
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane GUS

Stopa bezrobocia we wrześniu 2022 roku wyniosła 5,1 proc. wobec 5,2 proc. w sierpniu po korekcie -
podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła
we wrześniu 801,7 tys. wobec 806,9 tys. osób w sierpniu. 

Komentarz Lewicy:

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. 

Techniczna recesja, która cały czas nam grozi, nie zwiększy bezrobocia. Aby wyraźnie zaczęła spadać
liczba miejsc pracy potrzeba by było spadku PKB w dłuższym okresie czasu, a na to się w tej chwili nie
zanosi. 

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.  Polki i Polacy zarabiają coraz mniej.  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. Gospodarka idzie do przodu kosztem
ciężko  pracujących Polek  i  Polaków,  którzy  realnie  zarabiają  coraz  mniej  i  ponoszą  coraz  wyższe
koszty życia. 

Co dalej z gospodarką? W gospodarce widać wpływ cen energii na produkcję, która trzyma się nieźle.
Eksport trzyma się 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.  Jednakże bez pieniędzy z Unii
Europejskiej nasz kraj czeka recesja.  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.

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. 
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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.

U  proszczenie 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

Na limity cen gazu w UE poczekamy co najmniej miesiąc

Ustanowienie nowego horyzontu czasowego dla prac nad interwencją na europejskim rynku gazu –
to główny efekt wtorkowego spotkania ministrów energii. Prezydencja czeska chce, aby ciągnące się
drugi  miesiąc  dyskusje  nad  pakietem  legislacyjnym,  stanowiącym  odpowiedź  UE  na  kryzys
energetyczny,  zakończyły  się  na  kolejnej  nadzwyczajnej  Radzie  ds.  Energii,  wyznaczonej  na  24
listopada. 

Źródło: Forsal

„Bild”: Putin nie wygrał wojny energetycznej. Ceny gazu w Europie najniższe od 4 miesięcy

To miała być demonstracja siły i perfidny plan Putina: poprzez wojnę energetyczną chciał wyrządzić
poważne szkody Europie, a przede wszystkim uzależnionym od rosyjskiego gazu Niemcom – pisze we
wtorek portal dziennika „Bild”. Tymczasem ceny gazu w Europie spadły do poziomu najniższego od
czterech miesięcy - zaznacza. 

Źródło: Forsal

Finlandia: Unijna strategia dzieli rząd. „Komisja nie może nam dyktować, co mamy robić”

W liczącej 17 punktów strategii Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do objęcia ochroną
co najmniej 20 proc. swoich terenów lądowych i wodnych do 2030 r., w tym objęcia ścisłą ochroną
lasów  pierwotnych.  Dla  Finlandii  oznaczałoby  to  konieczność  ochrony  terytorium  niemal  jednej
trzeciej kraju. Kosztowałoby to kraj ok. 930 mln euro rocznie. 

Źródło: Euractive.pl
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KRAJ

PKW chce zmian w okręgach wyborczych. Najwięcej może stracić PiS

Państwowa  Komisja  Wyborcza  wnioskuje  o  dokonanie  korekty  w  okręgach  wyborczych  i  liczby
wybieranych posłów. Jest  to spowodowane zmianami demograficznymi w kraju. Podobny pomysł
pojawił  się  w  2014  r.,  jednak  wówczas  nie  zyskał  aprobaty  Platformy  Obywatelskiej.  Zdaniem
ekspertów obecny wniosek również upadnie, ponieważ zmiany mogą wzmocnić opozycję. 

Źródło: Onet.pl

Przerwane posiedzenie sejmowej komisji w sprawie działań Antoniego Macierewicza

Na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji obrony narodowej szef MON miał udzielić informacji o
działaniu podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Jednak nie pojawił się ani minister, ani
jego zastępca. Nieobecny był także przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa
Państwowego. Jak przekazał reporter "Czarno na białym" TVN24 Piotr Świerczek, "zrobiono błąd w
zaproszeniach". 

Źródło: TVN 24 

Troje członków RPP pisze list do Adama Glapińskiego. Mają postulat ws. posiedzeń Rady

Ludwik  Kotecki,  Przemysław  Litwiniuk  i  Joanna  Tyrowicz  napisali  list  do  Adama  Glapińskiego,
przewodniczącego  Rady  Polityki  Pieniężnej  i  zarazem  prezesa  Narodowego  Banku  Polskiego.
Gazeta.pl dotarła do treści tego listu. Podpisani pod nim wnioskują o dodatkowy dzień posiedzenia
Rady w związku z budżetem państwa na przyszły rok. Ale mają też jeden szczególny postulat. Chodzi
o regulamin RPP. 

Źródło: Gazeta.pl

Ministerstwo Zdrowia zapowiada duże zmiany na SOR-ach. Nocna i świąteczna opieka

Od 2023 roku przy każdym SOR-ze i w każdym szpitalu będzie nocna i świąteczna opieka medyczna  -
zapowiedział  we  wtorek  rzecznik  Ministerstwa  Zdrowia  Wojciech  Andrusiewicz.  Ma to  pomóc  w
rozładowaniu kolejek na oddziałach. Według MZ kolejki na SOR-ach robią pacjenci, którzy nawet nie
powinni tam trafić.

Źródło: Polsat News

Węgiel  kupowany  od  samorządów  ma  nie  podlegać  reklamacji?  "To  próba  przerzucenia
odpowiedzialności"

Bzdury". Tak o problemach ze spalaniem węgla importowanego mówią rządzący. Mimo że kłopot
rzekomo nie istnieje, prywatne osoby reklamują - z sukcesem - niepalący się surowiec w składach.
Jeżeli przejdzie projekt ustawy, to samorządy będą rozdysponowywać węgiel. Sęk w tym, że takiego
węgla nie będzie można reklamować. - Umowa zawierana między gminą a dostawcą węgla dotyczy
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asortymentu,  a  nie  jakości  -  tłumaczy  nam Grzegorz  Kubalski,  zastępca  dyrektora  biura  Związku
Powiatów Polskich. 

Źródło: Money.pl

Uczelnia Ordo Iuris coraz bardziej "elitarna". Już nie 15, a tylko czworo studentów prawa

Na uczelni stworzonej przez Ordo Iuris studiuje stacjonarnie tylko czterech studentów, a w rekrutacji
brało  udział  sześć  osób  -  to  dane  przekazane  Ministerstwu  Edukacji  i  Nauki  przez  Collegium
Intermarium. - Uczelnia wzmocniła swój elitarny charakter, przyjmując trzy razy mniej studentów niż
w poprzedniej rekrutacji - komentuje Jakub Gawron, który ujawnił te informacje. 

Źródło: Polsat News

Węgiel wykoleił przewozy. Kolejki w portach, odwołane pociągi pasażerskie

Zagraniczny węgiel zapycha polskie porty i polską kolej. Choć sezon grzewczy dopiero się rozpoczął,
już teraz przewoźnicy kolejowi mają problem, by wywieźć z terminali morskich takie towary, jak gaz
płynny LPG. Sytuacja przekłada się też na pasażerów kolei, bo Polregio na najbardziej newralgicznym,
remontowanym odcinku w okolicach Szczecina musiało ściąć część połączeń kolejowych. To nie jest
dobry prognostyk przed zimą, kiedy spodziewany jest jeszcze większy import węgla do Polski. 

Źródło: Businessinsider

Dwa Bełchatowy na dachach Polaków". Ale jest jeden problem

Fotowoltaika zanotowała największy przyrost mocy zainstalowanych w OZE - o 184,3 procent. Na
koniec sierpnia 2022 roku moc zainstalowana w prosumenckich mikroinstalacjach wynosiła ponad 8,2
gigawata. - To dwa Bełchatowy na dachach Polaków - powiedziała we wtorek wiceminister klimatu i
środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Z drugiej strony rośnie liczba odmów przyłączania do
sieci instalacji OZE 

Źródło: TVN 24 BiS

Ponad milion klientów na wakacjach kredytowych

Nie wszyscy uprawnieni kredytodawcy skorzystali do tej pory z ulgi w spłacie raty. Dla banków to
dobra informacja, ale sytuacja może się zmienić wraz ze wzrostem kosztów kredytu 

Źródło: rp.pl

ZAGRANICA

Niemcy. Konferencja ws. odbudowy Ukrainy. "Potrzebne wsparcie"

-  Należy jak najszybciej uruchomić międzynarodową platformę odbudowy Ukrainy, optymalnie do
końca  bieżącego  roku  lub  początku  przyszłego  -  powiedziała  podczas  konferencji  w  Berlinie
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przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Kanclerz Niemiec zapowiedział także, że
"Berlin będzie wspierał Kijów tak długo, jak będzie to niezbędne". Na konferencji przemawiał także
premier Morawiecki.

Źródło: Polsat News

Głośne aresztowanie w Ukrainie ujawnia głęboki problem Zełenskiego

22 października Służba Bezpieczeństwa Ukrainy powiadomiła o aresztowaniu w Zaporożu 83-letniego
Wiaczesława Bohusłajewa, byłego dyrektora i właściciela strategicznego przedsiębiorstwa przemysłu
lotniczego Motor Sicz oraz niegdyś prominentnego działacza politycznego. Okazuje się, że od 2000
roku  posiadał  on  rosyjskie  obywatelstwo.  Zdaniem  Ośrodka  Studiów  Wschodnich,  zatrzymanie
Bohusłajewa po takim czasie oznacza kolejny dowód słabości ukraińskiego kontrwywiadu.

Źródło: Money.pl

Rosja przeprowadzi ćwiczenia nuklearne. Jest reakcja Pentagonu

Rosja  poinformowała  Stany  Zjednoczone  o  planach  przeprowadzenia  ćwiczeń  sił  nuklearnych  —
poinformował  we  wtorek  Pentagon,  odmawiając  podania  dalszych  szczegółów na  temat  testów,
które mają obejmować m.in. próbne wystrzelenie pocisków balistycznych. 

Źródło: Onet.pl

Naukowcy dokonali przełomowego odkrycia dla przemysłu. Koniec monopolu Chin?

Zespół  naukowców  z  University  of  Cambridge  oraz  z  Austrii  znalazł  nowy  sposób  wytwarzania
tetrataenitu  -  podała  agencja  Bloomberga.  Jeśli  badania  się  potwierdzą,  oznaczać  to  będzie,  że
znaleziono  metodę  wytwarzania  magnesów  używanych  w  turbinach  wiatrowych  i  samochodach
elektrycznych bez metali ziem rzadkich, które są produkowane prawie wyłącznie w Chinach. 

Źródło: Money.pl
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