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Daniel Obajtek ogłasza obniżkę cen na stacjach
Obniżamy ceny na stacjach! ON o 34 gr/l, do średniego poziomu 7,55 zł, a benzynę o 20 gr/l do
średniego poziomu 6,79 zł. Działamy zdecydowanie, żeby polscy kierowcy tankowali najtańsze paliwa
w Europie. W Czechach litr benzyny kosztuje w przeliczeniu 7,54 zł, a na Litwie 8,81 zł" – napisał na
Twitterze Daniel Obajtek.
Komentarz Lewicy:
Daniel Obajtek w swojej PR-owej akcji zapomniał poinformować, iż spadek cen to zasługa silniejszej
złotówki oraz taniejącej ropy na światowych rynkach. Jeżeli zliczyć te dwa aspekty to cena benzyny
po zapowiadanych obniżkach powinna być niższa, od tej zapowiadanej przez prezesa Orlenu. Daniel
Obajtek zapomniał też dodać, że cały czas będzie drożej niż przed wojną.
- Ceny hurtowe np. oleju napędowego spadają od środy i w tym czasie poszły w dół o 10 proc. czyli o
78 gr na litrze. Ropa naftowa, która tydzień temu sięgała szczytów w okolicach 130 dol. za baryłkę,
dziś kosztuje 110 dol. a notowania dolara spadły z poziomu powyżej 4,50 zł do 4,38 zł – pisał w swojej
analizie Rafał Hirsz.
- Obniżki o 20-30 gr niewiele w tej kwestii zmieniają. Ceny są bowiem wciąż znacznie wyższe niż
jeszcze dwa tygodnie temu i nieporównywalne do tego, co oglądaliśmy na stacjach przed inwazją
Rosji na Ukrainę – podkreślał analityk.
O czym zapomniał też Daniel Obajtek? Kontrakty na zakup ropy zawiera się z dużym, nawet
kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Czyli Orlen ma korzysta z surowców zakupionych przed wojną.
Natomiast hurtowa cena paliwa ustalana jest już przez rafinerię.
Od czego zależą ceny paliw? Cena jest uzależniona przede wszystkim od kosztu paliwa, czyli od
rzeczywistego kosztu, po jakim została nabyta baryłka ropy naftowej, tu bardzo istotnym elementem
jest wartość złotego. Kolejnym czynnikami są marża rafineryjna oraz marża stacji paliw. Dalej mamy
podatki i opłaty.
Czy Orlen robi coś niezwykłego jeżeli chodzi o ceny paliwa? Nie. Po prostu komunikat prezesa Obajtka
jest po prostu PR-ową wydmuszką i spadek cen paliwa na stacjach nie jest żadną zasługą koncernu.
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UNIA EUROPEJSKA
Jest zgoda ambasadorów krajów UE na kolejny pakiet sankcji dla Rosji. "Ambicje polskiego rządu
były większe"
Jest zgoda unijnych krajów na wprowadzenie kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji za napaść na
Ukrainę. Decyzję podjęli ambasadorowie państw członkowskich na spotkaniu w Brukseli. W ciągu
następnych godzin powinna zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Źródło: Gazeta.pl
Ukraina puka do unijnych drzwi. Właśnie dostała dobrą i złą wiadomość
Nie tego spodziewała się zapewne Ukraina po unijnym szczycie w Wersalu. Wprawdzie europejscy
liderzy potwierdzili, że nasz wschodni sąsiad należy do europejskiej rodziny, ale jednocześnie rozwiali
nadzieje na szybkie uzyskanie członkostwa w UE. Zdaniem ekspertów, wysłanie przez unijnych
liderów pozytywnego sygnału nie musi się jednak przełożyć na konsekwentną jego realizację. Żeby
sobie to uzmysłowić, wystarczy popatrzeć na Bałkany
Źródło: Money.pl
Rosja użyła broni chemicznej? Niepokojące doniesienia KE
Unia Europejska odnotowuje "oznaki" możliwego użycia przez Rosję w wojnie na Ukrainie broni
chemicznej lub biologicznej i wzywa do powstrzymania eskalacji działań wojennych oraz
wykorzystywania zakazanej broni" - powiedział w poniedziałek rzecznik Komisji Europejskiej ds.
zagranicznych Peter Stano.
Źródło: Dziennik
Koniec ze złotymi paszportami. Obywatelstwo UE nie na sprzedaż
Ponad 21 miliardów euro zarobiły europejskie państwa na przyznawaniu obywatelstwa i prawa
pobytu w zamian za inwestycje. I tak na przykład koszt wydania bułgarskiego paszportu waha się od
500 tys. do nawet miliona euro. To się jednak ma skończyć. Europosłowie chcą nowych przepisów
dotyczących złotych wiz i zakazu złotych paszportów.
Źródło: Money.pl
KRAJ
Wojna w Ukrainie. Z Ukrainy do Polski wjechało do tej pory 1,758 mln uchodźców
Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na przejściach granicznych 1,758 mln osób
uciekających z Ukrainy do Polski - poinformowała w poniedziałek Straż Graniczna.
Źródło: Polsat News
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Wysokie podwyżki uderzyły w żołnierzy. Potrzebna pilna interwencja
Żołnierze zawodowi z kilku garnizonów zwrócili się do redakcji Defence24 z prośbą o interwencję w
związku z istotnymi podwyżkami opłat za mieszkania służbowe w zielonych garnizonach. Jaki finał
będzie miała sprawa? Jak wysoka jest skala podwyżek? Jakie kroki podejmą w tej sprawie Agencja
Mienia Wojskowego i Ministerstwo Obrony Narodowej?
Źródło: Defence24
NOP-y po szczepieniach. Dane z Funduszu Kompensacyjnego. RPP: wpłynęło 440 wniosków o
rekompensaty
Ponad 15 proc. złożonych wniosków o świadczenie z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień
Ochronnych jest związanych z wystąpieniem reakcji anafilaktycznych bezpośrednio po podaniu
szczepionki przeciw COVID-19 - wynika z podsumowania przedstawionego przez Rzecznika Praw
Pacjentów. Najwięcej skarg, bo ponad 60 proc., dotyczy preparatu firm Pfizer/BioNTech.
Źródło: Polsat News
Polska gospodarka wyhamuje. Wzrost gospodarczy spadnie do 3,5 proc. w 2022 r.
Skutki wojny w Ukrainie wpłyną na polską gospodarkę spowalniając wzrost PKB w 2022 i 2023 roku.
W tym roku PKB może rosnąć w tempie bliskim 3,5 proc. - wynika z szacunków Polskiego Instytutu
Ekonomicznego. Migracja może znacząco zaburzać statystyki wzrostu gospodarczego w kolejnych
kwartałach - łącznie z zaskoczeniami na plus.
Źródło: Money.pl
Podleśna wygrywa z Ziobrą sprawę o „PiS=PZPR” przed Sądem Najwyższym
Zło zaplatało się we własne nogi - mówi Elżbieta Podleśna o kasacji Zbigniewa Ziobry. Była
prawomocnie uznana winną, poniosła konsekwencje za napisanie „PiS=PZPR”, ale prokurator
generalny chciał jeszcze 370 zł więcej. I przegrał z kretesem
Źródło: OKO.press
Wiceminister zdrowia podał nowe dane o zakażeniach koronawirusem
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przedstawił najnowsze dane dotyczące epidemii
koronawirusa w Polsce. Z jego słów wynika, że potwierdzono 5 tys. nowych przypadków. Zmarła
jedna osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 – poinformował w poniedziałek polityk.
Źródło: Onet.pl
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Japońska agencja ratingowa wystawiła ocenę polskiej gospodarce
Japan Credit Rating Agency utrzymała długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A",
co oznacza, że Polska pozostaje wiarygodnym partnerem dla inwestorów zagranicznych. Agencja
ocenia, że wojna w Ukrainie będzie ciążyć na ożywieniu gospodarczym, ale struktura polskiej
gospodarki jest coraz bardziej odporna na szoki.
Źródło: Businessinsider
ZAGRANICA
Areszt domowy dla szefa rosyjskiej FSB i jego zastępcy. "Putin wściekły na własny wywiad"
Szef wywiadu zagranicznego rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i jego zastępca trafili
do aresztu domowego, co świadczy o rosnącej wściekłości prezydenta Władimira Putina na służby
specjalne z powodu wolno postępującej inwazji na Ukrainę - pisze brytyjski "The Times".
Źródło: Polsat News
Portal śledczy: Francja sprzedawała Rosji sprzęt wojskowy wykorzystywany na wojnie w Ukrainie
Według poufnych dokumentów wojskowych oraz dokumentów komisji parlamentarnych, uzyskanych
przez dziennikarzy śledczych Disclose, Francja od 2015 roku wydała 76 licencji na eksport towarów
wojskowych do Rosji. Były to m.in. kamery termowizyjne do czołgów oraz systemy nawigacyjne i
detektory podczerwieni montowane w myśliwcach i śmigłowcach bojowych rosyjskiego lotnictwa.
Wartość sprzętu szacowana jest na 152 mln euro.
Źródło: Dziennik
Epidemia koronawirusa wybuchła na nowo. Fabryki montujące iPhone'y zamknięte
Shenzen, chińskie miasto przezwane "fabryką świata" zmaga się z największą epidemią koronawirusa
od początku pandemii. Fabryki, w tym firmy Foxconn, największego producenta elektroniki, zostały
zamknięte.
Źródło: Money.pl
Kolumbia. Kandydat lewicy zwyciężył w wyborach parlamentarnych
Kolumbijczycy głosowali w niedzielę aby wyłonić nowy skład obu izb parlamentu i wybrać swych
kandydatów na stanowisko prezydenta kraju w głosowaniu, które odbędzie się 29 maja. Obecny szef
państwa, Ivan Duque, złoży swój mandat 7 sierpnia.
Źródło: wPunkt.online
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Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wyda wyrok ws. zbrodni wojennych w Ukrainie. Już 16
marca
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze poinformował, że 16 marca wyda wyrok ws. zbrodni
wojennych popełnianych przez Rosję w Ukrainie. Trybunał wszczął śledztwo w tej sprawie 2 marca na
wniosek Kijowa.
Źródło: Gazeta.pl
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