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Gospodarka zwalnia. Na wydatki mamy coraz mniej
Przemysł wyraźnie hamuje. Nastroje konsumentów są słabe. Realnie na wydatki mamy coraz mniej.
Komentarz Lewicy:
Gospodarka hamuje, rząd traci kontrolę nad inflacją, poziom życia Polek i Polaków zaczyna spadać.
Obóz władzy lubił się chwalić, iż płace rosną szybciej od inflacji. Po raz pierwszy od 2 lat
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (niecałe 40% pracowników) rosły w wolniejszym tempie,
aniżeli wzrost cen! Przypominamy, iż ten wskaźnik nie obejmuje pracowników budżetówki, których
płace nie rosną wcale lub poniżej wzrostu cen. Inflacja w czerwcu wyniosła 15,5%, natomiast wzrost
płac nominalnych „jedynie” o 13%. W związku z powyższym realne płace w gospodarce narodowej
spadły o 2,5%. Siła nabywcza naszych pensji jest mniejsza. Za te same pieniądze jesteśmy w stanie
kupić mniej, niż rok wcześniej. Utrzymujący się wzrost cen zjada i będzie zjadać nasze wynagrodzenia,
więc można zacząć mówić o trendzie spadku realnych wynagrodzeń.
Nie grozi nam drastyczny wzrost bezrobocia, ale gorsza jakość życia i płace, które nie nadążają za
wzrostem cen. To czym chwalił się premier przez lata, czyi wzrostem płac w sektorze przedsiębiorstw
powyżej inflacji to już teraz jest nieaktualne.
Do tego dochodzą gigantyczne podwyżki cen energii, które już teraz albo za chwilę dotrą do
konsumentów.
Do tego należy dodać najwyższą od 24 lat inflację, najdroższe kredyty od 14 lat. Dodatkowo mamy
najdroższe w historii paliwo i prąd.
Jak Polska może utrzymać wysoki wzrost gospodarczy? Odzyskać fundusze unijne – Krajowy Plan
Odbudowy to 58,1 mld euro dla Polski. Polska gospodarka potrzebuje paliwa, aby budować
innowacyjną gospodarkę, tworzyć nowe wysokopłatne miejsca pracy, czy też skutecznie
przeprowadzić transformację energetyczną.
Lewica jest za tym, żeby pieniądze w ramach Krajowego Planu Odbudowy/Funduszu Odbudowy
przyszły do Polski. Umożliwiliśmy to już rok temu, głosując za ratyfikacją Funduszu. Od momentu
zatwierdzenia KPO każdego dnia rząd powinien być rozliczany z realizacji projektów w nim
zapisanych. Na dziś Ziobro z Kaczyńskim wybrali interes 11 osób z Izby Dyscyplinarnej, zamiast
miliardów euro dla Polek i Polaków.
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Orlen ma rekordowe zyski oraz cena benzyny jest wyższa od kosztów jej wytworzenia, oznacza, iż jest
przestrzeń do tego, aby spółka posunęła się i obniżyła ceny benzyny na polskich stacjach. Nie
będziemy opowiadać bajek, iż cenę da się obniżyć do 5 złotych. Jednakże z analiz wynika, iż jest
przestrzeń do tego, aby o tę złotówkę cenę benzyny obniżyć.
W okresie od 14 lutego do maja 2022 r. paliwa w Polsce drożały najbardziej w Unii Europejskiej,
wynika z rankingu prowadzonego przez Komisję Europejską, która prowadzi stały monitoring cen
paliw z pominięciem podatków.
Bez uwzględnienia podatków polskie ceny benzyny Pb 95 są 9. najwyższe w UE na 27 państw, a oleju
napędowego - 10. najwyższe. LPG mamy najdroższy w monitorowanych krajach Unii.
Paliwo może być tańsze o ponad 1 zł, nie dzięki rabatom czy promocjom, ale poprzez ograniczenie
gigantycznych marż jakie koncerny paliwowe nakładają na ceny benzyny czy oleju napędowego.
Lewica nie chce słuchać ciągłego: nie da się ze strony Orlenu i złożyła projekt ustawy, który nakłada
ograniczenia w nakładaniu marż na paliwa w sprzedaży hurtowej i detalicznej.
Niższe ceny paliw to niższa inflacja, ponieważ w kosztach praktycznie wszystkich produktów i
większości usług jest cena paliwa. Tarcza inflacyjna rządu nie działa, co z tego, że rząd obniżył
podatek VAT, skoro koncerny paliwowe poprzez swoje astronomiczne marże podniosły ceny paliw i
nakręcają drożyznę w Polsce.
Ustawa ograniczająca marże koncernom paliwowym gotowa i czeka na uchwalenie przez Sejm.
Paliwa mogą być tańsze na stacjach benzynowych o ponad 1 zł, wystarczy przyjąć projekt Lewicy na
obecnie trwającym posiedzeniu Sejmu.
UNIA EUROPEJSKA
Ambasadorowie państw członkowskich przyjęli w Brukseli pakiet sankcji wobec Rosji
Ambasadorowie państw członkowskich przy UE przyjęli w środę w Brukseli pakiet nowych sankcji
wobec Rosji. Zakłada on zakaz importu rosyjskiego złota i jednocześnie wzmacnia kontrolę eksportu
w zakresie produktów podwójnego zastosowania i zaawansowanych technologii.
Źródło: Polsat News
Wyniki kontroli PE. "To, co zobaczyliśmy, budzi nasze obawy"
Delegacja Komisji Kontroli budżetowej z przewodniczącą Moniką Hohlmeier podsumowała wizytę w
Warszawie, która miała na celu wgląd w dystrybucję funduszy unijnych.
Źródło: Money.pl
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Odpowiedź na szantaż Putina. KE chce szybkiego zmniejszenia zużycia gazu o 15 proc. Jak?
Komisja Europejska nie pozostawia złudzeń - ceny gazu pozostaną wysokie. Podkreśla, że poradzimy
sobie bez surowca z Rosji, o ile uda nam się ograniczyć ogólne zużycie gazu. Cel: 15 proc. do marca
2023 roku. Jak go osiągnąć i kto ma oszczędzać? Opublikowano plan
Źródło: OKO.press
KRAJ
Dymisja Piotra Naimskiego. "Nie nadaję się do współpracy"
Jako ustne uzasadnienie powiedziano mi, że nie nadaję się do współpracy i 'wszystko blokuję'" napisał Piotr Naimski, informując o dymisji ze stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej
Infrastruktury Energetycznej oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Dziękuję
mu za jego pracę i zaangażowanie" - napisał premier Mateusz Morawiecki.
Źródło: Polsat News
Dodatek węglowy również na inne cele. "Od beneficjenta zależy, ile wyda na węgiel"
"To od beneficjenta będzie zależeć, w jakim stopniu środki te zostaną przeznaczone na zakup węgla".
W ten sposób przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska potwierdza przypuszczenia mediów.
Dodatek węglowy, którego wprowadzenie planuje rząd, będzie mógł zostać przeznaczony nie tylko na
węgiel. Istotne jest tylko to, czy surowiec jest głównym źródłem ciepła w gospodarstwie.
Źródło: Gazeta.pl
Zmiany w prawie bankowym. Wprowadzono je w ustawie o dodatku do węgla
W projekcie ustawy o dodatku węglowym zawarto... zamiany dotyczące funkcjonowania systemu
ochrony banków i rozszerzono zakres przypadków, w jakich będzie można udzielić wsparcia. .
Źródło: Money.pl
Brakuje węglarek i torów. Porty i składy opału mocno obciążone. Węgiel może nie dojechać do
małych miast
Zapowiada się trudna zima. Rząd szuka kilku milionów ton węgla. Nawet jeśli znajdzie, pojawi się
kłopot z transportem surowca do miast powiatowych. - Wąskich gardeł jest kilka - mówi Mariusz
Marszałkowski z BiznesAlert.pl
Źródło: Gazeta.pl
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MON planuje gigantyczne zakupy w Korei Południowej
W południowokoreańskich mediach opublikowano informacje, według których tylko do końca lica
polskie władze miałyby zawrzeć umowy na dostawy uzbrojenia produkcji południowokoreańskiej o
wartości sięgającej 14 mld dolarów (65,23 mld złotych)!
Źródło: rp.pl
Sytuacja na bloku jest bardzo trudna — ostrzega wykonawca Elektrowni Jaworzno. Węgla brak w
całej Polsce
Najnowszy blok w Elektrowni Jaworzno, którego budowa pochłonęła ponad 6 mld zł, ma problem z
dostawami węgla z kopalń Tauronu. W efekcie spala surowiec złej jakości i przez to w ostatnim czasie
miał przestoje — wynika z wewnętrznej korespondencji jednej ze spółek zależnych Rafako,
wykonawcy kontraktu w Jaworznie, do której dotarł Business Insider Polska.
Źródło: Businessinsider
Prawo dla aptecznych gigantów. Złapaliśmy urzędników na kłamstwie
Wirtualna Polska ma dowody na to, że Główna Inspektor Farmaceutyczna Ewa Krajewska kłamała,
twierdząc, iż nie ma nic wspólnego z niezgodną z prawem interpretacją przepisów dotyczących rynku
aptekarskiego. Interpretację taką - korzystną dla największych sieci aptecznych - opublikował
wiceminister zdrowia. Wycofał się z niej po publikacji WP.
Źródło: Money.pl
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska stawia Senatowi warunek. Nie chce
"dywagować o prywatnych sprawach"
Warunkiem udziału Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w posiedzeniu Senatu jest rzetelna dyskusja
o orzecznictwie, a nie dywagacje i insynuacje, w tym dotykające prywatnych spraw — oświadczyła
prezes TK Julia Przyłębska w piśmie skierowanym do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.
Źródło: Onet.pl
Koniec śledztwa ws. tzw. willi Kwaśniewskich. Decyzja prokuratury jest prawomocna
Koniec sprawy dotyczącej majątku Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich. Prokuratura Regionalna w
Katowicach umorzyła prowadzone od 2016 roku lat śledztwo, w którym badano kwestię m.in. słynnej
willi w Kazimierzu Dolnym
Źródło: Natemat
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KPRM chciała kupić 50 tys. flag. Podobne sprzedaje sklep Red is Bad. Przetarg wygrał właściciel
marki
5 mln zł - tyle przeznaczy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na produkcję i dostarczenie polskich flag
do ok. 41 tys. sołectw w Polsce i do samej KPRM. Przetarg na tę usługę wygrała spółka Pawła Szopy,
właściciela marki odzieży patriotycznej Red is Bad. Z dokumentów przetargowych wynika, że KPRM
zależało na kupieniu flag podobnych do tych, które oferowane są właśnie przez sklep Red is Bad
Źródło: Gazeta.pl
ZAGRANICA
Kryzys we włoskim rządzie. Premier złoży kolejną rezygnację. Burzliwe posiedzenie Senatu
Premier Włoch Mario Draghi ma w czwartek złożyć kolejną rezygnację na ręce prezydenta Sergio
Mattarelli. Dziś w Senacie trzy ugrupowania należące do koalicji rządowej nie wzięły udziału w
głosowaniu ws. wotum zaufania.
Źródło: Gazeta.pl
Pożary w Europie. Żywioł szaleje m.in. we Włoszech, Grecji, Portugalii i Hiszpanii
Od kilku dnia Europa zmaga się z falą morderczych upałów, a wraz z nią z szalejącymi pożarami.
Trudna sytuacja jest w Hiszpanii, gdzie ogień strawił ok. 60 tys. ha lasów i łąk. Żywioł mocno daje się
we znaki mieszkańcom Grecji, gdzie strażacy walczą z płomieniami w okolicach Aten, a także we
włoskiej Toskanii, gdzie do gaszenia wykorzystywane są samoloty i śmigłowce.
Źródło: Polsat News
Pentagon: Polska jest podporą pomocy wojskowej dla Ukrainy
"Polska jest podporą pomocy wojskowej Zachodu dla Ukrainy, a sama wysłała broń o wartości 1,7
mld dolarów" - powiedział w środę szef Pentagonu Lloyd Austin po wirtualnym spotkaniu Grupy
Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. Zapowiedział też nowe dostawy systemów HIMARS, choć
zasygnalizował, że wkrótce mogą pojawić się problemy z dostępnością pocisków do tego systemu.
Źródło: Dziennik
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