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RPP zdecydowała: stopy procentowe bez zmian. Niepokojąca projekcja NBP na kolejne lata
Na listopadowym posiedzeniu RPP zdecydowała: stopy procentowe bez zmian, stopa referencyjna
pozostaje na poziomie 6,75 proc. Znamy pierwsze szczegóły nowej projekcji inflacji i PKB na kolejne
lata: nie jest ona optymistyczna. NBP znów niepotrzebnie atakuje członków RPP.
Według projekcji inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale
•14,4 – 14,5 proc. w 2022 r. (wobec 13,2 – 15,4 proc. w projekcji z lipca 2022 r.),
•11,1 – 15,3 proc. w 2023 r. (wobec 9,8 – 15,1 proc.),
•4,1 – 7,6 proc. w 2024 r. (wobec 2,2 – 6,0 proc.)
•2,1 – 4,9 proc. w 2025 r.
Roczne tempo wzrostu PKB według tej samej projekcji znajdzie się z 50-procentowym
prawdopodobieństwem w przedziale:
•4,3 – 4,9 proc. w 2022 r. (wobec 3,9 – 5,5 proc. w projekcji z lipca 2022 r.),
•-0,3 – 1,6 proc. w 2023 r. (wobec 0,2 – 2,3 proc.),
•1,0 – 3,1 proc. w 2024 r. (wobec 1,0 – 3,5 proc.)
•1,8 – 4,4 proc. w 2025 r.
Komentarz Lewicy:
Jedenaście podwyżek stóp procentowych nie tylko nie zahamowało inflacji, ale ona wciąż rośnie.
Zaczyna być groźnie, ponieważ im dłużej trwa drożyzna, tym trudniej będzie ją zahamować.
Z wczorajszego wieczora nie brak podwyżki stóp procentowych jest najciekawszy, ale opublikowane
projekcje na następne 3 lata. Wynika z nich, że RPP spodziewa się, że wysoka inflacja będzie z nami
jeszcze przez kolejne 2-3 lata i dopiero w 2025 r. zbliży się do celu inflacyjnego NBP – 2,5 procent.
W komunikacie jest już jasna zapowiedź spowolnienia gospodarczego lub możliwej recesji.
W październiku przestrzegaliśmy, iż wysoka inflacja oraz „coraz większe potrzeby pożyczkowe rządu
oraz brak środków z KPO tworzą ogromne zagrożenie, że inwestorzy na rynku wpadną w panikę i
trudno będzie sprzedać obligacje rządowe”. To wszystko dzieje się teraz, rząd musi oferować coraz
wyższy procent za sprzedawane obligacje.
Nie napiszemy teraz nic nowego – bez przyjęcia KPO nie uda się uniknąć recesji, ani ograniczyć
inflacji.
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Lewica mówi jasno: należy ograniczać inflację w Polsce, chronić najsłabszych oraz utrzymać wzrost
gospodarczy. W tym celu proponujemy wzmacniać inwestycje w Polsce, przede wszystkim w
odnawialne źródła energii – co jest powiązane z odblokowaniem pieniędzy w ramach KPO, to
działanie powinno też pomóc w ustabilizowaniu ceny złotego. Należy też ograniczyć zużycie energii
przez odbiorców indywidualnych co powinno obniżyć popyt na energię – temu służy bon na zakup
energooszczędnych urządzeń AGD w wysokości 2500 zł. Trzeba ograniczyć wzrost marż koncernów
energetycznych, w tym celu proponujemy ustawę o ograniczeniu marż koncernów paliwowych oraz
podatek od zysków nadzwyczajnych firm energetycznych. Ze środków z tego podatku powinny być
finansowane pakiety osłonowe dla użytkowników energii. Pracownicy budżetówki nie mogą płacić za
ten kryzys.
Zatrudnieni w tym sektorze dwa razy zapłacą za obecny kryzys. Pierwszy dlatego, że nie otrzymają
podwyżek nawet na poziomie inflacji, a drugi poprzez wzrost cen, czyli za te same produkty i usługi
zapłacą więcej. W budżecie na 2023 zapisano prognozę inflacji na 9,8 procent, będzie więcej, rząd
zapowiada wzrost płac dla budżetówki na poziomie 7,8 procent. Oznacza to realny spadek dochodów
blisko ¼ wszystkich zatrudnionych w Polsce. Lewica domaga się 20 procentowej podwyżki dla sfery
budżetowej.
UNIA EUROPEJSKA
Ukraina dostanie 18 mld euro pomocy. Komisja Europejska przedstawiła szczegóły
Komisja Europejska pożyczy Ukrainie 18 mld euro. Pieniądze, które będą wypłacane co miesiąc,
pozwolą m.in. wypłacać pensje i emerytury. Komisja stawia jednak warunki - chodzi m.in. o
praworządność.
Źródło: gazeta.pl
Szefowa KE o zapasach gazu w Europie: Unia jest przygotowana na zimę
Władimir Putin odciął 80 procent gazu do Europy, ale Unia jest przygotowana na zimę - powiedziała
przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen na sesji Europarlamentu w Brukseli.
Źródło: PR24
UE chce jeszcze mniejszych emisji CO2. Polska na razie daleko od celu
Emisje CO2 w transporcie, rolnictwie i mieszkalnictwie trzeba zmniejszyć jeszcze bardziej, niż
zakładano do tej pory. UE chce w ten sposób zwiększyć ambicje klimatyczne. To oznacza, że Polska
ma jeszcze więcej do zrobienia: bo emisje u nas raczej rosną, szczególnie w transporcie.
Źródło: 300gospodarka.pl
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KRAJ
Premier Morawiecki każe oszczędzać. Ministerstwa muszą ciąć wydatki o 5 procent
Dzięki "pakietowi cięć i oszczędności" premier Mateusz Morawiecki chce sprawić, by w erze inflacji i
kryzysu energetycznego w budżecie państwa pozostało kilkanaście miliardów złotych. Nakazał więc
prawie wszystkim ministrom, by okroili wydatki podległych im resortów o pięć procent. Zaciskanie
pasa nie obejmie środków na armię i programy socjalne.
Źródło: Polsat News
Setki tysięcy złotych na kampanię PiS. Płacą milionerzy "Dobrej Zmiany"
Na kampanię prominentnych polityków PiS już w 2019 roku szerokim strumieniem płynęły pieniądze
od ludzi, którzy za czasów "Dobrej Zmiany" znaleźli zatrudnienie w spółkach z udziałem Skarbu
Państwa. Rekordowe 463 tys. zł "zebrał" sam premier, ale na długiej liście polityków, na kampanię
których wpłacano darowizny są też m.in.: Jacek Sasin, Piotr Gliński czy Michał Dworczyk. Na kolejne
wybory, w których zwycięstwo PiS jest zagrożone, pieniądze, m.in. od "Klubu Milionerów Dobrej
Zmiany", już płyną.
Źródło: wp.pl
Protest służb mundurowych. Wygwizdali wiceministra Macieja Wąsika. "Obiecuję państwu jedną
rzecz"
Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik wyszedł do mundurowych, którzy przed kancelarią premiera w
Warszawie domagają się wyższego wzrostu pensji. Polityk powiedział im, że "jego drzwi zawsze są
otwarte dla związkowców", ale rząd nie zawsze może spełnić postulaty protestujących. - Obiecuję
państwu, że zawsze tych postulatów wysłuchamy - mówił, na co zebrani zareagowali gwizdami i
trąbieniem.
Źródło: Polsat News
SMR-y w każdym województwie? Orlen wierzy w mały atom
Wykluczam zaangażowanie w duży atom. Tworząc koncern multienergetyczny, dokładnie wiemy,
czego chcemy. Nasze priorytety inwestycyjne są jasno określone i nie jest to duży atom – powiedział
w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.
Źródło: Energetyka24.com
Dobre wieści w sprawie węgla. "Rynek wszedł w fazę korekty"
Sytuacja na międzynarodowym rynku węgla się stabilizuje, a to daje nadzieję na to, że uda się wejść
w sezon zimowy w miarę łagodnie. Agencja Rozwoju Przemysłu wskazuje, że utrzymujące się wysokie
stany zapasów w europejskich portach sugerują nasycenie rynku.
Źródło: Businessinsier
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Daniel Obajtek nie posłuchał Jacka Sasina. "Nie wiem, z czym tu jest jakikolwiek problem"
Prezes PKN Orlen nie poddał się specjalnej procedurze, dzięki której uzyskałby dostęp do informacji
tajnych - ustalił dziennikarz Radia ZET. Wicepremier Jacek Sasin pod koniec października wysłał pismo
do 23 największych spółek państwowych, w którym zobowiązał prezesów tych firm do uzyskania
takiego poświadczenia.
Źródło: Money.pl
Syn rotmistrza Pileckiego żąda odszkodowania. "SE": Przed denominacją rodzina dostała już 500
mln zł
Żona i dzieci Witolda Pileckiego w przeszłości otrzymali już odszkodowanie za śmierć rotmistrza podaje "Super Express", który dotarł do wyroku sądu z 1990 roku. Rodzina wojskowego dostała
wtedy 500 mln ówczesnych złotych (przed denominacją).
Źródło: Gazeta.pl
Atak hakerski na Platformę e-Zamówienia. 75 publicznych przetargów trzeba będzie powtórzyć
Przez prawie cały poniedziałek nie można było korzystać z Platformy e-Zamówienia, czyli
zarządzanego przez Urząd Zamówień Publicznych systemu, który umożliwia prowadzenie przetargów
i składanie w nich ofert. Po godz. 9 jego działanie zostało zablokowane przez atak hakerski DDoS. Na
razie nie wiadomo, kto za nim stał.
Źródło: DGP
Kulisy zatrzymania byłego senatora. W tle wojna małżonków
Żona byłego senatora i biznesmena Tomasza Misiaka obciąża go w śledztwie dotyczącym kierowania
zorganizowaną grupą przestępczą – ustalił Onet. Prokuratura oparła się na jej zeznaniach, zlecając
zatrzymanie Misiaka, mimo iż wcześniej biegły psycholog wydał na potrzeby śledztwa opinię, która
podważa wiarygodność kobiety.
Źródło: Onet.pl
Poseł PiS się wyłamał. Krytykuje prezesa Kaczyńskiego
— Gdzie są ci doradcy, najbliższe otoczenie Kaczyńskiego?! Mam wielki żal do najbliższego otoczenia,
że w ten sposób samego go zostawiają — powiedział "Super Expressowi" były minister rolnictwa Jan
Krzysztof Ardanowski. Jego zdaniem oskarżenia prezesa wobec młodych kobiet, które "dają w szyję" i
przez to nie rodzą dzieci, oddala od PiS młodych wyborców.
Źródło: Onet.pl
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Ujawniamy. PZPN zatrudnił Robertowi Lewandowskiemu ochroniarza z gangu neonazistów
Dominik G., ps. Grucha, którego PZPN zatrudnił jako ochroniarza Roberta Lewandowskiego podczas
zgrupowań reprezentacji Polski, jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej –
ustaliła Wirtualna Polska. Według prokuratury, "Grucha" działał w gangu, który zajmował się bójkami
oraz uprowadzeniami, zarabiał na prostytucji, a na dodatek propagował faszyzm. W domu
ochroniarza Lewandowskiego policja zabezpieczyła neofaszystowskie materiały.
Źródło: wp.pl
Banki planują dalsze zaostrzanie polityki kredytowej. Raport NBP
W czwartym kwartale 2022 roku banki będą dalej zaostrzać kryteria kredytowania przedsiębiorstw
oraz gospodarstw domowych - wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego "Sytuacja na rynku
kredytowym". Bank centralny podał, że pogorszenie się perspektyw makroekonomicznych i wzrost
stóp procentowych istotnie ograniczyły aktywność na rynku kredytowym w trzecim kwartale
Źródło: TVN 24 BiS
Sondaż: Jak czcimy Niepodległą? Narodowe święto w domu z rodziną
Święto 11 listopada jest dla wielu Polaków okazją do wypoczynku i spędzenia czasu w rodzinnym
gronie, a nie udziału w imprezach patriotycznych.
Źródło: rp.pl
ZAGRANICA
Wojna w Ukrainie. Anektowany przez Kreml Chersoń bez Rosjan? Niespodziewane oświadczenie
Szojgu
Szef rosyjskiego MON Siergiej Szojgu wydał w środę rozkaz, aby armia rosyjska wycofała się z
okupowanego Chersonia na południu Ukrainy na lewy brzeg Dniepru. Ukraińscy politycy ostrzegają
jednak, by przedwcześnie się nie radować. Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra
Zełenskiego, poinformował, że w mieście wciąż są Rosjanie, a do obwodu Kreml kieruje nadal
dodatkowe siły.
Źródło: Polsat News
Pentagon chce być gotów na wypadek ataku na Rosję. Właśnie przetestował z polskimi pilotami
groźną broń
Amerykańskie wojsko opublikowało krótki i niepozorny filmik z polskiej bazy lotniczej Powidz. Widać
na nim paletę ładowaną do polskiego transportowca C-130. Nie jest to jednak zwykła paleta, tylko
taka, przy pomocy której można wystrzelić kilkanaście pocisków manewrujących dalekiego zasięgu.
Źródło: Gazeta.pl
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Wchodzi Deutschland Ticket za 49 euro. To następca biletu za 9 euro
Pomysł na tanie podróżowanie będzie miał w Niemczech kontynuację. Po letnim sukcesie związanym
z wprowadzeniem biletu za 9 euro na środki miejskiej i regionalnej komunikacji publicznej w całym
kraju, rząd zapowiedział wprowadzenie następcy taniego biletu, wciąż w rozsądnej cenie. Będzie to
Deutschland Ticket za 49 euro.
Źródło: rynek-kolejowy.pl
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