
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Ukraina sprzedała obligacje wojenne o wartości 277 mln dol.

Ukraina sprzedała we wtorek roczne obligacje wojenne o wartość 8,1 mld hrywien (ok. 277 mln dol.),
których rentowność wynosi 11 proc. - wynika z informacji agencji Bloomberg. 

Komentarz Lewicy:

Ukraina przeznacza aż 11 procent swojego PKB na obsługę długu zagranicznego.  W tym roku na
obsługę  długu  Kijów  planuje  się  wydać  6,2  mld  dolarów.  Ukraińskie  związki  zawodowe  i  lewica
apelują do Unii Europejskiej, aby przejęła obsługę ukraińskiego zadłużenia zagranicznego, ponieważ
jest to kolejny ciężar, który utrudnia obronę niepodległości tego kraju. 

Zawieszenie spłaty tego zadłużenia oraz przejęcie jego obsługi przez Europejski Bank Centralny oraz
banki narodowe państw członkowskich to byłby praktyczny wyraz solidarności i realnej pomocy dla
Ukrainy.  Dług zagraniczny tego kraju to 95 mld dolarów.  Obsługa tego długu to  kosztuje  wielkie
pieniądze, które mogłyby posłużyć Ukrainie do obrony, a następnie do odbudowy państwa. 
Dobrze byłoby, gdyby Polska stała się ambasadorem tego rozwiązania w Unii Europejskiej. 

UNIA EUROPEJSKA

Wytyczne KE dotyczące stosowania mechanizmu "pieniądze za praworządność"

Komisja  Europejska  opublikowała  w  środę  wytyczne  dotyczące  zastosowania  tzw.  mechanizmu
warunkowości  uzależniającego  korzystanie  z  finansowania  z  budżetu  UE  od  poszanowania  zasad
praworządności. "Wytyczne te są niezwykle istotne, gdyż mają zapewnić jasność i przewidywalność
co do tego, w jaki sposób Komisja będzie stosować rozporządzenie" - poinformowała KE.

Źródło: Polsat News

Unia nakłada sankcje na Białoruś

Sankcje dotyczą też 22 wysokich rangą wojskowych "ze względu na ich rolę w procesach decyzyjnych
i planowania strategicznego", które doprowadziły do rosyjskiej inwazji. 

Źródło: Businessinsider
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Eksperci: Polska nie musi czekać na Brukselę ws. zakazu importu węgla z Rosji

Polska  zapowiedziała  gotowość  wprowadzenia  embarga  na  rosyjski  węgiel.  Premier  Morawiecki
oczekuje  jednak  gwarancji  Komisji  Europejskiej,  że  nie  zostanie  ukarana  za  ten  krok.  Jednak  na
gruncie obecnego prawa unijnego taki zakaz można już wprowadzić. 

Źródło: rp.pl

W UE weszły w życie sankcje wykluczające niektóre rosyjskie banki z systemu SWIFT

Zgoda na odcięcie części  rosyjskich banków od systemu SWIFT sprawiła,  że  ostro spadła wartość
rosyjskiego rubla. Teraz kryzys w Rosji może się pogłębić. W UE weszły w życie sankcje związane z
wyrzuceniem Rosjan ze stowarzyszenia dla światowej międzynarodowej telekomunikacji finansowej.
Podmioty objęte tymi sankcjami praktycznie nie mogą dokonywać transakcji z resztą świata. 

Źródło: Money.pl

Charles Michel: Polska pomaga wszystkim uchodźcom, bez dyskryminacji

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim.
Podczas konferencji prasowej po spotkaniu zapewniał, że Europa jest zjednoczona wobec rosyjskiej
agresji  na  Ukrainę.  Odniósł  się  też  do doniesień  o  rzekomej  dyskryminacji  na  polskiej  granicy,  a
Morawiecki zaapelował, by nie ulegać rosyjskim manipulacjom. 

Źródło: Gazeta.pl

KRAJ

Wojna Rosja-Ukraina. Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy: staliśmy się celem rosyjskiej propagandy

Rosyjskie  wojska  zaatakowały  niepodległą  Ukrainę.  Rozpętały  okrutną  wojnę  przeciwko naszemu
sąsiadowi. Dziś na Kijów spadają bomby, a mieszkańcy wspólnie z ukraińską armią bronią swojego
miasta. Stolica, jak i cała Ukraina, stała się dla wolnego świata symbolem obrony naszych wspólnych
wartości: wolności, suwerenności i demokracji - powiedział prezydent Duda w wygłoszonym w środę
orędziu.

Źródło: Polsat News

Andrzej Duda zawetował lex Czarnek. "Proszę uznać temat za zakończony"

— Nie mówię, że nie miałem żadnych zastrzeżeń do tej ustawy, bo miałem. Choć uważam, że jest tam
szereg rozwiązań,  które  powinny zostać rozpatrzone.  Ale  odłóżmy to na później.  Na razie do tej
ustawy  jest  weto.  Proszę  uznać  temat  za  zakończony.  Niech  on  nam nie  przeszkadza  w kwestii
najważniejszej,  obrony  Polski  —  powiedział  Andrzej  Duda  na  posiedzeniu  Rady  Bezpieczeństwa
Narodowego.

Źródło: Onet.pl
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Przełomowa decyzja Ministerstwa Finansów. Włącza się w ratowanie wartości złotego

Ministerstwo  Finansów  poinformowało,  że  będzie  wymieniało  posiadane  środki  walutowe
bezpośrednio na rynku walutowym. Dotychczas robiło to głównie za pośrednictwem NBP, aby nie
wpływać na kurs złotego. Teraz jednak resort właśnie chce to robić. Decyzja resortu nakierowana jest
na umacnianie polskiej waluty, która w ostatnich dniach bardzo boleśnie traci na wartości. 

Źródło: Gazeta.pl

Jest spadek liczby zakażeń, jednak niepokoi liczba zgonów. Nowy bilans COVID-19 

Ministerstwo  Zdrowia  poinformowało  o  14  737  nowych  zakażeniach  koronawirusem  2  marca.
Najwięcej  pacjentów  przybyło  w  województwach:  mazowieckim,  wielkopolskim  i  kujawsko-
pomorskim. Jeszcze tydzień temu odnotowano 20 456 przypadków COVID-19. 

Źródło: Natemat

Rosyjski miliarder obłożony sankcjami. Jego udziały w TUI zamrożone

UE nakłada sankcje  na  akcjonariusza  koncernu  turystycznego TUI  Aleksieja  Mordaszowa.  "Ma to
uniemożliwić mu wszelkie wpływy lub zyski z jego inwestycji w TUI". 

Źródło: Money.pl

Szósty dzień na granicy. Ogrom pomocy, fala rasizmu

jednej strony wielka fala pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Z drugiej strony: mobilizacja rasistowskich
grup, tłumy młodych mężczyzn z zakrytymi twarzami, gotowych do bójki z osobami o kolorze skóry
innym niż biały. Dziś w Przemyślu spotkały się dwie Polski.

Źródło: OKO.press

NBP interweniował na rynku walutowym. Jest komunikat

Narodowy Bank Polski we wtorek interweniował na rynku walutowym. Bank centralny poinformował
w  komunikacie,  że  "dokonał  sprzedaży  pewnej  ilości  walut  obcych  za  złote".  Wcześniej  NBP
podkreślał, że "obserwowana w ostatnich dniach deprecjacja złotego nie jest spójna z fundamentami
polskiej gospodarki, ani też z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej NBP". 

Źródło: TVN 24 BiS

Szpiegowo już "przejęte": w nocy pojawiły się flagi Ukrainy i Polski

W nocy z 1 na 2 marca, na ostatnim piętrze bloku przy Sobieskiego 100 ktoś namalował flagi Ukrainy i
Polski.  Kilka  godzin  wcześniej  ratusz  zapowiedział  przejęcie  budynku,  którego zwrócić  nie  chciała
Rosja. Mają się w nim znaleźć mieszkania dla uchodźców z Ukrainy. 
Źródło: TVN 24 Warszawa
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"Punktowa operacja" trolli Putina w polskiej sieci. "To dopiero początek"

-  Rozpoczęła się punktowa operacja,  która ma na celu zdestabilizowanie  postaw Polaków wobec
uchodźców z Ukrainy, a szerzej, postrzegania samej wojny. Chcą nam wmówić, że to nie nasza wojna i
nie powinniśmy się nią w ogóle interesować - alarmował w TOK FM Michał Federowicz z Instytutu
Badań Internetu i Mediów Społecznościowych.

Źródło: TOK FM

ZAGRANICA

Czołowe rosyjskie banki pozostają w SWIFT. Premier Morawiecki komentuje

Premier Mateusz Morawiecki domaga się objęcia sankcjami wszystkich rosyjskich podmiotów. Unia
Europejska  poinformowała  w  środę,  że  w  ramach  najnowszych  sankcji  nałożonych  na  Rosję
wykluczono  siedem  banków  z  systemu  SWIFT.  Na  liście  brakuje  jednak  banków  obsługujących
płatności  za  energię  -  Sbierbank  i  Gazprombank.  W ocenie  szefa  polskiego  rządu  to  jest  nie  do
zaakceptowania. 

Źródło: TVN 24 BiS

Międzynarodowy Trybunał Karny wszczyna śledztwo w sprawie zbrodni wojennych w Ukrainie 

Międzynarodowy Trybunał Karny ogłosił, że formalnie otwiera śledztwo w sprawie możliwych zbrodni
wojennych związanych z rosyjską inwazją na Ukrainę. 

Źródło: Onet.pl

Wojna w Ukrainie. Brytyjskie media: chaos, niskie morale i odmowy rozkazów w rosyjskiej armii

Prywatna brytyjska firma wywiadowcza ShadowBreak Intl. ujawniła nagrania, które świadczą o tym,
że rosyjskie wojska działają w kompletnym chaosie, ich morale jest osłabione. Żołnierze odmawiają
wykonywania rozkazów centralnego dowództwa, w tym ostrzeliwania ukraińskich miast i narzekają
na  brak  zapasów  żywności  i  paliwa  -  wynika  z  przechwyconych  rozmów,  które  opisuje  "Daily
Telegraph".

Źródło: Polsat News

Odeszli wszyscy ludzie z biura Schrödera. Bo były kanclerz nadal pracuje dla Putina

Odeszli wszyscy pracownicy biura w Bundestagu byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera. To
protest  przeciw utrzymywaniu  przez  niego  bliskich  relacji  z  Putinem,  nawet  po  napaści  Rosji  na
Ukrainę - napisała "Gazeta Wyborcza". 

Źródło: Money.pl
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Moskiewska giełda wyrzucona z Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych

Moskiewska  giełda,  która  na  razie  pozostaje  nieczynna,  nie  będzie  już  członkiem  europejskiego
stowarzyszenia. Wyrzucenie jej miało nastąpić na wniosek prezesa warszawskiej giełdy 

Źródło: Businessinsider

Cztery rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną Szwecji

Cztery rosyjskie myśliwce naruszyły w środę przestrzeń powietrzną Szwecji na wschód od Gotlandii -
podały w komunikacie szwedzkie siły zbrojne. Rząd w Sztokholmie określił incydent jako "całkowicie
niedopuszczalny" 

Źródło: Forsal
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