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Andrzej Duda: Stany Zjednoczone stoją na straży bezpieczeństwa Polski
Prezydent Joe Biden zapewnił, że Stany Zjednoczone dotrzymują sojuszy, są z nami - powiedział
Andrzej Duda w swoim nocnym oświadczeniu. Podczas wystąpienia złożył również kondolencje
rodzinom ofiar.
Biden: Mało prawdopodobne, że rakieta, która spadła na Polskę została wystrzelona z Rosji
- Mamy wstępne informacje, które przeczą tezie, by rakieta, która spadła na terytorium Polski została
wystrzelona z Rosji - powiedział prezydent USA Joe Biden po spotkaniu z przywódcami państw
zachodnich na Bali w Indonezji. Jak dodał, sugeruje to trajektoria lotu rakiety.
Wybuch w Przewodowie. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ. "Spadł pocisk produkcji rosyjskiej"
Szef polskiego MSZ Zbigniew Rau wezwał ambasadora Federacji Rosyjskiej z żądaniem niezwłocznego
przekazania szczegółowych wyjaśnień odnośnie "pocisk produkcji rosyjskiej", który spadł na
Przewodów.
Komentarz Lewicy:
Lewica traktuje bardzo poważnie doniesienia, które do nas docierają. Czekamy na oficjalne
informacje, zarówno od rządu, jak i od polskich i NATO-wskich służb.
Będziemy reagować w sposób odpowiedzialny i zgodnie z interesem państwa.
Dziś najważniejsze jest to, byśmy wszyscy solidarnie byli razem, byśmy czuli się jednością i byli
jednością. W obliczu zagrożenia nie ma czasu na żadne spory. W obliczu zagrożenia wszyscy musimy
się wspierać, zachować spokój i odpowiedzialność za każde słowo.
Myślami jesteśmy z rodzinami ofiarami.
Projekt dotyczący reguły wydatkowej skierowany do prac w komisji. Nie przeszedł wniosek
opozycji o jego odrzucenie
Projekt ustawy, która ma wyłączyć w tym roku z limitu wydatków środki m.in. na obronność i skutki
kryzysu energetycznego, został we wtorek skierowany do dalszych prac w komisji finansów. W
głosowaniu Sejm nie przychylił się do wniosku opozycji o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Lewica
ul. Złota 9/4,
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

1

Komentarz Lewicy:
Reguła wydatkowa została wymyślona po to, aby nie można było w nieskończoność zaciągać
kolejnych zobowiązań na kredyt. Jeżeli jej nie będzie to po prostu trzeba znaleźć kupców obligacji na
rynku długu. I tu się pojawia problem, jak pokazuje obecna sytuacja Wielkiej Brytanii, rynki finansowe
zaczynają postrzegać dług państwowy jako gorący kartofel, którego trzeba się pozbyć. Polska już
odczuła pierwsze tego typu problemy, odwołano aukcje i rząd oferuje coraz wyższy zwrot na kapitale
za sprzedany dług – czyli kredyt jest zaciągany za coraz drożej. Długu Wielkiej Brytanii nikt nie chciał
już kupować i rząd pani Liz Truss upadł.
Rząd spowodował, że Polska ma słabe karty w sytuacji kryzysu, jeżeli chodzi o sprzedaż papierów
dłużnych. Od dwóch lat posłowie czy opinia publiczna nie kontrolują wydatków rządu. Pytanie czy
sam rząd wie, ile pieniędzy zostało wydatkowych np. z funduszu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Kiedy rynki finansowe nie będą wiedziały, jaka jest faktyczna kondycja finansów publicznych, to nie
wyłożą pieniędzy na niski procent, ale na wysoki, co zwiększy i tak ogromne koszty obsługi długu,
który został zaciągnięty. W budżecie na 2023 r. na ten cel zapisano już 66 mld złotych. A co jeżeli ten
koszt wzrośnie do 100 mld złotych, z powodu słabnącej gospodarki oraz coraz słabszego złotego. Do
W sytuacji kryzysu należy zwiększać wydatki, ale trzeba zrobić wszystko, aby ograniczyć koszty długu.
Ale nie można doprowadzić do sytuacji, w której rosnące koszty długu pochłaniają pieniądze, które
powinny zostać wydane na inwestycje. W ten sposób duża część korzyści jaką miało przynieść
pominięcie reguły wydatkowej, zostanie wydane na spłatę dodatkowych odsetek. A jak wyliczają
eksperci rząd na 2023 r. będzie potrzebował zaciągnąć ponad 400 mld złotych długu.
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, które nasz kraj ponosi w związku nieotrzymaniem pieniędzy z KPO oraz
zagmatwaniem stanu finansów publicznych.
UNIA EUROPEJSKA
Wybuch w Przewodowie. Liderzy państw NATO oraz Unia Europejska wydali oświadczenie
Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Holandia, Hiszpania, Wieka Brytania, Stany Zjednoczone
oraz Unia Europejska wydały wspólne oświadczenie po spotkaniu ich przywódców na Bali w
odpowiedzi na wtorkowy ataki rakietowe na Ukrainę i wybuch w Przewodowie.
Źródło: Interia.pl
Budżet UE 2023 rok. Jest porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego
Rada i Parlament Europejski osiągnęły dziś w sprawie budżetu UE na 2023 r., określając zobowiązania
na 186,6 mld euro, a płatności na 168,6 mld euro, poinformował Rada i Parlament.
Źródło: Forsal
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Szef MON w Brukseli: Unijni ministrowie obrony zgodni ws. wsparcia Ukrainy
Ministrowie obrony UE byli zgodni, że Ukrainę należy wspierać – powiedział szef MON Mariusz
Błaszczak we wtorek w Brukseli po rozmowach ze swoimi odpowiednikami z pozostałych krajów
unijnych.
Źródło: Dziennik
KRAJ
Bardzo wysoka inflacja w Polsce. Te produkty podrożały najbardziej
Inflacja w Polsce w październiku 2022 roku wyniosła 17,9 procent rok do roku i 1,8 procent miesiąc
do miesiąca - podał Główny Urząd Statystyczny. GUS w komunikacie poinformował również, jak
podrożały poszczególne produkty.
Źródło: TVN 24 BiS
Będzie 15. emerytura? Rząd ma być hojny przed wyborami
W przyszłym roku, przed wyborami, zostanie wypłacona nie tylko 13., 14. emerytura, ale także 15 - to
nieoficjalne ustalenia serwisu Wyborcza.biz. Informuje on także, że jest na to zgoda Jarosława
Kaczyńskiego. Według wstępnych szacunków koszt tych dodatkowych świadczeń dla seniorów, na
których w wyborach liczy PiS, może wynieść ponad 30 mld zł.
Źródło: Money.pl
NBP publikuje opinię o budżecie na 2023 r. Rząd przesadził z prognozą wzrostu gospodarczego
Rząd wyraźnie przeszacował wzrost polskiej gospodarki w 2023 r. — wynika z dokumentu, który
opublikował NBP. W opinii do ustawy budżetowej RPP zwraca uwagę m.in. na oczekiwany spadek
popytu inwestycyjnego sektora prywatnego i rekordową niepewność w firmach.
Źródło: Businessinsier
Atomowe działki" kupował nie tylko prezes Orlenu. Radio ZET wskazuje na "księgową Obajtka"
Działki w okolicy, w której ma powstać pierwsza elektrownia atomowa, kupowała również prezeska
Energi Zofia Paryła - podaje Radio ZET. "Księgowa Obajtka" była wcześniej prezeską Lotosu. W tej
okolicy działki w sierpniu br. kupował Daniel Obajtek.
Źródło: Gazeta.pl
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Złoty czas fundacji Dworczyka. Do "Wolności i Demokracji" płyną miliony z publicznych pieniędzy
Założona przez Michała Dworczyka Fundacja "Wolność i Demokracja" świętowała w 2021 r. 15-lecie
istnienia. Za czasów "dobrej zmiany" płynie do niej rzeka rządowych pieniędzy: z ministerstw i
Kancelarii Premiera co roku otrzymuje ona po kilkanaście milionów.
Źródło: Onet.pl
Krew coraz bardziej potrzebna. Tymczasem ubywa dawców
Polsce grozi brak samowystarczalności w kwestii zapotrzebowania na krew - alarmują eksperci. Z ich
opracowaniem dziś zapoznają się parlamentarzyści.
Źródło: wp.pl
Kobiety mają rodzić młodo i siłami natury. Taki plan ma rząd
Bez in vitro nie poprawimy dzietności – uważają eksperci. Rząd jest innego zdania. Stawia na opiekę
nad ciężarnymi i nie chce, by rodziły przez cesarkę.
Źródło: rp.pl
Tyrowicz (RPP): Brak podniesienia stóp procentowych był dużym błędem
Nic nie przemawia za tym, że cykl podwyżek stóp procentowych należy zawiesić - ocenia członkini
Rady Polityki Pieniężnej Joanna Tyrowicz.
Źródło: Bankier.pl
Tyszka zmienia polityczne barwy. Już wiadomo, gdzie dołączy po odejściu od Kukiza
Poseł Stanisław Tyszka poinformował w zeszłym tygodniu, że opuścił koło Kukiz'15. Media wówczas
nieoficjalnie donosiły, że polityk dołączy niedługo do Konfederacji. We wtorek poseł podjął
ostateczną decyzję w tej sprawie.
Źródło: Natemat
ZAGRANICA
Blackout w Ukrainie po zmasowanym rosyjskim ostrzale. Siedem milionów ludzi bez prądu
Problemy z dostawami energii elektrycznej, wody, ogrzewaniem, siecią komórkową i internetem w
całej Ukrainie — to skutek zmasowanego ostrzału infrastruktury energetycznej przez Rosjan. Władze
podkreślają, że sytuacja jest krytyczna, trudności mogą dotyczyć milionów mieszkańców kraju.
Źródło: Onet.pl
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USA. Donald Trump wystartuje w wyborach prezydenckich w 2024 roku
Donald Trump, były prezydent USA ogłosił, że będzie ubiegał się o kolejną kadencję w wyborach w
2024 roku. Zamierza po raz kolejny zawalczyć o nominację Partii Republikańskiej.
Źródło: Polsat News
Niemcy mają swój terminal LNG. Zawrotne tempo budowy
Niemcy ukończyły budowę swojego pierwszego terminala LNG, który pozwoli na odbiór skroplonego
gazu ziemnego - poinformował Financial Times. Jednostkę zainstalowano w porcie w Wilhelmshaven
po zaledwie 200 dniach budowy.
Źródło: Money.pl
Ropociąg „Przyjaźń” nie tłoczy ropy. Dostawy na Węgry i na Słowację są czasowo wstrzymane
W wyniku wtorkowego ataku rakietowego Rosji na Ukrainie uszkodzona została stacja
transformatorowa na granicy białorusko-ukraińskiej, odpowiedzialna za zasilanie ropociągu
„Przyjaźń” – poinformował we wtorek wieczorem węgierski publiczny kanał informacyjny M1. Między
innymi w związku z tym premier Viktor Orban zwołał wieczorem posiedzenie Rady Obrony.
Źródło: Forsal
Stuknęło nam 8 mld osób na planecie. Ile więcej ludzi możemy pomieścić?
8 mld ludzi żyje już na Ziemi - wynika z obliczeń ONZ. Liczba ta najpewniej będzie jeszcze rosła w
kolejnych latach. Ile osób możemy pomieścić na naszej planecie? W jaki sposób możemy zarządzać
ich liczbą?
Źródło: Gazeta.pl
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