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Duża podwyżka stóp. Oto ile wzrosną raty kredytów

WIBOR 3M krótko przed decyzją RPP wynosił 4,90 proc., a główna stopa 3,50 proc. Różnica jest spora,
co niepokoi kredytobiorców, bo w przeszłości WIBOR był tylko o około 0,25 pkt proc. wyższy. Daje to
jednak nadzieję na to, że po kolejnej decyzji RPP, która podniosła główną stopę do poziomu 4,50
proc. reakcja WIBOR-u nie będzie tak gwałtowna, a to oznacza, że raty kredytów nie będą już rosły w
tak szybkim tempie.
Komentarz Lewicy:
2 miliony ludzi w Polsce czytają informacje o podwyżce stóp procentowych ze ściśniętym gardłem. To
osoby, które mają kredyty hipoteczne. Boją się kolejnej podwyżki rat za swoje mieszkania. Od
sierpnia raty wzrosły o 30 proc. Dla wielu polskich rodzin jest to wydatek nie do udźwignięcia.
Wbrew temu, co mówią bankowi eksperci, podwyżka stóp procentowych nie musi oznaczać wzrostu
rat. We Francji czy w Niemczech wysokość stóp procentowych dla większości ludzi nie przekłada się
na ratę kredytu. W Polsce normą są kredyty o zmiennej stopie oprocentowania, do 2020 roku polskie
banki w ogóle nie oferowały innych. Oznacza to, że comiesięczna rata zależy od tzw. stawki WIBOR.
Tę ustalają między sobą prezesi największych banków.
Tę patologiczną sytuację trzeba przeciąć. Dlatego składamy projekt ustawy o możliwości
tymczasowego zamrożenia stawki WIBOR na poziomie z marca 2022 roku. Wniosek będą mogły
składać osoby, które mają kredyt na jedno mieszkanie i faktycznie w nim żyją - to projekt mający
chronić zwykłych ludzi, którzy potrzebują dachu nad głową, a nie inwestorów na rynku
nieruchomości.
Państwo ma obowiązek dbać o potrzeby mieszkaniowe i chronić swoich obywateli przed
bezdomnością, to jego konstytucyjny obowiązek. Nie możemy pozwalać na to, żeby za kryzys płacili
słabsi, a bogacili się na nim najsilniejsi.
Szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński okłamał Polki i Polaków uporczywie twierdząc w
latach 2020 i 2021, iż stopy procentowe nie będą podnoszone aż do końca jego kadencji, która
wygasa w lecie 2022 r. Każdy z nas ponosi koszty błędnej polityki NBP mierząc się z drożyzną oraz
rosnącymi kosztami kredytów.
Zadaniem Narodowego Banku Polskiego jest dbanie o stabilność złotego, co oznacza, że inflacja w
Polsce nie powinna w dłuższym terminie wyskakiwać powyżej celu inflacyjnego. Obecnie inflacja jest
już na poziomie ponad 10,9 procent, zamiast zapowiadanych przez bank centralny 2 i pół procent.
Oznacza to, że NBP poniósł porażkę, która przekłada się na wyższe koszty życia Polek i Polaków.
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PiS nie może powiedzieć, że wszystkiemu winna jest wojna, i że nie ma wpływu na rzeczywistość.
Rząd musi walczyć o wzmocnienie złotego, ponieważ im silniejsza nasza narodowa waluta tym niższe
ceny importowanych towarów, przede wszystkim paliw. Niższe ceny paliw to niższa inflacja.
Interwencje walutowe NBP okazały się nieskuteczne. To co jest w arsenale polskiego rządu to
zakończenie sporu z instytucjami UE oraz pozyskanie funduszy w ramach KPO. Zmiana klimatu na linii
Warszawa-Bruksela wzmocni złotówkę równie mocno jak napływ miliardów euro do Polski.
UNIA EUROPEJSKA
Unia obcięła Polsce fundusze. Już wiemy, kto i ile stracił
Były zapowiedzi, teraz są konkretne decyzje. Komisja Europejska sukcesywnie pomniejsza fundusze
dla Polski w związku z niepłaceniem kar zasądzonych przez TSUE. Jak dowiedział się money.pl, Unia
obcięła nam wsparcie w dwóch programach. Na liście jest m.in. woj. kujawsko-pomorskie. W
przyszłości możemy się spodziewać kolejnych cięć, bo Polska ma już do oddania ponad miliard
złotych.
Źródło: Money.pl
Węgry: Liderzy państw UE nie pogratulowali Orbanowi zwycięstwa w wyborach
Po zdecydowanym zwycięstwie Viktora Orbana w niedzielnych wyborach parlamentarnych na
Węgrzech tylko nieliczni przywódcy państw UE zdecydowali się pogratulować liderowi Fideszu.
Źródło: Euractive.pl
Komisja Europejska pozywa Polskę i dziewięć innych państw. Jest reakcja wiceministra
Komisja Europejska pozwała dziesięć krajów, w tym Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej - poinformowały służby prasowe KE. Chodzi o niewdrożenie unijnego kodeksu łączności
elektronicznej. Wiceminister ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński zapewnił w rozmowie z Interią, że
przepisy są na "ostatniej prostej", a gdy wejdą w życie, kara zostanie wycofana.
Źródło: Polsat News
Pomoc uchodźcom z Ukrainy. Polacy oczekują finansowego wsparcia Unii Europejskiej
KE nie chce uruchamiać nowych funduszy, dopóki Polska nie policzy, ile może wydać na pomoc z
unijnych środków, którymi już dysponuje.
Źródło: rp.pl
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Co z czwartą dawką szczepionki? Jest rekomendacja Europejskiej Agencji Leków
Europejska Agencja Leków (EMA) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
poinformowały w środę, że rekomendują czwartą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 dla osób w
wieku 80 lat i starszych.
Źródło: Onet.pl
KRAJ
Polacy redukują wydatki, ale inflacja i tak nie zniknie
Badania GUS pokazują, że konsumenci powoli zaczynają powstrzymywać się przed dokonywaniem
poważniejszych zakupów. Przykładowo sprzedaż samochodów w lutym spadła realnie rok do roku o
20 proc., a mebli, elektroniki i sprzętu AGD – o 4,4 proc.
Źródło: rp.pl
Terlecki komentuje konflikt z Ziobrą ws. SN. Wcześniejsze wybory? Nie wyklucza, choć "moment
jest zły"
Ryszard Terlecki ocenił, że "trudno wyobrazić sobie sytuację", w której Solidarna Polska nie popiera
projektu PiS dot. Sądu Najwyższego. - Jeśli nie uda się przekonać naszych koalicjantów, to oczywiście
będziemy się rozchodzić - powiedział. Szef klubu PiS dodał, że "może to oznaczać wcześniejsze
wybory".
Źródło: Gazeta.pl
Polski Ład. Nauczyciele wciąż nie wiedzą, ile zarabiają. Nadgodzina za 16 groszy
Nauczyciele już w styczniu odczuli skutki Polskiego Ładu. Okazuje się jednak, że problem wcale nie
został rozwiązany i pojawiają się kolejne, związane z nadgodzinami i trzynastkami. Nauczyciele wciąż
nie wiedzą, ile zarabiają— pisze "Dziennik Gazeta Prawna".
Źródło: Businessinsider
Wojewoda zamyka punkt recepcyjny dla Ukraińców na Torwarze
W najbliższy piątek ma zostać zamknięty punkt recepcyjny dla uchodźców na Torwarze w Warszawie
- dowiedział się Onet. Taką decyzją podjął wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Potwierdzili
nam to jego przedstawiciele. Powodem ma być zmniejszająca się liczba przebywających tam osób.
Źródło: Onet.pl
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13. emerytura. Na konta seniorów trafiło do tej pory 3,2 miliarda złotych. Ile wynosi "trzynastka"?
13. emerytura po raz pierwszy została wypłacona w 2019 roku, a rok później stała się świadczeniem
gwarantowanym ustawowo.
Źródło: Gazeta.pl
Policja alarmuje: Nie ma dnia, aby uchodźcy z Ukrainy nie zostali okradzeni czy oszukani
Niestety zaczynamy odnotowywać przestępstwa czy wykroczenia w stosunku do uchodźców z
Ukrainy. Nie są to duże liczby, ale nie ma praktycznie dnia, aby w pojedynczych przypadkach osoby te
nie zostały okradzione czy oszukane" - poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz
Ciarka.
Źródło: Dziennik
Czynsze w górę o 30 procent. Z rynku znikają nawet mało atrakcyjne mieszkania
Czynsz za kawalerkę w Warszawie w lutym wynosił 2,2 tys. zł, w połowie marca – już ponad 2,3 tys.
Stawka za dwa pokoje wzrosła z 3,2 do ponad 3,4 tys. zł, a za trzy – z ponad 4,9 do ponad 5,3 tys. zł. –
Znika wszystko, nawet mieszkania mało atrakcyjne – mówią eksperci.
Źródło: wp.pl
Zdymisjonowany minister nadal pracuje
Blisko dwa tygodnie temu premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że podjął decyzję o zdymisjonowaniu
ministra rozwoju i technologii Piotra Nowak. Choć sporo dni od tej deklaracji minęło, to minister
nadal pracuje. Wniosek premiera o odwołanie Piotra Nowaka nadal czeka na podpis prezydenta.
Źródło: Money.pl
Dopłaty do nawozów. Ministerstwo informuje o braku zgody Brukseli, jest odpowiedź polskiego
komisarza
Komisja Europejska nie zaakceptowała wniosku Polski o zgodę na dopłaty do nawozów poinformowało w środę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do tej informacji odniósł się na
Twitterze unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, który podkreślił, że "KE zgodzi
się na dopłaty". "Jest tylko jeden warunek: ministerstwo musi złożyć prawidłowy wniosek, nie o
pomoc covidową tylko 'wojenną'" - wskazał Wojciechowski.
Źródło: TVN 24 BiS
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ZAGRANICA
Wojna w Ukrainie. USA ogłasza sankcje przeciwko największemu rosyjskiemu bankowi oraz
córkom Putina
Biały Dom ogłosił w środę nowe sankcje przeciwko Rosji, w tym pełne restrykcje blokujące przeciwko
największemu rosyjskiemu bankowi, Sbierbankowi, prywatnemu Alfa Bankowi oraz zakaz nowych
inwestycji w Rosji. Do listy sankcji dodane zostaną także m.in. dorosłe córki Władimira Putina oraz
Dmitrij Miedwiediew.
Źródło: Polsat News
Orban rozmawiał z Putinem. Premier Węgier zakwestionował prawdziwość masakry w Buczy
Viktor Orban wezwał Władimira Putina do wprowadzenia natychmiastowego zawieszenia broni w
Ukrainie i zaprosił przywódców Francji, Niemiec i Ukrainy na spotkanie z rosyjskim prezydentem w
Budapeszcie. — Nie ugniemy się pod presją. Węgry nie poprą sankcji, które obejmowały odejście od
zakupu rosyjskiego gazu i ropy — powiedział premier Węgier. Jednocześnie Orban zapewnił, że chce
wzmocnienia strategicznego partnerstwa z Polską.
Źródło: Onet.pl
Biały Dom szacuje, że rosyjska gospodarka skurczy się w tym roku nawet o 15 proc.
Szef Rady Ekonomicznej Białego Domu Brian Deese stwierdził w środę, że według szacunków rosyjska
gospodarka skurczy się w tym roku o 10-15 proc. - podała Agencja Reuters. Deese dodał, że inflacja w
Rosji sięga 200 proc. w ujęciu rocznym.
Źródło: Forsal
Andrzej Duda w CNN: Putin musi usłyszeć jedno
Prezydent Andrzej Duda zabrał głos na temat masakry w Buczy oraz pozostałych wydarzeń na froncie
wojny w Ukrainie. Zapytany w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNN, czy zgadza się ze słowami
Wołodymyra Zełenskiego o tym, że w Buczy doszło do ludobójstwa, polski prezydent odparł, że
"trudno się z tym nie zgodzić". — Putinowi trzeba postawić twarde warunki. Trzeba powiedzieć, że
jeżeli nie spełni tych warunków, to nie będziemy mieli o czym rozmawiać — stwierdził.
Źródło: Onet.pl
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