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Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze, Komisja Europejska podaje, ¿e Polska jest liderem o¿ywienia gospodar-
czego w UE, przypominaj¹c, ¿e jako jedyny kraj UE zanotowa³a dodatni wzrost gospodarczy w ubieg³ym
roku (1,7% PKB). Odpornoœæ polskiej gospodarki na kryzys, jak ufam, przyczyni siê do wiêkszego zain-
teresowania inwestorów zagranicznych naszym krajem. Miêdzynarodowe firmy ju¿ dzisiaj uwa¿aj¹, ¿e
Polska to jedno z najlepszych miejsc na inwestycje: œwietni pracownicy i wsparcie ze strony gmin i Skar-
bu Pañstwa. Inwestorzy ceni¹ równie¿ nasz¹ obecnoœæ w UE oraz silny popyt wewnêtrzny.

A¿ 82% zagranicznych firm jest zadowolonych, ¿e wybra³o w³aœnie Polskê. Jak wynika z badañ
Polsko-Niemieckiej Izby Przemys³owo-Handlowej, odmiennego zdania jest tylko 8%. Choæ zagraniczni
inwestorzy dostrzegaj¹, ¿e kryzys jeszcze Polski nie omin¹³, ciesz¹ siê, ¿e wybrali nasz kraj, a nie np.
£otwê czy Ukrainê, gdzie sytuacja gospodarcza jest dramatyczna. Z tych powodów Polska oceniana jest
jako jeden z najatrakcyjniejszych krajów na œwiecie.

Inwestorów przyci¹gaj¹ równie¿ gwarancje pomocy publicznej w przypadku stworzenia i utrzymania
nowych miejsc pracy. Za przyk³ad mo¿na podaæ amerykañskiego Della, który trzy lata temu rozpoczyna³
biznes w Polsce. W ci¹gu dwóch lat Dell zatrudni³ w £odzi prawie dwa tysi¹ce pracowników. Niestety po
trzech latach firma sprzeda³a swoj¹ fabrykê w Polsce Chiñczykom i zdecydowa³a siê na outsourcing pro-
dukcji. Choæ koncern zobowi¹za³ siê do utrzymania miejsc pracy przez piêæ lat, to mimo sprzeda¿y zak³a-
dów nie zabezpieczy³ stanowisk pracy dla obecnych pracowników. Zg³osi³ siê za to do Ministerstwa
Gospodarki po resztê obiecanych na pocz¹tku inwestycji pieniêdzy – w sumie 200 mln z³. Do dziœ przeka-
zano spó³ce 82,2 mln z³, reszta pieniêdzy bêdzie wyp³acona do 2012 r. W Dell dosz³o ju¿ do pierwszych
zwolnieñ, a obecny w³aœciciel przygotowuje siê do dalszej restrukturyzacji fabryki i prawdopodobnie dal-
szej redukcji zatrudnienia.

W zwi¹zku z tym chcia³bym zadaæ Panu Ministrowi nastêpuj¹ce pytanie.
Czy ministerstwo przewiduje rozwi¹zania zabezpieczaj¹ce gospodarcze interesy pañstwa polskiego

na wypadek takich zmian modeli biznesowych – w sytuacji, kiedy mimo wczeœniej sk³adanych obietnic,
przedsiêbiorstwo, nie troszcz¹c siê ju¿ o fabrykê i jej pracowników, nadal otrzymuje pomoc od pañstwa,
w którym zakoñczy³o swoj¹ dzia³alnoœæ biznesow¹? Proszê Pana Ministra o wyra¿enie swojej opinii na
temat opisanego zdarzenia i racjonalnoœci postêpowania w kwestii wyp³acania subwencji. Czy istnieje
mo¿liwoœæ wstrzymania dotychczasowych dop³at dla Della?

Panie Ministrze, proszê o przedstawienie bilansu zysków i strat zwi¹zanych z inwestycj¹ Della
w kontekœcie udzielonej pomocy publicznej.

Proszê o udzielenie odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku
Marek Trzciñski




