
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w sprawie stóp procentowych. Zaskoczenia nie ma

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o utrzymaniu stóp procentowych. To ruch oczekiwany
powszechnie przez rynek i  ekonomistów. Sporo wskazuje na to, że pauza w cyklu podwyżek stóp
przerodziła się w jego koniec. Jednak na obniżki kosztu pieniądza jeszcze trzeba trochę poczekać. 

Komentarz Lewicy:

Brak podwyżki  stóp procentowych wcale nie oznacza,  iż  RPP uważa,  że  inflacja  zacznie  wyraźnie
spadać, ona zgodnie z projekcją NBP może jeszcze wzrosnąć. Przypomnijmy, iż 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.  Na  horyzoncie  cały  czas  jest  spowolnienie
gospodarcze. 

RPP pod wodzą Adama Glapińskiego kompletnie utracił wiarygodność i sprawia wrażenie, że wcale
nie walczy z inflacją,  ale wspiera rząd w jego polityce gospodarczej.  Obóz władzy wie,  że wraz z
końcem wysokich wzrostów cen skończy się tzw. podatek inflacyjny i kasa w budżecie będzie świecić
pustkami. 

Fatalna  komunikacja  Adama Glapińskiego  powoduje,  iż  RPP  utracił  ważne  narzędzie  –  skuteczną
komunikację z obywatelami i rynkami. W Europie Zachodniej utrzymuje się przekonanie, że inflacja
czasowo będzie podwyższona, ale potem spadnie, ponieważ Europejski Bank Centralny zdoła do tego
doprowadzić. Podobnie dzieje się w Stanach Zjednoczonych. W Polsce rynki zaczynają podejrzewać,
że RPP nie podnosi stóp, aby rząd nie miał problemów z obsługą długu, a nie po to, aby walczyć z
inflacją.  Brak jest przekonania, że pomimo problemów Rada Polityki Pieniężnej panuje nad sytuacją i
sprowadzi nasz okręt bezpiecznie do portu. 

Nie  napiszemy  teraz  nic  nowego  –  bez  przyjęcia  KPO  nie  uda  się  uniknąć  spowolnienia
gospodarczego, ani ograniczyć inflacji. 
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UNIA EUROPEJSKA

Rekordowy wkład Niemiec do budżetu UE. Zyskują pięć razy więcej, niż wpłacają

Niemcy wniosły do wydatków wspólnotowych UE w 2021 r. ok. 25,1 mld euro netto, a największym
odbiorcą netto była Polska. Jednocześnie jak informuje rząd w Berlinie,  Niemcy czerpią najwięcej
korzyści z jednolitego rynku UE, zyskując na nim ponad pięć razy więcej, bo aż 132 mld euro rocznie.

Źródło: Interia.pl

Ceny gazu w Europie spadły do najniższego poziomu od 2021 r. Wszystko przez pogodę

Cena gazu w Europie spadła do najniższego poziomu od 2021 r., ponieważ łagodna pogoda ogranicza
zużycie — pisze Bloomberg. 

Źródło: Businessinsider

"Stacja Putin" do zamknięcia. Europa odwraca się od rosyjskich paliw

Dokładnie  za  miesiąc  zapadnie  kolejny  element  mechanizmu  sankcyjnego  skierowanego  przeciw
Rosji. Unia Europejska od 5 lutego nie będzie sprowadzać rafinowanych produktów ropopochodnych
z tego kierunku. W odpowiedzi na zachodnie sankcje Putin zapowiada odcięcie dostaw. Rosja może
zagrać va banque. Wyścig z czasem trwa. 

Źródło: Forsal

KRAJ

"Cuda" na Orlenie. Afera się rozkręca. Wyszły na jaw ceny w Czechach

W  grudniu  PKN  Orlen  zawyżał  marżę  na  sprzedaży  paliw  hurtowych,  nie  obniżając  cen  wraz  ze
spadkiem światowych notowań - uważają analitycy cen paliw.  Kiedy już spółka zgarnęła miliardy,
prezes Daniel Obajtek mógł obiecać w "Wiadomościach" TVP, że paliwo nie zdrożeje w 2023 roku
przez podwyżkę VAT. Nowe dowody, że jednak doszło do afery z cenami na polskich stacjach, to
zdjęcie z czeskiej stacji Orlenu oraz dane Komisji Europejskiej. 

Źródło: wp.pl

Trik z gazowym odpisem. Jak rząd PiS ocalił Orlen przed megapodatkiem

Rzutem na taśmę rząd premiera Mateusza Morawieckiego ocalił  Orlen przed zapłatą podatku od
nadzwyczajnych zysków wprowadzonego przez UE. Orlen ma się tylko zrzucać na rekompensaty za
gaz dla ludności, które potem i tak odzyska z nawiązką. 

Źródło: Wyborcza.pl
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Nastroje w PiS wokół Daniela Obajtka. Jarosław Kaczyński ze szpitala wydał polecenie

Władze  PiS  wydały  polecenie  wszystkim  parlamentarzystom  partii  rządzącej,  by  zorganizowali
konferencje w całej Polsce w obronie Daniela Obajtka. O akcji miał zostać uprzedzony przebywający
w szpitalu Jarosław Kaczyński, a jeden z polityków PiS przekonuje nas, że prezes miał być wręcz jej
inicjatorem.  -  Daniel  jest  nietykalny.  Ma pełne  zaufanie  rządu  i  władz  partii  -  mówią  o  Obajtku
rozmówcy z obozu władzy. 

Źródło: wp.pl

Pociąg droższy niż samochód. Z Gdańska do Warszawy za 199 zł

Od 11 stycznia podrożeją ceny biletów w PKP Intercity. Za przejazd Pendolino podróżni zapłacą 17,8
proc.  więcej.  To  oznacza,  że  podróż  z  Wrocławia,  Krakowa  czy  Gdańska  do  Warszawy  będzie
kosztować prawie 200 zł i więcej. Taniej będzie samochodem. 

Źródło: Money.pl

Marian Banaś znów wkroczył do gry. NIK wziął się za ustawę budżetową

Najwyższa  Izba  Kontroli  sprawdza  sposób,  w  jaki  rząd  przygotowywał  ustawę  budżetową.  Jak
zauważa "Dziennik Gazeta Prawna", to nowość, bo do tej pory instytucja ta sprawdzała realizację, a
nie proces tworzenia budżetu. 

Źródło: Businessinsider

Pokazali prawdziwą dziurę budżetową Polski. Ta kwota poraża

Senat zajmuje  się ustawą budżetową. Jednak,  jak przekonują  wieloletni  pracownicy  Ministerstwa
Finansów, dokument ten nie pokazuje pełni obrazu o stanie polskich finansów publicznych. Wszystko
przez fakt, że rząd "poukrywał" dług publiczny w różnej maści funduszach celowych. W efekcie dziura
budżetowa jest o ponad 167 mld zł wyższa niż ta zapisana w ustawie.

Źródło: Money.pl

Minister przyłapany na pirackim rajdzie po Warszawie. "To dla mnie lekcja pokory"
Minister  Waldemar  Buda  zalicza  wyjątkowo  zły  początek  2023  roku.  Chwilę  po  tym,  jak  musiał
przepraszać prezydenta za swoje słowa o negocjacjach ws. projektu ustawy o Sądzie Najwyższym,
minister rozwoju został przyłapany na pirackiej jeździe ulicami stolicy. 

Źródło: Natemat

Szóstka sędziów TK nie uznaje Julii Przyłębskiej za prezesa i chce wyboru nowego

Szóstka  członków  Trybunału  Konstytucyjnego  żąda  od  Julii  Przyłębskiej  zwołania  Zgromadzenia
Ogólnego sędziów TK i wyłonienia kandydatur, spośród których prezydent Andrzej Duda wskaże 
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nowego prezesa – dowiedziała się "Rzeczpospolita". 

Źródło: rp.pl

Burza  po  publikacji  nt.  pedofila.  Szef  komisji  o  "skandalu"  i  "głupocie".  Sakiewicz  straszy
prokuraturą

Szef komisji ds. pedofilii zawnioskował, by Rada Etyki Mediów zbadała sprawę publikacji na temat
skazanego pedofila.  Zdaniem Błażeja  Kmieciaka  ujawnione  informacje  pozwalają  na  identyfikację
osób  pokrzywdzonych.  W  Gazeta.pl  przewodniczący  PKDP  mówi  o  "skandalu".  W  odpowiedzi
redaktor  naczelny  "Gazety  Polskiej"  zarzuca  Kmieciakowi  zastraszanie  dziennikarzy  i  grozi  mu
prokuraturą 

Źródło: gazeta.pl

Rzeź małych sklepów w Polsce. Najszybciej znikają spożywcze

Nie dość, że w 2022 r. zlikwidowano ich ok. 4 tys., to jeszcze niemal 10 tys. zostało zawieszonych.
Odczuwają skokowy wzrost kosztów, wysoką inflację, konkurencję internetu, ale i dużych sieci. 

Źródło: rp.pl

Rząd musi szukać góry pieniędzy na rok wyborczy. Padło poważne ostrzeżenie

Choć 2023 r. trwa dopiero kilkadziesiąt godzin, to rząd i tak zdołał się już zadłużyć na ok. 100 mld zł.
Tak przynajmniej wynika z szacunków resortu finansów, który od kilku miesięcy szuka pieniędzy na
rozpoczęty właśnie rok. Wciąż potrzebuje jeszcze przynajmniej dwa razy tyle. Jest przy tym jedno
"ale". 

Źródło: Businessinsider

Akt oskarżenia wobec Rosjanina i Białorusina. Mieli szpiegować na rzecz GRU

Prokuratura skierowała akt oskarżenia wobec Rosjanina i Białorusina, którym zarzucono prowadzenie
działalności  szpiegowskiej  na  rzecz  rosyjskiego  wywiadu  wojskowego  (GRU)  -  poinformowała
rzeczniczka  Prokuratury  Okręgowej  w  Warszawie  Aleksandra  Skrzyniarz.  Obaj  mężczyźni  mieli
realizować zadania w pobliżu granicy z polsko-białoruskiej.

Źródło: Interia.pl

Słynny gest Nawackiego. Sprawą musi się zająć prokuratura

Sąd Rejonowy w Malborku podjął dziś decyzję nakazującą prokuraturze przeprowadzenie śledztwa
dotyczącego  działań  prezesa  olsztyńskiego  Sądu  Rejonowego  Macieja  Nawackiego.  Cała  sprawa
związana jest ze słynnym gestem Nawackiego, który publicznie podarł uchwały sędziów z Olsztyna, 
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którzy wystąpili w obronie sędziego Pawła Juszczyszyna.

Źródło: Onet.pl

ZAGRANICA

USA. Chaos w Izbie Reprezentantów i pięć porażek McCarthy'ego. Pierwsza taka sytuacja od 100 lat

Po raz  pierwszy  od  100  lat  nie  udało  się  wybrać  spikera  Izby  Reprezentantów w amerykańskim
Kongresie. Republikanin Kevin McCarthy mimo pięciu głosowań nie uzyskał poparcia nawet własnej
partii. - Po prostu myślę, że to naprawdę zawstydzające, że trwa to tak długo - skomentował w środę
prezydent USA Joe Biden. 

Źródło: Gazeta.pl

Białoruś: Wzywają mężczyzn na komisję wojskową. Zgłosić mają się wszyscy w wieku od 18 do 60
lat

"Wszyscy  mężczyźni  w  wieku  od  18  od  60  lat  powinni  zgłosić  się  do  komisji  wojskowej  w  celu
wyjaśnienia swoich danych" - taki komunikat pojawił się na dworcu autobusowym w Borysowie na
Białorusi. O sprawie poinformował doradca liderki demokratycznej opozycji Swiatłany Cichanouskiej,
Franak Wiaczorka.

Źródło: Polsat News

Pogrzeb Benedykta XVI w Watykanie

O godz. 9.30 w czwartek na placu Świętego Piotra w Watykanie rozpocznie się msza pogrzebowa
Benedykta XVI. Po raz pierwszy w dziejach urzędujący papież będzie przewodniczył uroczystościom
pogrzebowym swego emerytowanego poprzednika. 

Źródło: Dziennik
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