiele aspektów ˝ycia, gospodark´, polityk´ z doÊç szerokiej perspektywy. Procesy, dzia∏ania zachodzàce
w danym momencie zawsze majà jakàÊ
histori´ i w konsekwencji przewidywalnà
przysz∏oÊç. To, do czego zach´ci∏y mnie
studia w SGH, to poszukiwanie historii,
korzeni zdarzeƒ dziejàcych si´ dzisiaj (pytanie: dlaczego?) i próba przewidzenia do
czego te zdarzenia doprowadzà (pytania:
po co?, w jakim celu?).

Zdecydowanie tak. Jestem dumny, ˝e
przyjaênie, które wtedy si´ nawiàza∏y,
trwajà do dziÊ.

O.B.: Dlaczego zdecydowa∏ si´ Pan
na wybór uczelni ekonomicznej?
T.W.: Studia w SGH (wtedy jeszcze

SGPiS) rozpoczà∏em w 1987 roku na Wydziale Ekonomiczno-Spo∏ecznym. Wybór
tej Uczelni by∏ naturalnà konsekwencjà
mojego zainteresowania turystykà i hotelarstwem oraz ukoƒczenia wczeÊniej studium o tej specjalnoÊci na ul. Krasno∏´ckiej.
O.B.: Jakie by∏y Pana ulubione
przedmioty podczas studiów?
T.W.: Z punktu widzenia moich prefe-

rencji najmilej wspominam wyk∏ady
zwiàzane z szeroko poj´tà historià, choç
mam wra˝enie, ˝e najwi´cej wynios∏em
z zaj´ç zwiàzanych z przedmiotami logicznymi (matematyka, statystyka, ekonometria).
Z okresu studiów niezwykle mi∏o
wspominam te˝ praktyczne aspekty nauki
ekonomii – czyli coroczne wyjazdy z grupà kolegów latem na zbieranie ogórków
i truskawek do Szwecji. By∏y one nie tylko zgodne z kierunkiem moich zainteresowaƒ (turystyka), ale i zdecydowanie poprawia∏y mój ca∏oroczny bud˝et…
O.B.: W którym roku ukoƒczy∏ Pan
studia?
T.W.: W 1992 roku. Broni∏em prac´

magisterskà na temat strategii komunikacji w przedsi´biorstwach hotelarskich.
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O.B.: Czym obecnie Pan si´ zajmuje?
T.W.: Obecnie jestem Dyrektorem

Generalnym w spó∏ce Electrolux Poland – b´dàcej drugim na Êwiecie
i w Polsce producentem sprz´tu AGD
z roczymi przychodami na poziomie
oko∏o 10 mld euro. W Polsce oprócz
sprzeda˝y naszych produktów Grupa
Electrolux posiada cztery fabryki du˝ego
sprz´tu AGD i Centrum Transakcyjno-Ksi´gowe Êwiadczàce us∏ugi dla wszystkich krajów Europy i Ameryki Pó∏nocnej.
¸àcznie zatrudniamy w Polsce blisko
3,5 tys. pracowników, a nasze ∏àczne obroty w 2008 roku wynios∏y ponad 2 mld z∏.
O.B.: Czy lubi Pan swojà prac´?
T.W.: Praca daje mi ogromnà satysfak-

cj´. Z jednej strony wymaga podejmowania szybkich i czasami niestandardowych
decyzji, z drugiej zaÊ konsekwencji w dà˝eniu do osiàgni´cia za∏o˝onych celów.
O.B.: Jak wyglàda∏a Pana Êcie˝ka zawodowa, które doprowadzi∏a Pana na
tak wysokie stanowisko?
T.W.: BezpoÊrednio po obronie pracy

magisterskiej rozpoczà∏em poszukiwania
pracy zgodnej z kierunkiem moich studiów. Po miesiàcu poszukiwaƒ kolega
z SGH zaproponowa∏ mi zg∏oszenie si´
do banku, w którym on w∏aÊnie zaczà∏
pracowaç. I tak rozpoczyna∏em swojà karier´ zawodowà – jako pracownik dzia∏u
reklamacji w jednym z banków w Warszawie.
Po kilku miesiàcach zobaczy∏em og∏oszenie z ofertà pracy jednego z najwi´kszych producentów RTV, zosta∏em przyj´ty i rozpoczà∏em prac´ jako przedstawiciel handlowy. Po pracy w Dziale
Sprzeda˝y, kolejne kilka lat sp´dzi∏em
jako produkt manager w Dziale Marketingu, poznajàc dog∏´bnie asortyment
z ró˝nych kategorii produktów konsumpcyjnych. W 1998 roku zaproponowano mi prac´ w europejskiej centrali
koncernu w Wielkiej Brytanii, gdzie sp´dzi∏em niemal 3 lata.
Kolejnym krokiem w mojej karierze
by∏a praca w jednej z firm tzw. Wielkiej
Dystrybucji jako Dyrektor Centrali Zakupów. Po kilku latach tam sp´dzonych zaproponowano mi prac´ w Elektrolux Po-

land, w której od 6 lat pe∏ni´ obecne obowiàzki.
O.B.: Czy tak wyobra˝a∏ sobie Pan
swojà karier´, b´dàc na studiach?
T.W.: Dzisiaj mam wra˝enie, ˝e moje

oczekiwania zwiàzane z karierà zawodowà w czasie studiów by∏y co najmniej troch´ idealistyczne, a na pewno nie do koƒca praktyczne, i to pomimo podj´cia pracy jeszcze w czasie studiów.
O.B.: Co wed∏ug Pana jest kluczowe
w osiàgni´ciu sukcesu zawodowego?
T.W.: Moim zdaniem to przede

wszystkich ch´ç, wola osiàgni´cia sukcesu i determinacja w dà˝eniu do celu,
choç nie za wszelkà cen´. MyÊl´ te˝, ˝e
istotna jest umiej´tnoÊç wykorzystywania nadarzajàcych si´ okazji i elastycznoÊç w realizacji za∏o˝onego planu. Dzisiaj, gdy rozmawiam z kandydatami do
pracy, pytam ich: co chcesz robiç zawodowo, osiàgnàç za 5 lat? Cz´sto nie dostaj´ jasnej odpowiedzi lub s∏ysz´
sztampowà formu∏k´: „Chc´ byç szefem
dzia∏u, firmy, do której id´ pracowaç”.
Moim zdaniem nie stanowisko – jego
nazwa – jest wa˝ne, lecz to, co tak naprawd´ robi si´, jakie kandydat ma doÊwiadczenie, jak planuje swój rozwój
zawodowy.
Zapyta∏em kiedyÊ jednego z moich
obecnych partnerów biznesowych jak to
si´ sta∏o, ˝e ma tak pot´˝nà i pr´˝nie dzia∏ajàcà firm´. Us∏ysza∏em, ˝e gdy zaczyna∏
dzia∏alnoÊç, stawia∏ sobie dzienne cele –
przynieÊç do domu 1000 z∏ – i tak d∏ugo
nie wraca∏, a˝ tego nie osiàgnà∏.
O.B.: Co by∏o do tej pory dla Pana
najwi´kszym wyzwaniem?
T.W.: Na pewno praca z ludêmi – za-

rzàdzanie zespo∏em. Wykorzystanie maksymalnego potencja∏u intelektualnego
ka˝dego pracownika do osiàgni´cia
wspólnego celu. Nie mam na myÊli zmuszania do pracy po godzinach, ponad si∏y
itd., ale zestrojenie ró˝nie drgajàcych
i wydajàcych odmienne dêwi´ki strun
w taki sposób, aby powsta∏a najpi´kniejsza, zgodna z partyturà muzyka.
O.B.: Czy Pana praca pozwala na realizowanie w∏asnych zainteresowaƒ,
pasji?
T.W.: Zdecydowanie tak. Po pierwsze

moja praca jest mojà pasjà, ale oprócz tego regularnie gram w tenisa, w pi∏k´ no˝nà, czytam sporo ksià˝ek i to wcale niezawodowych.
O.B.: Czy jest mo˝liwie pogodzenie
˝ycia rodzinnego z pracà na tak odpo-
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wiedzialnym stanowisku?
T.W.: Mam wra˝enie, ˝e mnie si´ to

udaje, choç prosz´ o to samo nie pytaç
mojej ˝ony.
O.B.: Co poradzi∏by Pan m∏odym absolwentom, którzy w∏aÊnie wkroczyli
na rynek pracy?

T.W.: ˚eby si´ nie zniech´cali pierwszymi niepowodzeniami, je˝eli takie by
si´ zdarzy∏y.
Zach´ca∏bym te˝ do stworzenia sobie
planu w∏asnej kariery zawodowej na najbli˝sze kilka lat, a nast´pnie wykorzystywanie nadarzajàcych si´ okazji rozwoju

Stefan Starzyƒski w SGH
Stefan Starzyƒski by∏ w latach
1911–1914 studentem Wy˝szych Kursów im. Augusta Zieliƒskiego w Warszawie. Jako student, majàcy przekonania lewicowe, by∏ szczególnie wra˝liwy
na sytuacj´ materialnà swoich kolegów,
którzy chcieli zdobywaç wiedz´, a nie
mieli w∏aÊciwych warunków materialnych. Stefan Starzyƒski razem z grupà
kolegów zainicjowa∏ i za∏o˝y∏ „Bratnià
pomoc” – organizacj´ utrzymujàcà si´
ze sk∏adek i drobnych darów, a majàcà
na celu w szerokim zakresie samopomoc kole˝eƒskà. „Bratnia pomoc” sta∏a
si´ wzorem dla innych uczelni w Polsce.
W po∏owie lat 30. ubieg∏ego wieku
Stefan Starzyƒski zosta∏ wyk∏adowcà
akademickim w SGH, specjalizujàc
si´ w problematyce znaczenia monopoli i przedsi´biorstw paƒstwowych
w gospodarce narodowej. Jest autorem
wielu publikacji na tematy ekonomiczne i spo∏eczne, udziela∏ si´

w licznych organizacjach i stowarzyszeniach, jak np. Towarzystwo Badania Zagadnieƒ Mi´dzynarodowych,
Towarzystwo Ekonomistów i Statystyków (póêniejsze Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne), Instytut Gospodarstwa
Spo∏ecznego. By∏ ekonomistà z pasjà
i przyczynia∏ si´ do realizacji wielu zadaƒ w gospodarce narodowej, finansach, bankowoÊci, jak te˝ w obrocie towarowym z zagranicà.
Stefan Starzyƒski, znajàc gospodark´
ZSSR i problemy spo∏eczne tego kraju,
wyciàga∏ wnioski praktyczne z korzyÊcià dla gospodarki polskiej. Przeciwstawia∏ si´ nieograniczonemu liberalizmowi, postulujàc udzia∏ paƒstwa i jego interwencjonizm w odniesieniu do rozwiàzywania spraw gospodarczych istotnych dla przemys∏u obronnego, energetyki, hutnictwa, transportu czy gospodarki zasobami surowcowymi oraz bogactwami naturalnymi. Za swoje poglà-

zawodowego, nawet niezgodnych z tym
planem. Jedynà rzeczà, o której nale˝y
potem pami´taç, to modyfikacja planu.
Zdecydowanie zgadzam si´ ze stwierdzeniem, i˝ jedynà niezmiennà rzeczà
w ˝yciu sà ciàg∏e zmiany.
Dzi´kuj´ za rozmow´.

dy ekonomiczne by∏ zwalczany przez
agresywnych libera∏ów, mi´dzy innymi
przez W∏adys∏awa Jaroszewicza (Komisarza Rzàdu), Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZON) i jego przedstawicieli,
takich jak: W∏adys∏aw Studnicki czy Jerzy Kowalski, którzy nie chcieli uznaç
celowoÊci interwencjonizmu paƒstwa.
Aktualne doÊwiadczenia gospodarcze
wielu krajów i badania teoretyczne (Joseph E. Stiglitz – laureat Nagrody Nobla
z ekonomii w 2001 r.) w pe∏ni potwierdzi∏y s∏usznoÊç poglàdów ekonomicznych Stefana Starzyƒskiego.
J.E. Stiglitz dowodzi, ˝e bez okreÊlonych warunków dzia∏anie „niewidzialnej r´ki rynku” jest w najwy˝szym stopniu niedoskonale i po˝àdane sà interwencje rzàdu, aby poprawiç efektywnoÊç gospodarki i rynku”1.
Stefan Starzyƒski by∏ znany jako
cz∏owiek o wielkiej uczciwoÊci osobistej i obywatelskiej prawoÊci.
Jan Rybak
1

J.E. Stiglitz, Globalizacja, PWN, Warszawa
2004.

Z kart historii – poczàtki SGH
Poczàtki utworzenia szkolnictwa
ekonomicznego w Polsce si´gajà koƒca
XII wieku. W przeciwieƒstwie do Europy Zachodniej nie wyrasta∏y one z potrzeb gospodarki kapitalistycznej, lecz
z dà˝eƒ do tworzenia warunków dla jej
rozwoju. Pierwszà polskà placówkà
kszta∏càcà ekonomistów by∏ Oddzia∏
Handlowy w Instytucie Politechnicznym w Warszawie, dzia∏ajàcy w latach
1826–1831, zorganizowany przez
S. Staszica i L. Platera. W latach
1875–1900 czyni∏a to dalej Szko∏a Handlowa L. Kronenberga. W roku 1906

kronenberczyk A. Zieliƒski za∏o˝y∏
w Warszawie Kursy Handlowe, od których liczy si´ historia naszej Uczelni.
W okresie obejmujàcym powstanie
i dzia∏alnoÊç Szko∏y w warunkach braku niepodleg∏ego Paƒstwa kszta∏ci∏a
ona fachowców do przedsi´biorstw
handlowych, przemys∏owych i bankowych. W 1915 roku Kursy Handlowe
zosta∏y przekszta∏cone w Wy˝szà Szko∏´ Handlowà. W wolnej Polsce WSH
uzyskuje uprawnienia uczelni akademickiej, a w roku 1933 zmienia nazw´
na Szko∏´ G∏ównà Handlowà. Okres

okupacji (lata 1939–1944) nie przerwa∏
dzia∏alnoÊci Uczelni, funkcjonowa∏a
ona jako I Miejska Szko∏a Handlowa
pod kierownictwem prof. E. Lipiƒskiego. Dzia∏alnoÊç jawnà SGH podj´∏a ju˝
w marcu 1945 r., poczàtkowo w Cz´stochowie, potem w ¸odzi, a nast´pnie
w Warszawie. W roku 1949 SGH zostaje upaƒstwowiona i zmienia nazw´ na
Szko∏´ G∏ównà Planowania i Statystyki.
4 kwietnia 1991 r. na mocy ustawy sejmowej przywrócono Uczelni tradycyjnà
nazw´ Szko∏y G∏ównej Handlowej.
Jan Rybak

Nowy serwis Kariera SGH
Z poczàtkiem stycznia 2010 r. w sieci pojawi∏ si´ nowy serwis internetowy Centrum Karier i Fundraisingu –
Kariera SGH, który dost´pny pod adresem http://kariera.sgh.waw.pl. Serwis ten to nie tylko strona internetowa
z ofertami pracy, praktyk i sta˝y. To

styczeƒ 2010

przede wszystkim nowoczesna platforma komunikacji pomi´dzy pracodawcami a studentami i absolwentami
SGH. Wi´cej informacji na temat serwisu w lutowym wydaniu „Gazety
SGH”, a ju˝ dzisiaj zapraszamy
wszystkich do rejestracji!
am
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Polityka przemys∏owa... mit czy rzeczywistoÊç?
Dwudziestolecie transformacji systemowej w Polsce sta∏o si´ okazjà do
wielu podsumowaƒ, ocen i refleksji,
które dotyczà ˝ycia spo∏ecznego, kulturowego i gospodarczego. W tym
kontekÊcie warto pochyliç si´ tak˝e
nad przekszta∏ceniami polskiego przemys∏u i politykà przemys∏owà. Ta
ostatnia cieszy∏a si´ du˝à popularnoÊcià w latach 90. ubieg∏ego wieku,
a tak˝e w okresie poprzedzajàcym
przystàpienie Polski do Unii Europejskiej. Polityka przemys∏owa koncentrowa∏a si´ wówczas przede wszystkim na restrukturyzacji takich sektorów, jak: górniczy, hutniczy, stoczniowy, motoryzacyjny, elektroniczny,
drzewny czy lekki. Wyrazem tej polityki w odniesieniu do wskazanych
sektorów by∏y rzàdowe programy
i strategie sektorowe, zaÊ narz´dziami
jej realizacji instrumenty polityki finansowej (np. kredyty niskooprocentowane), polityki podatkowej (np. ulgi
i zwolnienia podatkowe), polityki
handlowej (np. bariery taryfowe) oraz
subwencje z bud˝etu paƒstwa. Wa˝nym elementem tej restrukturyzacji
w wielu sektorach by∏a tak˝e prywatyzacja (sektor cementowy, hutnictwa
˝elaza i stali). Po 1 maja 2004 roku
mo˝liwoÊci w zakresie wspierania restrukturyzacji przedsi´biorstw przez
paƒstwo zosta∏y znacznie ograniczone, g∏ównie za sprawà ograniczeƒ
zwiàzanych z udzielaniem pomocy
publicznej.
Czy oznacza to eliminacj´ polityki
przemys∏owej? Odpowiedê na tak postawione pytanie mo˝e brzmieç „tak”,
jeÊli mamy na myÊli polityk´ przemys∏owà uto˝samianà z restrukturyzacjà
wybranych sektorów przemys∏owych.
Restrukturyzacja przedsi´biorstw musi odbywaç si´ na warunkach okreÊlonych prawem wspólnotowym i paƒstwo nie ma tu swobody dzia∏ania: najlepszym przyk∏adem jest restrukturyzacja hut ˝elaza i stali czy stoczni, których programy restrukturyzacji by∏y
zatwierdzane przez Komisj´ Europejskà. Z drugiej strony na polityk´ przemys∏owà mo˝na spojrzeç w inny sposób: paƒstwo nadal dysponuje olbrzymim zestawem narz´dzi, dzi´ki którym mo˝e wspieraç konkurencyjnoÊç
przedsi´biorstw, jak: narz´dzia legislacyjne (np. upraszczanie regulacji
prawnych, tworzenie norm i standardów) czy analityczne (np. studia i analizy sektorowe, foresight technolo-
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giczny). Narz´dzia te szeroko wykorzystuje Komisja Europejska, co znajduje potwierdzenie w Komunikatach
z 2005 i 2007 roku1. Nowym spojrzeniem na polityk´ przemys∏owà jest
tak˝e idea rynków wiodàcych (lead
markets)2 czy kluczowych technologii
wspomagajàcych (key enabling technologies)3. We wszystkich tych dzia∏aniach Komisja Europejska opiera si´
na narz´dziach legislacyjnych i analitycznych. Dzia∏ania te wyró˝nia równie˝ poszukiwanie obszarów wspólnych dla ró˝nych sektorów i transfer
najlepszych praktyk mi´dzy nimi (horyzontalna polityka przemys∏owa),
a tak˝e nastawienie na wspó∏prac´
i zaanga˝owanie z wieloma partnerami (partycypacyjna polityka przemys∏owa).
Polska ma olbrzymie doÊwiadczenie
w zakresie restrukturyzacji sektorów
przemys∏owych – wyjàtkowe w skali
Unii Europejskiej, a tak˝e Êwiata. Po
dwudziestu latach mo˝na wskazaç
sektory, takie jak: cementowy, wapienniczy, stalowy czy motoryzacyjny,
które nale˝à do najnowoczeÊniejszych
pod wzgl´dem technologicznym
w Europie. Z drugiej strony przyk∏ad
stoczni pokazuje, ˝e nie zawsze (przynajmniej na ten moment) wieloletnia
restrukturyzacja prowadzi∏a do tak pozytywnych efektów. Opinie dotyczàce
restrukturyzacji w Polsce sà zarówno
pozytywne, jak i negatywne, ale tym
bardziej warto szczegó∏owo przeanalizowaç procesy restrukturyzacji i wyciàgnàç z nich wnioski, gdy˝ te mogà
okazaç si´ bardzo przydatne, zw∏aszcza w kontekÊcie dyskusji nad przysz∏oÊcià polskiego górnictwa czy sektora zbrojeniowego. Warto tak˝e podkreÊliç, ˝e zmienia si´ sposób patrzenia na polityk´ przemys∏owà, która nie
jest kojarzona wy∏àcznie z restrukturyzacjà sektorów: obecnie polityka ta
integruje aspekty sektorowe i horyzontalne oraz w coraz wi´kszym stopniu skupia si´ na takich sektorach, jak
biotechnologia czy techniki satelitarne. Reasumujàc, polityka przemys∏owa by∏a wa˝nym elementem transformacji systemowej oraz jest nadal elementem aktywnoÊci w∏adz publicznych, chocia˝ g∏ównie w obszarze legislacyjnym (np. regulacje dotyczàce
oddzia∏ywania przemys∏u na Êrodowisko naturalne) i analitycznym. Polityka przemys∏owa mo˝e staç si´ tak˝e
interesujàcym polem dyskusji o obec-

nej sytuacji i przysz∏oÊci przemys∏u
w Polsce oraz w Europie, w tym wp∏ywu globalizacji czy zmian klimatycznych.
Marcin Kardas
Autor jest pracownikiem Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego, gdzie zajmuje si´ m.in. reformà sektora nauki
w Polsce. WczeÊniej pracowa∏ w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, gdzie zajmowa∏ si´ projektami
dotyczàcymi regionalnych strategii innowacji i wspieraniem innowacyjnoÊci przedsi´biorstw, a tak˝e w Ministerstwie Gospodarki gdzie zajmowa∏
si´ m.in. politykà przemys∏owà, zrównowa˝onym rozwojem, restrukturyzacjà sektora stalowego oraz górnictwa
nieenergetycznego w Polsce. Jest
cz∏onkiem Rady Naukowej Instytutu
Metalurgii ˚elaza w Gliwicach oraz
wspó∏pracuje ze Zwiàzkiem Pracodawców Przemys∏u Hutniczego. Jego
zainteresowania naukowe obejmujà
procesy globalizacji i regionalizacji,
polityk´ przemys∏owà i innowacyjnà
oraz foresight technologiczny. Ukoƒczy∏ studia doktoranckie w SGH. W listopadzie 2009 r. obroni∏ prac´ doktorskà na temat: „Wp∏yw potencja∏u globalizacyjnego sektora stalowego na
umi´dzynarodowienie przedsi´biorstw
tego sektora”.
COM (2005) 474 z 5.10.2005 r. i COM
(2007) 374 z 7.07.2007 r.
COM (2007) 860 z 21.12.2007 r.
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