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Kurs złotego w dół. "Ignorancka postawa RPP"
W czwartek o poranku nasza krajowa waluta nie radziła sobie najlepiej. Zdaniem Łukasza Stefanika,
analityka rynków finansowych XTB, tudno się dziwić, że złoty traci, gdy realne stopy procentowe są w
naszym kraju 10 proc. na minusie, a w środę RPP nie podwyższyła stóp procentowych. "Ignorancka
postawa RPP wywiera negatywny wpływ na kurs złotego i niestety może prowadzić do dalszego
osłabienia naszej krajowej waluty" – komentuje ekspert.
Komentarz Lewicy:
Inflacja wzrasta, złoty tanieje - Polska płaci coraz więcej za 7 lat rządów PiS.
Słabnący złoty zwiększa inflację, ponieważ coraz więcej płacimy za towary z importu. A jednym z
najważniejszych produktów sprowadzanych z zagranicy są surowce, za ropę czy węgiel płacimy w
walutach obcych, przede wszystkim w dolarze, którego wartość rośnie.
Im słabszy złoty, tym więcej płacimy za dolara, ponieważ to w tej walucie rozliczany jest handel
paliwami. A hurtowa cena paliwa to 48,5% ceny końcowej.
Dlaczego złotówka jest tak tania? Przez lata PiS grał na słabego złotego, aby wzmacniać eksport, ale
jak zwykle plan był dobry, ale nie wyszło. Dlaczego? NBP osłabiał krajową walutę nawet wtedy, kiedy
złoty już był słaby, tylko po to, aby zwiększyć dywidendę Narodowego Banku Polskiego do budżetu.
Obecnie jako kraj graniczący z Ukrainą jesteśmy uznawani przez świat finansów, jako miejsce
podwyższonego ryzyka.
Podstawową przyczyną jest jednak konflikt rządu z Komisją Europejską o praworządność,
wstrzymanie środków w ramach KPO oraz groźba Polexitu. Konflikt rządu Mateusza Morawieckiego z
Komisją Europejską osłabia polską walutę i realnie wpływa na portfele Polek i Polaków. Nasz kraj
przez lata był postrzegany jako wiarygodny i przewidywalny, jako stabilne miejsce do inwestowania,
dziś już tak nie jest. W dłużej perspektywie brak środków, które nasz kraj miał otrzymać w ramach
Funduszu Odbudowy również negatywnie wpłynie na krajową gospodarkę oraz na wartość złotego.
Rozumiemy, iż słaby złoty wspiera nasz eksport, ale polityka obozu władzy spowodowała obecnie
wejście w drugą skrajność, działania na szkodę całej gospodarki. Zwłaszcza z powodu rosnących cen
surowców energetycznych.
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Jest jasnym, że ani rząd, ani NBP nie ma żadnej strategii gospodarczej i działa doraźnie reagując na
wypadki oraz realizując polityczne potrzeby rządu.
To co mogłoby wzmocnić złotówkę to otrzymanie przez Polskę środków w ramach KPO. Po pierwsze,
te pieniądze otrzymamy w euro, a więc NBP będzie je sprzedawał, aby skupić złotówkę. Naturalnie
wzmocni to naszą krajową walutę. Po drugie, gospodarka otrzyma stabilne źródło finansowania. Po
trzecie, osłabi to nasze potrzeby pożyczkowe na zagranicznych rynkach. Po czwarte i najważniejsze,
pieniądze z KPO oznaczają większą stabilizację dla naszej gospodarki a więc silniejsze podstawy do
wzmocnienia złotówki. Środki z Unii Europejskiej to również narzędzie do osłabienia inflacji w Polsce,
a właśnie zatrzymanie wzrostu cen jest ważnym elementem odzyskania przez złotego wartości.
Jeżeli nie uda się przywrócić jej do niskich jednocyfrowych poziomów to złoty będzie podlegał
systematycznej deprecjacji. A im słabszy złoty tym większa inflacja i koło się zamyka.
UNIA EUROPEJSKA
Polska i trzy inne kraje UE zaproponowały stworzenie "korytarza cenowego" na gaz
Przed piątkowym szczytem UE w Pradze Polska, Włochy, Grecja i Belgia opracowały mechanizm
regulujący pułap cenowy gazu ziemnego. Działałby on na poziomie hurtowym, a nie detalicznym,
dotyczyłby importu ze wszystkich kierunków i nie byłby ograniczony tylko do gazu wykorzystywanego
do produkcji energii elektrycznej. PAP miała możliwość wglądu do nieoficjalnego dokumentu, który
otrzymały pozostałe państwa UE.
Źródło: Forsal
Unia Europejska wyśle więcej broni na Ukrainę, w tym francuskie haubice
Według prezydenta Emmanuela Macrona Unia Europejska wyśle na Ukrainę więcej sprzętu
wojskowego, w tym broń dalekiego zasięgu z Francji.
Źródło: rp.pl
Gigantyczny pakiet pomocowy Niemiec łamie zasady UE? Komisarz: Musimy go sprawdzić
Unia Europejska zbada, czy wielki pakiet pomocowy dla niemieckich gospodarstw domowych i firm,
mający chronić przed wzrostami cen energii, nie łamie unijnych zasad.
Źródło: Forsal
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KRAJ
Marek Kuchciński nowym szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
- Wszystko wskazuje na to, że Marek Kuchciński zostanie nowym szefem KPRM - poinformował na
antenie Polsat News Ryszard Terlecki. Kuchciński zastąpi na tym stanowisku Michała Dworczyka. Potwierdzam, dostałem propozycję. Zgodziłem się - skomentował Marek Kuchciński
Źródło: Polsat News
One będą decydować o wysokości stóp procentowych. Oto nowe członkinie RPP
Na czwartkowym posiedzeniu Sejmu posłowie przegłosowali kandydatury dwóch nowych członkiń
Rady Polityki Pieniężnej — byłej prezes PKO Banku Polskiego i byłej prezes Alior Banku — Iwony Dudy
oraz posłanki Gabrieli Masłowskiej. Obie uzyskały wcześniej pozytywną rekomendację komisji
finansów.
Źródło: Businessinsider
Albo wypłacone, albo ukryte. Spółki skarbu państwa jednak z premiami
"Goła pensja" bez premii w spółkach skarbu państwa. Takie działania zapowiadał prezes PiS Jarosław
Kaczyński. Wszyscy przyklasnęli, bo premie już pobrali po koniec wakacji.
Źródło: Bankier.pl
Progi dochodowe w 500+? Ministerstwo Finansów stawia sprawę jasno
Ministerstwo Finansów nie pracuje nad zmianami w zasadach funkcjonowania programów
socjalnych, w tym w programie 500 plus - poinformował resort w czwartek. Wiceminister Artur
Soboń stwierdził w rozmowie z serwisem gazeta.pl, że do sztandarowego programu mogłyby być
wprowadzone progi dochodowe.
Źródło: Money.pl
Premier wprowadza drugi stopień alarmowy BRAVO. Potencjalnie zagrożona jest infrastruktura
energetyczna
Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO
wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Polski.
Źródło: Businessinsider
Wyciekły dane polskich żołnierzy stacjonujących na granicy z Białorusią. Boją się odwetu
Onet ma wrażliwe dane osobowe kilkudziesięciu żołnierzy WOT, którzy służą na granicy z Białorusią w
ramach operacji "Gryf". Żołnierze boją się, że ich umieszczone na publicznym komunikatorze
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internetowym personalia trafią do białoruskich służb. Alarmują też, że problem wycieku został w
wojsku przemilczany. To kolejny poważny wojskowy wyciek, który wpadł w nasze ręce w ostatnich
miesiącach.
Źródło: Onet.pl
Drewno "schodzi jak świeże bułeczki". Na opał będzie się jednak nadawać dopiero za rok
W Nadleśnictwie Trzebież (Zachodniopomorskie) zainteresowanie drewnem na opał jest większe niż
rok temu. Leśnicy przypominają jednak, że drewno kupione w tym roku nie nadaje się jeszcze do
opału. Powinno być wykorzystane dopiero za rok.
Źródło: TVN 24
Fotyga sugerowała, że nie podpisywała pisma ws. reparacji wojennych. Mamy skan dokumentu z
2006 r.
Portal Gazeta.pl dotarł do skanu pisma z listopada 2006 r., w którym ówczesna szefowa MSZ Anna
Fotyga wskazywała, iż sprawa reparacji wojennych od Niemiec jest "zamknięta". Z treści dokumentu
wynika, że Fotyga złożyła na nim swój podpis. W wydanym we wrześniu oświadczeniu obecna
europosłanka PiS sugerowała jednak, że pogląd na temat reparacji nie znalazł się w dokumencie "za
jej wiedzą i zgodą".
Źródło: Gazeta.pl
Zaskakująca szczerość rządu. W "skrajnych przypadkach" możemy być uznani za niewypłacalnych
W projekcie ustawy okołobudżetowej przygotowanej przez resort finansów znalazł się przepis
pozwalający premierowi jednoosobowo decydować o tym, by rezerwy celowe przeznaczać na
obsługę kosztów zadłużenia państwa. Uzasadnienie dla takiego ruchu jest co najmniej zaskakujące.
Źródło: Businessinsider
Podkarpackie. Proboszcz tuż przed emeryturą przelał z konta parafii 2 mln zł. Nowe ustalenia
O proboszczu parafii w Domostawie na Podkarpaciu zrobiło się głośno w sierpniu, kiedy w mediach
społecznościowych pojawiły się wyciągi bankowe duchownego. Ksiądz w dniu, w którym miał przejść
na emeryturę, przelał 2 mln zł z kościelnej kasy na swoje prywatne konto. Prokuratura Okręgowa w
Tarnobrzegu w tej sprawie wszczęła dwa postępowania. Jedno zostało umorzone.
Źródło: Gazeta.pl
Handel węglem dla gmin? To może naruszać konstytucję
Rząd nie ma prawa narzucać samorządom zadań, których nie ma w ustawie, np. zapewnienia opału
mieszkańcom.
Źródło: rp.pl
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ZAGRANICA
Białoruś. Kara za podnoszenie cen. Łukaszenka "rozwiązał" problem inflacji
W reakcja na szalejącą inflację białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka ogłosił całkowity zakaz
podnoszenia cen w całym kraju. Każdy sprzedawca, który złamie zakaz, może spodziewać się kary.
Źródło: Polsat News
Jest decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna
Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w czwartek wyrok w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna.
W sprawie sędziego naruszone zostały trzy artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Źródło: Onet.pl
Wielka Brytania przygotowuje się zimowy blackout. Przerwy w zasilaniu energią mogą trwać 3
godziny
Brytyjskim gospodarstwom domowym mogą grozić tej zimy trwające do trzech godzin przerwy w
dostawach energii - ostrzegł w czwartek operator sieci przesyłowych, National Grid, zastrzegając
jednak, że jest to najgorszy, mało prawdopodobny scenariusz.
Źródło: Forsal
Szwedzkie śledztwo ws. Nord Stream. Służby znalazły dowody świadczące o akcie sabotażu
Szwedzkie służby zakończyły śledztwo w sprawie wycieków gazu z gazociągów Nord Stream 1 i Nord
Stream 2. Inspekcja wzmocniła podejrzenia, że to nie była usterka techniczna, lecz akt sabotażu.
Źródło: Gazeta.pl
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