
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Są najnowsze dane o wynagrodzeniach. Polacy ubożeją

Przeciętne  miesięczne  wynagrodzenie  w sektorze  przedsiębiorstw we wrześniu  2022  r.  wyniosło
6687,81 zł  – podał  GUS.  Wzrosło  14,5 proc.  rok do roku,  co przy inflacji  na poziomie 17,2 proc.
oznacza, że nasze realne pensje maleją. 

Przemysł trzyma się mocno. Dane lepsze od prognoz

Produkcja przemysłowa w Polsce pozytywnie zaskoczyła. Odczyt GUS jest o punkt procentowy wyższy
niż wynosił konsensus rynkowy. Wzrosty odnotowano zarówno miesiąca do miesiąca, jak i rok do
roku. 

Polacy coraz mocniej zaciskają pasa. Wyniki sprzedaży mogą negatywnie zaskoczyć

Większość ekonomistów z coraz większym niepokojem obserwuje to,  co dzieje się z konsumpcją,
która przez lata była motorem napędowym polskiej gospodarki. Niedługo może być hamulcowym.
Prognozy  sprzedaży  wyraźnie  pogorszyły  się  w  ciągu  kilku  tygodni.  Eksperci  widzą  postępujące
zaciskanie pasa, czego nie było już dawno. W pierwszej kolejności tniemy wydatki na sprzęt RTV i
AGD oraz rzadziej odwiedzamy stacje paliw. 

Komentarz Lewicy:

To kolejny miesiąc, kiedy realne płace Polek i Polaków spadają.   Gdyby te dane obejmowały sferę
budżetową oraz  mikrofirmy to ten obraz wyglądałby jeszcze gorzej. Polki i Polacy realnie zarabiają
coraz mniej!

Średnia płaca w Polsce w firmach zatrudniających >9 osób wzrosła o 14,5% r/r.  To oznacza, że w
obliczu ponad 17-procentowej inflacji, realne płace skurczyły się w porównaniu do sierpnia ubiegłego
roku o 2,7%.

To już trzeci miesiąc, kiedy wynagrodzenie w tym sektorze rośnie wolniej niż inflacja. Wniosek? Spirali
płacowej nie widać . Nominalne wynagrodzenia w przemyśle w zasadzie nie zmieniły się od marca. W
budżetówce wynagrodzenia realne spadły, a ceny w tym samym czasie wzrosły. Ludzie pracy coraz
mocniej odczuwają obecny kryzys.  

Przekłada  się  to  na  decyzje  zakupowe  konsumentów  i  ograniczenie  wydatków.  Dlatego  Lewica
domaga się 20-procentowej podwyżki dla sfery budżetowej oraz zwiększania płacy minimalnej, która
do 2030 r. powinna osiągnąć poziom 60% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
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Dlaczego bezrobocie wciąż nie rośnie? 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. 

W gospodarce widać wpływ cen energii  na produkcję, która trzyma się nieźle.  Eksport trzyma się
nieźle i wraz z napływem inwestycji zagranicznych na razie bilansuje zwiększone wydatki na surowce.
Polska  gospodarka  korzysta  na  tworzonych  na  nowo  łańcuch  dostaw,  wojna  i  droższy  fracht
zwiększyły naszą atrakcyjność, kosztem przede wszystkim Azji. 

Dane  oraz  polityka  rządu  zapowiadają,  iż  wyższa  inflacja  zostanie  z  nami  na  dłużej.  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. 

UNIA EUROPEJSKA

Bruksela. Jest porozumienie ws. obniżek cen prądu i gazu. "Polska grupa" wygrała z Niemcami

Jest  porozumienie  na  szczycie  w  Brukseli  ws,  planu  energetycznego,  który  ma  doprowadzić  do
obniżenia wysokich cen prądu i gazu. Unijni przywódcy porozumieli się po ponad 10 godzinach obrad.
Ustalenia obejmują tymczasowe wprowadzenie limitów cenowych na gaz, ale szczegóły jak to będzie
wyglądało mają być doprecyzowane.

Źródło: Gazeta.pl

Polska na kursie kolizyjnym z UE. Węgrzy stawiają na pojednanie

Komisja Europejska jest zdania, że Polska nie spełnia wszystkich warunków do wypłaty funduszy z
unijnego  budżetu.  Innego  zdania  jest  polski  rząd  i  zapewnia,  że  pieniądze  nie  są  zagrożone.
Tymczasem  Warszawa  traci  sojusznika  w  Brukseli.  Węgry  zdecydowanie  wolą  się  dogadać  i
odblokować fundusze – pisze "Dziennik Gazeta Prawna". 

Źródło: Money.pl
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Miasta kontra fundusze. Jak Europa radzi sobie z dużymi inwestorami na rynku mieszkaniowym

Rynek najmu instytucjonalnego w Polsce się rozwija: w ciągu sześciu lat liczba mieszkań należących
do funduszy inwestycyjnych może wzrosnąć w Polsce ponad trzy razy. Tymczasem są europejskie
miasta, które otwarcie walczą z tą formą własności. 

Źródło: 300gospodarka.pl

Partnerka byłego wiceministra i europosła PiS została aresztowana

Partnerka życiowa byłego wiceministra, a obecnie europosła PiS Grzegorza Tobiszowskiego została
zatrzymana. Dokonali tego policjanci specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.  

Źródło: Onet.pl

KRAJ

Sejm przyjął ustawy o maksymalnych cenach energii i cenach węgla dla samorządów

Ustawa, na mocy której samorządy będą mogły sprzedawać mieszkańcom węgiel po preferencyjnej,
nieprzekraczającej 2 tys. zł cenie oraz ustawa o maksymalnej cenie prądu zostały przyjęte przez Sejm.
Gospodarstwa domowe zapłacą maksymalnie 693 zł za MWh energii elektrycznej, a samorządy oraz
małe i średnie przedsiębiorstwa 785 zł za MWh.

Źródło: Polsat News

Kontrole śmieciówek. Więcej etatów po wizycie inspektora

W ubiegłym roku  5,8  tys.  osób  zatrudnionych  na  umowach cywilnoprawnych  otrzymało  etat  po
interwencji  Państwowej Inspekcji  Pracy.  To więcej  niż w poprzednich latach.  Na baczności  muszą
mieć  się  w  szczególności  firmy  z  sektorów  handlu,  przemysłu,  budownictwa.  Tam  ujawniono
najwięcej nieprawidłowości. 

Źródło: Businessinsider

Marsz  Niepodległości.  SN  uchylił  decyzję  zakazującą  rejestracji  marszu  jako  zgromadzenia
cyklicznego

Izba  Kontroli  Nadzwyczajnej  i  Spraw Publicznych  Sądu  Najwyższego  uchyliła  postanowienie  Sądu
Apelacyjnego  w  Warszawie  ws.  Marszu  Niepodległości.  W  październiku  ubiegłego  roku  Sad
Apelacyjny oddalił zażalenia wojewody i organizatorów, którzy nie zgadzali się z decyzją o odmowie
rejestracji marszu jako zgromadzenia cyklicznego. 

Źródło: Gazeta.pl
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Rząd chce obciąć budżet NFZ. To oznacza nawet 13 mld zł mniej na leczenie

Federacja  Przedsiębiorców  Polskich  (FPP)  alarmuje,  że  zapowiadany  rządowy  projekt  nowelizacji
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przewiduje rozwiązania, których rzeczywistym skutkiem
będzie  uszczuplenie  w  przyszłym  roku  środków  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  dostępnych  na
leczenie o kwotę ok. 13 mld zł - czytamy w oświadczeniu. 

Źródło: Money.pl

Lex Czarnek powraca. PiS złożyło nowy projekt w Sejmie

Wzmocnienie roli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w szczególności kuratora oświaty tak,
aby  jak  najpełniej  mógł  on  wykonywać  powierzone  mu  ustawowo  zadania  — takie  rozwiązania
przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt złożyli
w  Sejmie  posłowie  PiS.  Wcześniej,  w  marcu  tego  roku,  prezydent  zawetował  zmiany  w  prawie
oświatowym, które opozycja ochrzciła wtedy mianem lex Czarnek. 

Źródło: Onet.pl

Wraca sprawa wyborów kopertowych. PiS chce zapewnić bezkarność "swoim" samorządom

Kwestia organizacji wyborów kopertowych co jakiś czas wraca do mediów. Tym razem stało się ze
względu  na  nowy  projekt  posłów  Prawa  i  Sprawiedliwości,  którzy  chcą  "ratować"  przed
odpowiedzialnością karną samorządowców, którzy im wówczas pomagali. 

Źródło: Natemat

Wielki koreański przypływ zbrojeniowy. Czarne pantery na odsiecz polskiej armii

Po  ogromnych  zamówieniach  na  czołgi,  dalekosiężne  haubice  i  lekkie  myśliwce  FA  50  właśnie
zamówiliśmy  w  Seulu  wyrzutnie  rakietowe  Chunmoo.  Trwa  ofensywa  południowokoreańskiego
uzbrojenia w polskiej armii 

Źródło: rp.pl

ZAGRANICA

Strach po nowych restrykcjach USA. Kryzysowe spotkania władz z producentami

Chińskie władze przeprowadziły kryzysowe spotkania z przedstawicielami firm produkujących układy
scalone, by ocenić wpływ wprowadzonych przez USA kontroli  eksportowych, mających ograniczyć
Chinom dostęp do najnowocześniejszych czipów – podał w czwartek Bloomberg. 

Źródło: TVN 24 BiS
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Liz Truss rezygnuje ze stanowiska premier Wielkiej Brytanii

Liz  Truss  poinformowała  w  czwartek,  że  rezygnuje  z  funkcji  premier  Wielkiej  Brytanii.  Decyzję
poprzedziła seria błędów szefowej rządu, która doprowadziła do turbulencji gospodarczych. - Biorąc
pod uwagę  aktualną  sytuację,  nie  mogę  dłużej  pełnić  mandatu.  O  mojej  decyzji  rozmawiałam  z
królem Karolem III – przekazała.

Źródło: Polsat News

ETPCz wydał wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry

W czwartek ETPCz rozpatrzył skargę Krystyny Kornickiej-Ziobro dotyczącej śmierci jej męża w 2006 r.
Zgodnie z wyrokiem długość postępowania w sprawie możliwych błędów medycznych nie przesądza
o  naruszeniu  przez  państwo  artykułu  2  Europejskiej  Konwencji  Praw  Człowieka  —  informuje
"Rzeczpospolita". 

Źródło: Onet.pl

Czeka nas kolejna,  wielomilionowa fala  uchodźców? Idzie zima,  a Rosja uderza w prąd,  ciepło,
wodę

Rosja  od  10  dni  atakuje  ukraińską  infrastrukturę.  Uderzenia  są  precyzyjne,  narastają  nie  tylko
problemy z elektrycznością, ale i ciepłem oraz wodą. - Wydaje się, że celem Rosji jest wywołanie
katastrofy humanitarnej. Jeśli dojdzie do trwałego wyłączenia ogrzewania w dużych miastach jak np.
Kijów czy  Charków, może to spowodować kolejną,  wielomilionową falę uchodźców -  tłumaczy  w
rozmowie z Gazeta.pl Sławomir Matuszak, specjalista Ośrodka Studiów Wschodnich. 

Źródło: Gazeta.pl
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