Czwartek, 30 lipca 2020 nr 137/2020
Czwartek, 6 października 2022 nr 168/2022
BRIEF
LEWICA
BRIEF LEWICA

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła stóp procentowych. Pozostają na dotychczasowym poziomie
Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła w środę stóp procentowych. Zdecydowała się pozostawić je na
dotychczasowym poziomie, czyli 6,75 proc. Oznacza to, że główna stopa procentowa NBP,
referencyjna nie zmieni się. To koniec serii jedenastu podwyżek od października minionego roku. Nie
wzrosną zatem raty kredytów.
Komentarz Lewicy:
Jedenaście podwyżek stóp procentowych nie tylko nie zahamowało inflacji, ale ona wciąż rośnie. To
powinno dać do myślenia.
Jednakże z komunikatu RPP wynika, iż Rada dostrzega spowolnienie gospodarcze, wywołane min.
podwyżką stóp procentowych, które ma przyczynić się do zduszenia inflacji w kolejnych miesiącach.
Jednakże może to okazać się złudne z powodu wysokich cen energii oraz żywności.
Dzisiaj oprócz PR-owych zagrań, że to jest inflacja związana z wojną, rząd nie przedstawił żadnych
konkretnych rozwiązań walki ze galopującymi cenami.
Propozycje rządu nie wprowadzają systemowych zmian, które uwolniłyby kredytobiorców od
problemów wahań wzrostu rat, ale odsuwają ten problem na czas po wyborach w 2023 r.
Wakacje kredytowe to nie pomoc, tylko gra na czas. Z każdych wakacji trzeba wrócić. Premier jedyne
co ma teraz do zaproponowania tym, którym raty kredytów urosły do monstrualnych rozmiarów, to
przeczekanie, a nie ulgę w problemie, a już na pewno nie rozwiązanie problemu. Te ogromne raty
kredytów i tak trzeba będzie spłacić, tyle, że nieco później, czyli wtedy gdy inflacja będzie jeszcze
wyższa niż dziś, gdy ceny jeszcze bardziej poszybują w górę, gdy jeszcze trudniej będzie związać
koniec z końcem, gdy zaczną się kłopoty z pracą, bo już widać pierwsze sygnały, że gospodarka
zaczyna spowalniać.
Lewica ma plan na zbicie inflacji bez zduszenia wzrostu gospodarczego: ograniczyć marże koncernów
paliwowych i energatycznych, strategiczne spółki Skarbu Państwa powinny stabilizować rynek, a nie
go podkręcać (produkcja nawozów); inwestycje w zieloną energię, uruchomienie środków w ramach
KPO, tam jest 65 mld zł na OZE; inwestycje w mieszkania komunalne, aby ucywilizować ceny
wynajmu - środki na ten cel również są w KPO. Narzędziem, które przyczyni się do obniżenia cen
energii w dłuższej prospektywnie do wspólne zakupy energii przez państwa Unii Europejskiej.
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Odkąd zaczął się kryzys energetyczny oraz ten związany z wysoką inflacją rozpoczęło się
przekonywanie nas, że to zwykli ludzie powinni zaciskać pasa na swoich brzuchach. Przekonywanie
nas, że jakoś to będzie, trzeba przetrzymać. Lewica się z tym dramatycznie nie zgadza. Uważamy, że
trzeba wspierać zwykłych obywateli, emerytów, rodziny, pracowników. I to wsparcie im się po prostu
należy. Lewica położyła na stole szereg projektów ustaw, które mają pomóc Polkom i Polakom
przetrwać ten trudny okres: zamrożenie marż koncernów paliwowych, zahamowanie spekulacji na
rynku energii, druga waloryzacja rent i emerytur, 20 procentowa podwyżka dla budżetówki,
darmowe posiłki dla dzieci w szkołach, a także zamrożenie rat kredytów na poziomie z grudnia 2019
r.
Źródłem finansowania tych rozwiązani powinny być firmy, które dotychczas unikały opodatkowania
w Polsce lub też wykorzystują kryzys do radykalnego zwiększania swoich marż. - Lewica
zaproponowała ustawę wprowadzającą podatek cyfrowy od wielkich korporacji międzynarodowych.
Mówimy również bardzo wyraźnie o tym, że trzeba wprowadzić podatek od nienależnego
wzbogacenia się tych firm, które dzisiaj zarabiają na kryzysie.
UNIA EUROPEJSKA
Von der Leyen: Unia Europejska musi mieć system wspólnych zakupów energii
Szefowa Komisji Europejskiej w swoim wystąpieniu w Parlamencie Europejskim zapowiedziała
dodatkowe fundusze na modernizację infrastruktury energetycznej w UE. — W ten sposób wszystkie
państwa europejskie mogą przyspieszyć niezbędne inwestycje — stwierdziła Ursula von der Leyen.
Źródło: Businessinsider
Niepokojąca prognoza. Europa dopiero poczuje prawdziwe oblicze kryzysu
- Europa może stanąć w obliczu jeszcze bardziej dotkliwego kryzysu energetycznego w przyszłym
roku, po tym, jak opróżni swoje zbiorniki gazu, aby przetrwać mroźną zimę - powiedział w środę Fatih
Birol szef Międzynarodowej Agencji Energii, którego cytuje Reuters.
Źródło: Money.pl
Sprzeciw Francji bez znaczenia. Reuters dotarł do planów Niemiec i Hiszpanii
Hiszpania i Niemcy planują, mimo sprzeciwu Francji, dokończenie budowy rurociągu MidCat,
umożliwiającego transport gazu z hiszpańskich terminali do reszty Europy - wynika z dokumentu, do
którego dotarł w środę Reuters.
Źródło: Dziennik
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KRAJ
Śląskie. Długie kolejki po węgiel i zapisy na zapisy
Tu jest najpierw lista przed bramą, kierowcy robią sobie listę, kto za kim stoi i później rejestracja do
okienka - powiedział jeden z oczekujących w kolejce po węgiel w śląskim Bieruniu. Kolejka się nie
zmieniejsza, cały czas liczy około 300 osób.
Źródło: Polsat News
Rząd ma nowy pomysł na sprzedaż węgla. Są pierwsze szczegóły
Samorządowy pakiet węglowy - bo tak o nim się mówi - ma być przedstawiony w ciągu najbliższych
dni w formie ustawy. Lokalni włodarze będą mogli nieobowiązkowo uczestniczyć w programie zakupu
węgla. Na czym on będzie polegał? Gminy najpierw zbiorą dane od mieszkańców na temat
zapotrzebowania na wspomniany surowiec, a następnie kupią go od importera wskazanego przez
rząd.
Źródło: Money.pl
Andrzej Duda: Polska mogłaby pomyśleć o parasolu nuklearnym
- Rozmawialiśmy z amerykańskimi przywódcami, czy USA rozważają możliwość naszego udziału w
porozumieniu o współdzieleniu taktycznej broni nuklearnej - poinformował prezydent RP Andrzej
Duda w wywiadzie opublikowanym w środę. Dodał, że gdyby Rosja rozpętała wojnę jądrową,
odpowiedzialni za to "byliby wyklęci na całym świecie".
Źródło: Interia.pl
Jacek Siewiera ma być nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Według informacji Onetu Jacek Siewiera jest najpoważniejszym kandydatem do objęcia stanowiska
szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zmiana na czele Biura ma nastąpić 10 października, kiedy
prezydent Andrzej Duda odwoła z tego stanowiska Pawła Solocha.
Źródło: Onet.pl
Athena, najszybszy superkomputer w Polsce, już działa
Athena już działa. Należący do AGH najszybszy superkomputer w Polsce uruchomiono przy okazji
rozpoczęcia nowego roku akademickiego na tej krakowskiej uczelni. Na uroczystości pojawił się m.in.
arcybiskup Marek Jędraszewski, który poświęcił Athenę.
Źródło: Gazeta.pl
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Spór o kontrole pracy zdalnej. Rząd kontra inspekcja
Skoro firmy mają kontrolować pracowników w ich domach, to powinny to dokumentować – twierdzi
Państwowa Inspekcja Pracy. Na to nie zgadza się Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, bo nie
chce dodawać pracodawcom biurokratycznych obowiązków. Jeszcze większy spór dotyczy BHP, w
tym odpowiedzialności za wypadki.
Źródło: Businessinsider
Rzuciła się na ratunek synowi. Teraz odpowie przed sądem
Za próbę włamania się do domu przez wybite okno Marcin U. zapłacił własnym życiem. Gdy napastnik
szarpał się z jednym z mieszkańców, do akcji wkroczyła jego matka z nożem i w obronie syna zabiła
włamywacza. Teraz prokuratura stawia zarzuty rodzinie o udział w bójce ze skutkiem śmiertelnym.
Źródło: wp.pl
Fundusz Kościelny puchnie
Rząd chce przeznaczyć rekordową kwotę na składki emerytalne i zdrowotne osób duchownych,
głównie katolickich.
Źródło: rp.pl
ZAGRANICA
Wojna w Ukrainie. Włosi poderwali myśliwce z Polski. Cztery rosyjskie samoloty blisko granic Unii
Włoskie Siły Powietrzne, których myśliwce pilnują bezpieczeństwa nieba wschodniej flanki NATO w
ramach misji Air Policing, poinformowały w środę o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski i
Szwecji przez cztery rosyjskie myśliwce. Włosi poderwali dwa Eurofightery, a później podali
dokładniejszą informację, że Rosjanie jedynie przelatywali "w pobliżu" nad wodami
międzynarodowymi.
Źródło: Polsat News
Niewiele brakowało, by NATO znalazło się w stanie cyberwojny z Iranem
Na początku tego roku Albania stała się niedawno celem cyberataków, które były tak paraliżujące
władze w Tiranie, że tamtejszy rząd rozważał wezwanie NATO do obrony jego kraju. A to mogło
wciągnąć wszystkie państwa członkowskie Sojuszu, w tym Polskę, w konfrontację z Iranem.
Źródło: Onet.pl
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Jest decyzja w sprawie produkcji ropy naftowej. "Potęgi naftowe stają po złej stronie historii"
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową i jej sojusznicy (OPEC+) porozumieli się w sprawie
zmniejszenia wydobycia ropy o 2 miliony baryłek dziennie - poinformowała Agencja Reutera,
powołując się na swoje źródła w OPEC+. Cięcia mają wejść w życie od listopada.
Źródło: TVN 24 BiS
Zadłużenie USA przekroczyło 31 bln dolarów
Zadłużenie USA przekroczyło 31 bln dolarów - poinformowało we wtorek amerykańskie ministerstwo
finansów. Wartość długu zbliża się do ustanowionego przez Kongres limitu zadłużenia, wynoszącego
około 31,4 bln dol. - podaje Associated Press.
Źródło: Forsal
Wielka Brytania. Nastolatek z Polski został dźgnięty nożem. Nie żyje
W Wielkiej Brytanii zginął 14-letni Tomasz z Polski. Chłopak został dźgnięty nożem, zmarł we wtorek 4
października nad ranem. Prokuratura wyjaśnia okoliczności jego śmierci.
Źródło: Gazeta.pl
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