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Eksperci ostrzegają. "Przed gospodarką kolejny szok"
Lipcowe dane o produkcji przemysłowej zwiększają prawdopodobieństwo technicznej recesji w
polskiej gospodarce trwającej od II kwartału 2022 r. Tak brzmi diagnoza obecnej sytuacji w polskiej
gospodarce ekonomistów ING BSK. Ich zdaniem przed gospodarką kolejny szok energetyczny.
Płace zostały potężnie zaburzone. Kolejne dane nie będą tak mocne i zmaleje siła nabywcza
Polaków
Lipcowy wzrost płac w polskich przedsiębiorstwach okazał się najwyższy od 22 lat, mocno
przyśpieszył wobec czerwca i zaskoczył ekonomistów. Przeciętne wynagrodzenie rośnie znowu
szybciej niż inflacja. Jednak taki stan rzeczy może być tylko chwilowy biorąc pod uwagę widoczne już
spowolnienie gospodarcze i zaburzenie lipcowych danych.
Komentarz Lewicy:
Techniczna recesja nie zwiększy bezrobocia. Aby zaczęła spadać liczba miejsc pracy potrzeba by było
kilkumiesięcznego spadku PKB, a na to się w tej chwili nie zanosi.
Dlaczego bezrobocie jest niskie? Ponieważ z jednej strony mamy najwięcej w historii osób, które
zeszły z rynku pracy i pobierają emerytury; z drugiej strony duże firmy mają ogromne zasoby gotówki,
które zostały zbudowane przez ostatnie tłuste lata. Zarządzający firmami uznali, iż na tę chwilę
bardziej im się opłaca utrzymać stan zatrudnienia na obecnym poziomie, niż potem szukać nowych
pracowników za rok, co również wiąże się z kosztami.
Zupełnie inna sytuacja ma miejsca w małych firmach, które z jednej strony nie mają aż tak dużych
zasobów gotówki, a z drugiej strony dusi ich ciągły wzrost kosztów materiałów oraz prądu czy paliwa.
One już teraz są w trudnej sytuacji biznesowej i za chwilę mogą rozpocząć zwolnienia.
Płace. Statystycznie płace wzrosły, ale tak naprawdę sytuacja wygląda tak, że w sektorze
przedsiębiorstw płace wzrosły o 1,7%. Statystyki napędziły: górnictwo - wzrost o 26%,
Rolnictwo/leśnictwo - wzrost o 62% oraz energetyka - wzrost o 23%. Wszystko to efekt m.in. wypłaty
nagród z okazji Dnia Leśnika i Dnia Energetyka. Oznacza to, że płace rosną wolniej od inflacji.
Przypominamy, iż ten wskaźnik nie obejmuje pracowników budżetówki, których płace nie rosną
wcale lub poniżej wzrostu cen.
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Co dalej z gospodarką? Poza czynnikami zewnętrznymi związanymi z wojną w Ukrainie, brakami
surowców, to polską ekonomię powinny rozruszać inwestycje. Od dawna mówimy, iż źródłem
taniego kapitału są pieniądze z KPO dla Polski, ale obecnie w związku z decyzjami politycznymi
kierownictwa PiS są one niedostępne.
Czy pieniądze z KPO można zastąpić pożyczając je rynku, ale oprocentowanie takiego długu będzie o
wiele wyższe od tego, kapitału, który możemy pozyskać w ramach Funduszu Odbudowy. Mówimy o
około 100 mld zł rocznie przez 3 lata. W takiej sytuacji każdy 1% wyżej kosztu pozyskania kapitału
robi ogromną różnicę, Mówimy o 4-7 mld zł dodatkowych kosztów na każde pożyczone z rynku 100
mld zł.
Drugim motorem inwestycji mógłby być sektor przedsiębiorstw, ale przy ciągle zmieniającym się
praktycznie z miesiąca na miesiąc prawie – zwłaszcza tym podatkowym – nikt nie będzie podejmował
długofalowych decyzji o wydawaniu pieniędzy, lepiej do cna wykorzystać to co się już posiada.
Dlatego też Lewica domaga się:
- uporządkowania finansów publicznych, aby wydatki przestały być ukrywane i znów były pod
kontrolą parlamentu.
- zakończenia przyjmowania ustaw w trybie 24-godzinnym. Prawo w Polsce powinno być
przewidywalne i przyjmowane w drodze konsultacji społecznych. Do tej pory już 946 razy polski
parlament zmieniał przepisy podatkowe, tylko w tym roku urzędy skarbowe przygotują 20 000
interpretacji przepisów podatkowych, to wszystko świadczy o tym z jakim skomplikowanym
systemem mamy do czynienia.
Uproszczenie systemu podatkowego. Naszym celem jest przygotowanie dwóch aktów prawnych ustawy o podatku o dochodach osobistych oraz ustawy o podatku od dochodów z działalności
gospodarczej. Należy wyraźnie rozdzielić dochody, które mają Polki i Polacy zatrudnieni w zakładach
pracy od tych, którzy zarabiają prowadząc działalność gospodarczą.
- Odblokowania pieniędzy dla Polski w ramach KPO.
UNIA EUROPEJSKA
Jourova kontra von der Leyen. Polska przyczyną konfliktu w Brukseli
Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova miała poprawić relacje Brukseli z krajami Europy
Środkowo-Wschodniej, ale jej działania przyniosły odwrotny skutek i uczyniły z niej przeciwniczkę
Ursuli von der Leyen — informuje "Der Spiegel"
Źródło: Onet.pl
Po 12 latach unijni wierzyciele kończą ścisły nadzór nad greckimi finansami
W sobotę po 12 latach formalnie zakończył się ścisły nadzór wierzycieli z Unii Europejskiej nad
finansami publicznymi Grecji. Oznacza to, że kraj ten nie będzie już musiał poddawać się kwartalnym
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kontrolom, by otrzymywać wypłaty z pakietu pomocowego - poinformowała agencja Associated
Press.
Źródło: Forsal
KRAJ
ABW bierze wszystko. Pułkownicy przejęli stery w służbach specjalnych
Na czele cywilnych służb specjalnych stoją obecnie oficerowie wywodzący się z Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ostatnia nominacja dotyczy szefa Agencji Wywiadu, ale podobnie
jest w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. ABW jest dzisiaj najbardziej zaufaną i najlepiej ocenianą
służbą wśród tych, które nadzoruje minister koordynator służb specjalnych – twierdzą informatorzy
Business Insider Polska.
Źródło: Businessinsider
Handlarz respiratorami pod opieką ABW. Nowe fakty w sprawie Andrzeja I.
ABW skutecznie zablokowała realne ściganie handlarza respiratorami – ustaliła „Rzeczpospolita”. To
był przypadek czy działanie umyślne?
Źródło: rp.pl
Wysokie ceny nawozów. Skutki odczujemy wkrótce wszyscy
Podwyżki cen dotyczą już nie tylko gazu czy prądu, ale również nawozów rolniczych. Skutki
odczujemy wkrótce wszyscy - donosi reporter Polsat News Piotr Kuśmierzak. Ceny niektórych z
nawozów wzrosły ponad dwukrotnie. A wysokie koszty produkcji, to drogie warzywa i owoce.
Źródło: Polsat News
Kryzys. Polacy obawiają się pogorszenia sytuacji ekonomicznej
Znacząca większość polskich rodzin spodziewa się pogorszenia sytuacji ekonomicznej i spadku jakości
życia - wynika z badań opinii publicznej. Czekamy na biedę i uważamy ja za nieunikniony efekt
obecnego kryzysu.
Źródło: Interia.pl
Orlen w przeszło jednej trzeciej należy do Skarbu Państwa. Wzrost po fuzji z Lotosem
Orlen i Lotos połączyły się w jedną spółkę. W obu firmach udziały miał Skarb Państwa. Po fuzji jego
udział w akcjach Orlenu wzrósł i przekroczył jedną trzecią wszystkich udziałów. Agencje ratingowe w
wyniku fuzji zwiększyły rating przedsiębiorstwa paliwowego
Źródło: gazeta.pl
Wakacje kredytowe. Kolejne kłopoty klientów
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"UOKiK bada sygnały o pobieraniu przez banki rat mimo złożenia wniosków o wakacje kredytowe" —
pisze w piątek "Rzeczpospolita". Bankowcy winią technologię i przekonują, że system dał radę.
Źródło: Businessinsider
Schab, „egzekutor” Ziobry, potwierdza: represje w sądzie apelacyjnym są za stosowanie prawa UE
Piotr Schab, prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, potwierdził, że przeniesienie dwóch sędzi do
innego wydziału jest karą za stosowanie wyroków ETPCz i TSUE. Za bezprawne represje Schabowi i
jego zastępcy Radzikowi grozi w przyszłości odpowiedzialność karna.
OKO.press
Niemcy wykupują polskie drewno na opał? "Nie rozumiem postawy rządu, który na to zezwala"
Spanikowani Polacy nie tylko rzucili się w ostatnim czasie na węgiel, ale również drewno na opał i
chrust. Tymczasem Niemcy mają masowo kupować drewno na opał w Polsce, nieoficjalnie dowiedział
się "Super Express". Jeszcze niedawno Lasy Państwowe podkreślały, że nie prowadzą eksportu
drewna. Jest jednak odstępstwo od tej reguły
Źródło: Innpoland
Pociągi tylko dla wytrwałych. Bez klimatyzacji, przepełnione i opóźnione
Mijające wakacje mocno powiększyły grono pasażerów sfrustrowanych dojazdami na wczasy koleją.
Zwłaszcza tych, dla których podróż z powodu licznych niedogodności okazała się prawdziwą udręką.
Źródło: rp.pl
Zakaz aut spalinowych. Rząd już się przygotowuje, jest ważny przetarg
Jeśli samochód, to tylko elektryczny. Od 2035 roku produkcja aut spalinowych w Unii Europejskiej
będzie zakazana. Jednak do skorzystania z samochodów elektrycznych, które zaczną wówczas
królować na drogach, potrzebna jest odpowiednia infrastruktura. Tej obecnie jest w Polsce jak na
lekarstwo.
300gospodarka.pl
ZAGRANICA
Sanna Marin, Finlandia. "Zatańcz z Sanną" - międzynarodowa społeczność wspiera premier
"Dance with Sanna", czyli "Zatańcz z Sanną" - pod tym hasłem w sieci znajdziemy coraz więcej
filmików z tańczącymi kobietami. Wspierają one fińską premier Sannę Marin, której nagrania z
imprezy wyciekły do sieci
Źródło: Polsat News
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Niemcy w gazowym szachu. Gazprom planuje kolejne wyłączenie Nord Stream 1
Przesyłanie gazu przez gazociąg Nord Stream 1 z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie ma być
zawieszone od 31 sierpnia do 2 września z powodu "prac konserwacyjnych” - podaje w piątek portal
gazety "Tagesspiegel".
Źródło: Forsal
Rosja potwierdza: W eksplozji samochodu zginęła Daria Dugina. Ukraina odcina się od eksplozji
Daria Dugina, córka ideologa Kremla Aleksandra Dugina, zwanego "mózgiem Putina", zginęła po tym,
jak podejrzany ładunek eksplodował w samochodzie, którym podróżowała - to oficjalne
potwierdzenie rosyjskich śledczych w sprawie zdarzenia pod Moskwą. Od zamachu odcina się Kijów.
"Ukraina nie ma nic wspólnego ze śmiercią córki Aleksandra Dugina" - oświadczył doradca szefa
kancelarii prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.
Źródło: gazeta.pl
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