
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

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.

Cięcia i triki. Tak rząd będzie sobie radził z gigantyczną dziurą w finansach

Nadchodzący  grudzień  będzie  bardzo  ciekawym miesiącem  z  punktu  widzenia  finansów naszego
kraju.  Z październikowej nadwyżki  w budżecie może zrobić  nam się na koniec roku deficyt rzędu
nawet 50 mld zł. Rząd prawdopodobnie dokona przesunięć wydatków. Wszystko po to, aby wyczyścić
przedpole na kryzysowy 2023 r. Deficyt finansów Polski może bowiem urosnąć wtedy do 5-6 proc.
PKB. Żeby go pokryć, rząd się zadłuży. Gdzie? Ratunkiem będzie zagranica. 

Komentarz Lewicy:

Premier Morawiecki każe szukać oszczędności? Proszę bardzo. Wystarczy odblokować środki z KPO i
już Polska oszczędza nawet do 5 mld zł tylko na tym, że nie będzie musiała zaciągać długu w dolarach
na 6% rocznie. Jak wyliczył ekonomista Rafał  Mundry taki właśnie będzie koszt tego, że rząd nie
wykorzystuje środków z UE i zaciąga dług na rynku w dolarach. 

Do tego dochodzą oszczędności związane z mniejszymi potrzebami pożyczkowymi oraz stabilniejsza
pozycja  na  rynku  –  to  wszystko  są  krótkoterminowe  i  długoterminowe  oszczędności  liczone  w
miliardach związane z niezaciąganiem długu w walucie obcej. 

Środki z KPO wygenerują także dodatkowe przychody do budżetu, ponieważ te pieniądze rozruszają
polską gospodarkę. 

Przypominamy też premierowi, że dług walutowy to ryzyko związane z kursem. Im słabsza złotówka,
tym trudniej obsłużyć zadłużenie w walucie obcej. Żyjemy w bardzo niestabilnym czasie, a rakieta,
która  spadła  na  naszym  terytorium  spowodowała,  iż  Polska  znów  pojawia  się  na  komputerach
inwestorów z podpisem - kraj wysokiego ryzyka. 

Rządowi doszedł nowy silny przeciwnik - rynek. To silny przeciwnik, który niedawno obalił premiera
Wielkiej Brytanii. A Ministerstwo Finansów samo przyznało z analizie, że w budżecie nie ma środków
na dodatkowe wydatki. 
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A jeszcze wcześniej premier spowodował, iż miliardy złotych są poza budżetem – każdy to wie, ale
rynek nie akceptuje tej sytuacji. Sprzedaż obligacji BGK czy PFR są droższe niż obligacja rządowe, tak
więc wypychanie długu poza budżet powoduje, iż koszt obsługi jest wyższy niż tego prowadzonego
przez  Skarb  Państwa.  To  kolejna  oszczędność  idąca  w  miliardy.  Panie  premierze,  cza  więc  na
uporządkowanie finansów publicznych państwa!

Trzecie rozwiązanie jest symboliczne - czy premier wie ilu rząd ma pełnomocników ds. ważnych i nie
ważnych? W lipcu 2022 r. było ich ponad pół setki, a ilu jest dziś. Ilu posłów obozu władzy dorabia
sobie  na  tych  nikomu  niepotrzebnych  funkcjach?  Premier  wzywa  do  oszczędności?  Niech  nie
opowiada głodnych historii, tylko zacznie od siebie. 

UNIA EUROPEJSKA

Te miliardy mają popłynąć z Unii do Polski. Nabór od lutego

Choć Polska wciąż negocjuje z Komisją Europejską kwestię wypłat pieniędzy w ramach Krajowego
Planu Odbudowy, są też inne fundusze, które mimo wszystko trafią nad Wisłę. Mowa o programie
FENG, który ma wspierać polskie firmy. Jego budżet to prawie 8 mld euro. 

Źródło: Businessinsider

Bliżej pieniędzy z KPO dla Polski? Są tzw. ustalenia operacyjne

W ubiegły piątek Komisja Europejska przyjęła tzw. ustalenia operacyjne związane z polskim KPO. Jest
to dwustronna umowa techniczna, która musi być jeszcze podpisana przez Polskę i KE. Jako pierwsza
informację tę podała korespondentka radia RMF FM. PAP potwierdziła ją równolegle we własnych
źródłach. 

Źródło: Onet.pl

Bruksela uderzy w palaczy. Chce podwojenia stawki akcyzy

Komisja Europejska ma plan, który zakłada podniesienie minimalnej stawki akcyzy na papierosy w
całej Unii Europejskiej. Chce podwojenia podatku z 1,8 euro (ok. 9 zł) na 3,6 euro (ok. 18 zł) przy
zakupie paczki papierosów. Jak informuje "The Financial Times", nowe stawki mają objąć także inne
wyroby tytoniowe oraz papierosy elektroniczne. 

Źródło: Money.pl

KRAJ

Gigantyczne zyski Orlenu. Ponad 19 mld zł zarobku netto po trzech kwartałach

Rafineryjna grupa zanotowała najwyższe wyniki w swojej historii, ale w dużej mierze wynika z to ze
zdarzeń jednorazowych z przejęciem Lotosu na czele. Po trzech kwartałach PKN Orlen ma 19,1 mld zł
zysku netto. 
Źródło: Businessinsider
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Mirosław Skrzypczyński rezygnuje z funkcji członka zarządu w Polskim Związku Tenisowym

Mirosław Skrzypczyński złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Polskiego
Związku Tenisowego" - przekazał w we wtorek PZT w komunikacie. Wcześniej o taki krok zaapelował
do niego minister sportu Kamil Bortniczuk. Zdaniem posłanki Lewicy Katarzyny Kotuli reakcja ministra
była niewystarczająca i spóźniona. - Oczekuję działań - mówiła w Polsat News.

Źródło: Polsat News

Wybory kopertowe. PiS złożyło w Sejmie nowy projekt ustawy abolicyjnej

PiS złożyło we wtorek w Sejmie projekt ustawy o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z
organizacją wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja 2020 r.

Źródło: Onet.pl

Dyscyplinarka za założenie związku zawodowego w Sii Polska

Pracownik  założył  związek  zawodowy w Sii  Polska,  świadczącej  usługi  z  zakresu  IT,  i  został  jego
przewodniczącym.  Pomysł  nie  spodobał  się  prezesowi  firmy,  dlatego  w  e-mailu  wysłanym
bezpośrednio  do  pracownika  zaznaczył,  że  związek  zawodowy  "nie  jest  potrzebny  spółce".
Utworzenie związku skutkowało utratą posady jego twórcy – podaje Związkowa Alternatywa. 

Źródło: Bankier.pl

Coraz więcej Polaków nie radzi sobie z kredytem mieszkaniowym. Wzrost o ponad 100 proc.

Ponad 450 mln zł - tyle, według najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej, wynosi wartość
kredytów mieszkaniowych, w których opóźnienie w spłacie przekroczyło 90 dni. To oznacza wzrost o
ok. 100 proc. od wiosny. Statystyki rosną mimo wakacji kredytowych. 

Źródło: gazeta.pl

Co 10. Polak ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym wzrosła o 10,6 proc. i wyniosła 4,08
mln osób na koniec trzeciego kwartału 2022 roku – poinformowała Polska Izba Ubezpieczeń. Jak
wylicza, Polacy wydali na prywatne polisy blisko 880 mln zł. To o 12,45 proc. więcej niż rok wcześniej. 

Źródło: Rynek Zdrowia

Igor Tuleya przywrócony do orzekania. "Nielegalna Izba uchyliła decyzję nielegalnej Izby"

- Nielegalna Izba Odpowiedzialności Zawodowej uchyliła decyzję nielegalnej Izby Dyscyplinarnej, ale
to nie jest praworządność - powiedział sędzia Igor Tuleya, komentując przywrócenie go do orzekania.
- Rozstrzygnięcie tzw. Izby Odpowiedzialności Zawodowej jest adresowane do tych osób, które do tej
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pory nie respektowały orzeczeń prawdziwych sądów. Wierzę,  że przynajmniej  będą respektowały
rozstrzygnięcie takiego nie-sądu - dodał.

Źródło: gazeta.pl

Zerowa stawka jednej z opłat na rachunku za prąd. Jest decyzja URE

W rachunkach za prąd w 2023 roku obowiązywać będzie zerowa stawka opłaty OZE - poinformował
we wtorek Urząd Regulacji Energetyki. W 2022 roku opłata OZE wynosi 90 groszy za MWh. . 

Źródło: TVN 24 BiS

Polityczny atak na polskich Niemców

Partia  rządząca  chce  odebrać  największej  mniejszości  środki  na  nauczanie  języka,  posła,  a  temu
ostatniemu nawet funkcję w Sejmie. 

Źródło: rp.pl

Resort faworyzował placówki kościelne? Burza wokół konkursu MEiN

Resort  edukacji  rozpisał  konkurs,  w ramach którego rozdano szkołom niepublicznym 100 mln zł.
Ponad 40 proc. tych środków trafiło do placówek związanych z Kościołem, mimo że stanowią one
jedynie ułamek tego typu szkół. Niejasne kryteria przyznawania pieniędzy wzbudziły oburzenie wśród
zawiadujących  świeckimi  placówkami.  Opozycja  zapowiada  już  wniosek  do  NIK  w  sprawie  tzw.
funduszu Czarnka.

Źródło: wp.pl

ZAGRANICA

Potężny cios w Cyryla. Ukraina mówi "dość" i odcina się od Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego

Rosyjski  Kościół  Prawosławny  otwarcie  wspiera  agresywną  wojnę  Władimira  Putina  w  Ukrainie,
broniąc jego działań i wzywając wiernych do spełnienia patriotycznego obowiązku walki za ojczyznę.
Dlatego Kijów postanowił powiedzieć "dość" i zakazać jego działalności w swoim kraju. Nie jest to
pierwsze państwo, które odcina się od rosyjskich struktur kościelnych. 

Źródło: Onet.pl

Pentagon: Nie planujemy rozmieszczać systemów Patriot na Ukrainie

Nie  mamy  obecnie  planów  rozmieszczenia  systemów  obrony  powietrznej  Patriot  na  Ukrainie  -
powiedział  we  wtorek  rzecznik  Pentagonu  gen.  Patrick  Ryder.  Jak  dodał,  gdyby  inne  państwo
zdecydowało się na taki krok, byłaby to jego suwerenna decyzja. 

Źródło: Forsal
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Dramatyczne wyniki badań. Smog odpowiada za milion martwych urodzeń rocznie

Pierwsza  globalna  analiza  została  przeprowadzona  po  odkryciu  w  płucach  i  mózgach  martwych
płodów toksycznych cząstek. Wnioski z badania są przerażające. Naukowcy uważają, że za prawie
milion martwych urodzeń rocznie odpowiada zanieczyszczenie powietrza.

Źródło: Polsat News
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