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„Fikcyjna prywatyzacja” – tak PiS recenzuje PO w raporcie
gospodarczym. I zawiadamia NIK
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Między innymi uderzenie gospodarcze w rząd Donalda Tuska dało
PiS przewagę nad PO w ostatnim sondażu badania opinii
publicznej. Dlatego partia Jarosława Kaczyńskiego nie chce
odpuszczać sfery gospodarczej aktywności.
Piątkowy sondaż TNS Polska dla Forum TVP Info daje PiS 6
punktów procentowych przewagi nad partią Donalda Tuska (39
do 33). Jak ustaliła „Rz", jeszcze w tym tygodniu PiS, który dotąd
uchodził za partię niechętną prywatyzacji, wytknie rządowi...
zaniechania i nadużycia prywatyzacyjne.
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– Prywatyzacja w wykonaniu tego rządu jest chaotyczna,
bezładna, w olbrzymim stopniu fikcyjna. I prowadzi do tego, że
pieniądze, które miały być przeznaczone na inwestycje, poszły
na ratowanie bieżących potrzeb budżetowych – mówi „Rz" poseł Przemysław Wipler (PiS).
Wipler wraz z Dawidem Jackiewiczem i ekspertami Fundacji Republikańskiej przygotowali
raport „Ocena polityki prywatyzacyjnej rządu PO – PSL w latach 2008–2011". Opracowali go
m.in. na podstawie danych przedstawionych przez resorty Skarbu Państwa i finansów oraz
odpowiedzi na poselskie interpelacje.
„Rz" poznała ten dokument. Wyliczono w nim, że w ramach „Planu prywatyzacji na lata 2008–
2011" na sprzedaż zostało wystawionych łącznie 815 spółek Skarbu Państwa; według stanu
na 30 września 2011 r. dokonano 314 transakcji, co dało przychód ok. 32 mld zł.
Jednak PiS zarzuca rządowi Donalda Tuska, że zamiast
deklarowanej prywatyzacji w rzeczywistości sprzedaje spółki
Skarbu Państwa innym firmom państwowym.

Według PiS wiele
państwowych spółek
sprzedano innym firmom
państwowym
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– Zamiast prywatyzacji, pozyskania inwestora mamy
do czynienia z przeniesieniem prawa własności
z ministerstwa na podmioty ministerstwu podległe – tłumaczy
w rozmowie z „Rz" Dawid Jackiewicz. – Na około 43,5 mld zł przychodów z prywatyzacji
państwowych firm od 2008 r. do 2011 r. około 8,2 mld zł, czyli 19 procent przychodów ogółem,
pochodziło z takiej pseudoprywatyzacji – dodaje poseł PiS.
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W raporcie podano przykłady m.in. kupna w lutym ubiegłego roku przez KGHM za 120 mln zł
od Skarbu Państwa 85 proc. akcji firmy Nitroerg SA z Bierunia.

Młoda Marka Sukcesu

PiS w dokumencie wytyka też, że rząd Donalda Tuska dokonał szeregu transakcji
niekorzystnych ekonomicznie. Tu padają przykłady: w styczniu 2010 r. sprzedaż 14 mln akcji
Grupy Lotos po 29 zł. Według polityków z partii Jarosława Kaczyńskiego, biorąc pod uwagę
wzrost wartości akcji, państwo straciło na tej transakcji około 252 mln zł. Z identycznych
powodów Skarb Państwa utracił ok. 720 mln zł na sprzedaży w marcu 2010 r. 15 mln akcji
Bogdanki (po 70 zł).
– Mające tendencje wzrostowe akcje państwowych spółek sprzedawano w najgorszym
momencie dekoniunktury gospodarczej – wytyka Jackiewicz. I dodaje, że partia przygotowuje
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w tej sprawie wnioski o kontrolę do NIK.

poradnik dla kierowców

Platforma raport PiS bagatelizuje i uważa, że to tylko zagranie PR. – Aleksander Grad był
jednym z najbardziej skutecznych ministrów, jeśli chodzi o prywatyzacje. Nie rozumiem
ataków na niego. Mikołaj Budzanowski już tak prywatyzować nie będzie – komentuje poseł
Antoni Mężydło (PO), wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki. – A w PiS może
poza kandydatem na premiera prof. Glińskim wszyscy są przeciw prywatyzacji. Więc to takie
trochę krokodyle łzy – dodaje.
Rzeczpospolita
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Przeczytaj również:
30 lat temu władze PRL zdelegalizowały "Solidarność"
8 października 1982 r. Sejm przyjął ustawę o związkach zawodowych, co oznaczało
delegalizację NSZZ "S". Doszło do protestów m.in. w Gdańsku i Nowej Hucie. Od kuli
esbeka zginął robotnik Bogdan Włosik
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Nauczyciela, reformie KRUS oraz o liberalizacji poli…
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PO przejdzie do historii jako partia najwiekszych przekretow i zmarnowanych szans. Gdyby
nie telewizyjna krysza panowie z PO dawno by byli juz odsunieci od wladzy i odpowiadali za
naduzycia.
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Fikcyjna prywatyzacja, jak i fikcyjne Państwo Tuska, bo wszystko w tym państwie jest
fikcyjne.
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wykryc machloje,po-kazac swiatu calkowita prawde,trybunal stanu dla wiekszosci z obecnego
rzadu,,aby nastepy tego nie powtorzyl,,,,,,,
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