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Rząd dochodzi do ściany z długiem. Zaczyna dostrzegać, że z rynkiem się nie igra

Rentowność  obligacji  skarbowych  na  najwyższym  poziomie  od  20  lat,  bijąca  na  alarm  agencja
Bloomberg, odwołana emisja obligacji na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, a w końcu nawet
premier Morawiecki zapowiadający bardziej subordynowaną politykę fiskalną. Wokół polskiego długu
zrobiło się w ostatnich dniach bardzo gorąco. 

Tym rząd PiS się nie chwali. Wyprzedaż długu stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski

W poniedziałek 24 października premier Mateusz Morawiecki i minister obrony Mariusz Błaszczak
wizytują 32.  Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku.  W ten sam dzień miał  się  też odbyć pierwszy
przetarg na sprzedaż obligacji BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który – według samego
Błaszczaka – jest "niezwykle istotny" jako jeden "fundamentów finansowania sił zbrojnych". Został on
jednak odwołany. – Nie dziwię się. W obecnej sytuacji też bym odwołał – stwierdza w komentarzu dla
money.pl analityk rynków finansowych Piotr Kuczyński. 

Rosnące koszty obsługi długu, odwołana aukcja. Premier o "turbulencjach"

Rentowności polskich obligacji gwałtownie wzrosły, tym samym rosną też koszty obsługi długu. W
tych okolicznościach Bank Gospodarstwa Krajowego odwołał przetarg sprzedaży obligacji, z którego
uzyskane środki miały zasilić Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. - Będziemy organizować aukcje wtedy,
kiedy będą ku temu najlepsze, najwłaściwsze warunki - powiedział w poniedziałek premier Mateusz
Morawiecki,  odnosząc  się  do  tej  informacji.  W  ocenie  dr.  Przemysława  Kwietnia  głównego
ekonomisty  XTB  inwestorzy  potrzebują  determinacji  ze  strony  rządzących  w  walce  z  inflacją,  by
kupować polskie obligacje. 

Komentarz Lewicy:

Rząd myślał, że nikt się nie zorientuje, że gro wydatków jest realizowanych z obejściem budżetu i  ile
wynosi  prawdziwy  poziom  zadłużenia  naszego  kraju.  Według  oficjalnych  danych  Ministerstwa
Finansów zadłużenie Polski wynosi 1 bilion 200 mld złotych, natomiast dług poza budżetem (głównie
Bank  Gospodarstwa  Krajowego  oraz  Polski  Fundusz  Rozwoju),  według  prognozy  Ministerstwa
Finansów na koniec 2022 roku będzie wynosił 376 mld zł.

Projekt budżetu na 2023 r. zakłada potrzeby pożyczkowe na poziomie 270 mld złotych, ale tam nie
jest  uwzględniona  13  i  14  emerytura  oraz  wiele  innych  jeszcze  nie  określonych  jeszcze  pozycji.
Oznacza to, że zadłużenie poza budżetem na koniec 2023 r. przekroczy grubo ponad 400 mld zł. 
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Kolejnym kłamstwem rządu jest poziom inflacji zapisany w budżecie na 2022 r. (3,3 procent) oraz na
2023 r. (7,8 procent), przy obecnej 17 procentowej inflacji trudno takie zapisy traktować poważnie.
Jeżeli więc rząd kłamie w najważniejszej ustawie uchwalanej co roku – ustawie budżetowej, to jak
osoby  i  instytucje,  które  chcą  zainwestować  swoje  pieniądze,  mają  traktować  Mateusza
Morawieckiego poważnie. 

Oświadczenie premiera z 22 października, w którym zapowiada, że nie będzie żadnych dodatkowych
kosztownych dla budżetu programów oraz cena po jakiej kupowane są polskie obligacje na aukcjach
pokazuje jak bardzo sytuacja jest poważna. 

To  nie  jest  jeszcze  ten  poziom  kryzysu,  który  zmiótł  najkrócej  urzędującego  premiera  Wielkiej
Brytanii, ale powoli zbliżamy się do tego momentu. To co ratuje w tej chwili rząd Morawieckiego to
tzw.  podatek  inflacyjny,  który  w  tym  roku  może  zapewnia  ponad  60  mld  złotych  dodatkowych
dochodów budżetowych. 

Sytuacja  Polski  byłaby  znacznie  lepsza,  gdyby  nasz  kraj  miał  do  dyspozycji  środki  z  KPO.  Nasze
potrzeby pożyczkowe byłby mniejsze, złotówka byłaby stabilniejsza, pozycja Polski również. 

Polska  gospodarka nie  może być  zakładnikiem wartości  złotego,  ponieważ  to  sprowokuje  kapitał
spekulacyjny do ataku na naszą walutę. A obrona wartości złotego to nie tylko interwencje walutowe,
ale też kolejna podwyżka stóp procentowych przez NBP. 

To  są  realne  koszty,  mierzone  w  miliardach  złotych,  które  nasz  kraj  poniesie  w  związku  nie
otrzymaniem pieniędzy z KPO oraz zagmatwaniem stanu finansów publicznych.

Lewica  zrobi  wszystko,  aby  te  pieniądze  nie  przepadły.  Obecnie delegacja  Lewicy  spotyka  się  w
Brukseli z unijnymi komisarzami.  Trwają rozmowy o miliardach, które należą się Polkom i Polakom.
Zrobimy wszystko, by nie przepadły, mimo, że PiS chce z tych pieniędzy zrezygnować. 

Bez  pieniędzy  z  UE  załamie się  dotychczasowy model  inwestycji  publicznych,  które  bez  środków
unijnych po prostu się w wielu miejscach zatrzymają. Oczywiście przełoży się to na spadek realnych
dochodów, wzrost bezrobocia, a także stabilność polskiej gospodarki.  

Bez pieniędzy z UE Polsce grozi  recesja,  tylko w 2023 r.  te pieniądze zapewnią naszemu krajowi
wzrost  na poziomie 2 procent PKB. PiS zapomina też,  że projekt Baltic Pipe, którym tak lubią się
chwalić nie powstałby, gdyby nie pieniądze z Unii Europejskiej. 

Podobny ścieżkę przechodziły Węgry, teraz Wiktor Orban wykonuje nerwowe ruchy, aby waluta jego
kraju nie załamała się. Po pierwsze, zgadza się na warunki zawarte w węgierskim KPO, aby szybko
uzyskać pieniądze z Funduszu Odbudowy, a także wysłać sygnał o stabilności. Po drugie, minister
finansów  Węgier  zapowiedział,  iż  jego  kraj  będzie  się  starał  o  przyłączenie  się  do  mechanizmu
stabilizacji kursów walutowych ERM-2 , czyli poczekalni do euro. To drugi sygnał do rynków, co rząd
zrobi, aby kraj odzyskał stabilność. Polsce w najbliższych miesiącach ten scenariusz nie grozi, ale pod
koniec 2023 r. już tak. 
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UNIA EUROPEJSKA

Zadziwiająca gra Olafa Scholza z Chinami. Europa protestuje

Kiedy Bruksela marzy o europejskiej jedności w obliczu zawirowań z Chinami, to Berlin, przynajmniej
na razie, woli załatwiać sprawy po swojemu. W istocie, Xi instynktownie zwrócił ku Niemcom, gdy
potrzebował Europy po swojej stronie. Tak było przynajmniej do czasu, gdy Angela Merkel odeszła ze
stanowiska kanclerza. 

Źródło: Onet.pl

Szefowa KE i kanclerz Niemiec o "Planie Marshalla" dla Ukrainy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Olaf Scholz (SPD)
prowadzą kampanię na rzecz opracowania "Planu Marshalla" dla Ukrainy - w celu odbudowy kraju -
podał "Tagesschau". - To zadanie pokoleniowe, które musi rozpocząć się teraz - podkreślili von der
Leyen i Scholz przed rozpoczęciem niemiecko-ukraińskiego forum gospodarczego.

Źródło: TVN 24 BiS

EuroPMI najniżej od niemal dwóch lat. Recesja nieunikniona?

Wskaźnik PMI dla gospodarki strefy euro znalazł się na najniższym poziomie od 23- miesięcy – donosi
S&P Global. To sygnał, że gospodarka eurolandu znalazła się w recesji, co dopiero za kilka miesięcy
zobaczymy w statystykach PKB. 

Źródło: Bankier.pl

KRAJ

Piątka PiS bis. PiS betonuje pięć spółek na pięć lat

Pięć spółek: Orlen, PERN, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Gaz-System i tarchomińska Polfa zostaną
uznane za strategiczne. Ich organy mają być praktycznie nieodwołalne przez najbliższe pięć lat. Na
zmiany będzie musiała wyrazić zgodę nowo powołana Rada. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy
autorstwa posłów PiS. 

Źródło: Businessinsider

Tarcza antyinflacyjna przedłużona. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy podatkowej, która przedłuża obowiązywanie
tarczy antyinflacyjnej do końca grudnia br., czyli m.in. obniżonych stawek VAT na energię.

Źródło: Interia.pl
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Kaleta: Prokuratura nie zgromadziła dowodów wskazujących na korupcję Tuska i jego syna

"W  tym  momencie,  skoro  prokuratura  nie  postawiła  zarzutów  korupcyjnych,  oznacza,  że  nie
zgromadziła dowodów, które wskazałyby na popełnienie tych czynów. Natomiast sprawa nie została
zakończona" – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister sprawiedliwości Sebastian
Kaleta,  pytany  o  sprawę  rzekomej  korupcji  Donalda  Tuska  i  jego  syna.  Mówił  o  niej  jeden  ze
świadków w aferze taśmowej – Marcin W. 

Źródło: RMF FM

Katowice.  Gorąco  przed  biurem  poselskim  Mateusza  Morawieckiego.  Związkowcy  chcieli
zamurować wejście

Przed  biurem  poselskim  Mateusza  Morawieckiego  w  Katowicach  doszło  do  przepychanek
związkowców Sierpnia 80 z policją. Protestujący chcieli zamurować wejście do biura. Wzywali także
premiera do rozmowy z nimi na temat węgla.

Źródło: Polsat News

Nowe fakty w sprawie handlarza bronią. Miał oszukać państwo już wcześniej

Centralne  Biuro  Antykorupcyjne,  gdy  sprawdzało  wiarygodność  Andrzeja  Izdebskiego  jako
potencjalnego  partnera  biznesowego  polskiego  rządu,  miało  zbagatelizować  fakt,  iż  prokuratura
prowadziła śledztwo w sprawie możliwej niegospodarności. Zakwestionowana kwota to prawie 5 mln
zł.  

Źródło: Onet.pl

Koniec wyłudzeń 500+, Ukraińcy masowo tracą prawo do programu

Od rozpoczęcia wojny 24 lutego obecnego roku, do Polski przejechała gigantyczna rzesza uchodźców
z Ukrainy. Polski rząd, aby ułatwić pobyt w Polsce, przyznał im dostęp do świadczeń społecznych tj.
500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jest on przyznawany na drugie i kolejne dziecko w wysokości
12 tys. złotych. Niestety pojawiały się nadużycia względem programu. Teraz jednak ma nastać koniec
wyłudzeń 500+. 

Źródło: Obserwatorgospodarczy.pl

Nowe etaty i wyższe płace. O około 80 procent więcej dla kancelarii premiera w 2023 roku

Ponad 1,5 miliarda złotych zaplanowano dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w projekcie budżetu
na 2023 rok. Dla porównania w tym roku było to ponad 830 milionów złotych, co oznacza wzrost o
około 80 procent rok do roku. Wzrosnąć mają też zatrudnienie i płace. W ocenie polityków opozycji
budżet kancelarii premiera "jest skrojony na potrzeby kampanii wyborczej". 

Źródło: TVN 24 BiS
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Kryzys dopadł start-upy. Drastyczny spadek finansowania

Strumień pieniędzy dla młodych technologicznych spółek w Polsce gwałtownie skurczył się o ponad
40 proc. względem II kwartału br. Jeszcze bardziej spadła średnia wartość transakcji. 

Źródło: rp.pl

ZAGRANICA

Brytyjska opozycja żąda wyborów po wygranej Sunaka. "Złamali obietnice i zniszczyli gospodarkę"

Brytyjska opozycja żąda wyborów. Krytykuje fakt, że konserwatyści znów wybrali krajowi premiera
spośród własnego grona. A rządzący odpowiadają, że kampania wyborcza i brak rządu spotęgowałyby
tylko obecne problemy gospodarcze. 

Źródło: Gazeta.pl

Amerykanie odkryli chiński spisek. Sprawa dotyczy znanej firmy

Dwóch  agentów  chińskiego  wywiadu  zostało  oskarżonych  o  próbę  zakłócenia  procesu  ścigania
chińskiej firmy telekomunikacyjnej — poinformował prokurator generalny USA Merrick Garland na
specjalnie zwołanej  konferencji  prasowej.  Osoba, która nawiązała z nimi kontakt,  pracowała jako
podwójny agent i była "kierowana" przez FBI. 

Źródło: Onet.pl

Rozmowa generałów z USA i Rosji - pierwsza od pięciu miesięcy. Wśród tematów m.in. "brudna
bomba"

Generał  Mark  Milley,  przewodniczący  Kolegium  Połączonych  Szefów  Sztabów  USA  oraz  szef
rosyjskiego Sztabu Generalnego generał Walerij Gierasimow odbyli rozmowę telefoniczną. Jednym z
tematów był zagrożenie wynikające z użycia "brudnej bomby". Była to pierwsza rozmowa pomiędzy
wojskowymi od maja. 

Źródło: Gazeta.pl

Watykan.  Macron  przekazał  papieżowi  Franciszkowi  bezcenną  książkę.  Jeden  szczegół  wywołał
burzę

Chodzi  o  widoczną pieczątkę z  napisem "Czytelnia Akademicka we Lwowie".  "Książki  mają  swoje
życie. Emmanuel Macron, po audiencji, przekazał papieżowi wydanie z 1796 r. 'Projektu wieczystego
pokoju' Immanuela Kanta. Zobaczcie na pieczęć biblioteczną. Niesamowite" - zauważył na Twitterze
o. Grzegorz Kramer, jezuita.

Źródło: Polsat News
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