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Grudniowe dane nie budzą wątpliwości. Polska gospodarka rozczarowuje

Poniedziałkowe  dane  GUS  wypadły  znacznie  poniżej  oczekiwań  ekonomistów.  "Wszystkie
rozczarowały" – zauważa Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Z kolei ekonomiści
z  ING  podkreślają,  że  widać  dalsze  hamowanie  w  produkcji,  a  obraz  budownictwa  pozostaje
negatywny. W złej sytuacji z powodu spadku realnych wynagrodzeń jest też polski konsument. 

Polacy zdecydowanie ograniczają się w zakupach. Jest gorzej od prognoz

W grudniu sprzedaż detaliczna nominalnie była wyższa niż rok wcześniej o ponad 15 proc. Ten wysoki
wynik to efekt przede wszystkim dużych podwyżek cen. Pomijając ten fakt, realnie sprzedaż wzrosła
jedynie  o  0,2  proc.  Najnowsze  statystyki  GUS  potwierdzają  duże  spowolnienie  w  konsumpcji.
Największy progres widać w sprzedaży farmaceutyków, kosmetyków i odzieży. 

Komentarz Lewicy:

Widzimy  hamowanie  gospodarki  produkcja  przemysłowa  hamuje  z  4,5  do  1,0%  r/r  -  produkcja
budowlana z 4,0 do -0,8% r/r - sprzedaż detaliczna z 1,6 do 0,2% r/r.

Załamanie się wzrostu realnych płac względem inflacji ma również przełożenia na sprzedaż. Wzrost
0,2 proc. rok do roku po zwyżce o 1,6 proc. w listopadzie. To najsłabszy wynik od lutego 2021 r., gdy
handel częściowo paraliżowały jeszcze antycovidowe restrykcje. 

Dynamikę sprzedaży detalicznej w ujęciu rok do roku wspiera wciąż znaczący wzrost populacji Polski
związany z napływem uchodźców z Ukrainy. Porównując do listopada, sprzedaż w grudniu była o 13,1
proc. wyższa,  to jednak wyłącznie efekt Świąt.  Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych,
sprzedaż załamała się o 4,8 proc. To największa miesięczna zniżka popytu od kwietnia 2021 r. 

Efektem wzrostu populacji  Polski jest relatywnie wysoka dynamika sprzedaży dóbr podstawowego
użytku, przede wszystkim żywności. 

Widać już, że oszczędności obejmują przede wszystkim sprzęt AGD i RTV, czyli rzeczy, które przede
wszystkim sprzedawały się w trakcie pandemii. Sprzedaż mebli oraz sprzętu RTV i  AGD zmalała w
grudniu o 10,4 proc. rok do roku, po zniżce o 7,6 proc. w listopadzie. 

Wszystko to dzieje się w sytuacji, w której inflacja cały czas jest bardzo wysoka, a środki z KPO cały
czas nie napływają. 
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Należy pamiętać, że w tym roku gospodarkę uratowała ciepła zima, czyli  nie zużyliśmy tyle gazu,
węgla czy ropy co w przy niższych temperaturach. W styczniu 2023 r. zapełnienie magazynów gazu
wyniosło 93 procent,. w Niemczech 83 proc., a w całej Unii Europejskiej średnio 78 proc. Europa, jak i
Polska cały czas stoi przed problemem zakupu węgla i gazu na zimę 2023/2024. Do tego dochodzi
problem  związany  z  brakiem  diesla  na  rynku,  co  jest  pokłosiem  niewystarczających  mocy
produkcyjnych rafinerii w naszej części świata. Może to powodować, że inflacja w drugiej połowie
roku znów będzie szybować. 
Przy  spodziewanej  wysokiej  inflacji  nie  ma  co  się  spodziewać  obniżenia  stóp  procentowych,  co
dodatkowo obniża poziom inwestycji ze strony krajowych podmiotów.

To kolejny powód, dla którego środki z KPO są tak ważne, ponieważ zapewnią pieniądze dla sektorów
budowlanych  oraz  wzmocnią  poziom  inwestycji  w  Polsce.  Tańszy  niż  rynkowy  kredyt  oraz
wzmocnienie  wiarygodności  względem  rynków,  co  może  wzmocnić  złotówkę  na  tyle,  iż  wpłynie
dodatnio na inflację np. poprzez mniej wydawanych złotówek na import ropy i gazu. Napływ euro
zrównoważy Polsce bilans płatniczy. 

To  co  wspiera  w  tej  chwili  polską  gospodarkę  to  napływ  obywateli  Ukrainy  do  Polski  oraz
przenoszenie produkcji do Polski. W tym nie ma żadnej zasługi rządu Mateusza Morawieckiego, firmy
z zachodu potrzebują uzupełnić łańcuchy dostaw o miejsca, które są ulokowane bliżej niż w Azji. To
czynnik, który będzie wspierał naszą gospodarkę jeszcze przez 2-3 lata, a który uchroni nas przed
recesją, ale nie uchronił naszego kraju przed spowolnieniem. 

Polska musi mieć środki z KPO, choćby dlatego, że jako członek Unii Europejskie będzie spłacać te
kredyty. Tak więc skrajną głupotą jest nie skorzystać z czegoś, za co się płaci. Dwa należy promować
ideę wspólnych zakupów surowców przez państwa Unii Europejskiej. Trzy, inwestować w OZE czyli
środki  z  KPO plus  pieniądze ze  sprzedaży  ETS.  Cztery,  inwestycje  w kolej,  tu  znów środki  z  Unii
Europejskiej  oraz obniżenie  cen przejazdów.  Pięć,  bon na AGD co z  jednej  strony obniży zużycie
energii, a dwa utrzyma sprzedaż AGD.

Czarzasty: Opozycja powinna podpisać deklarację o współrządzeniu po wyborach

Przypominamy propozycję współprzewodniczącego Nowej Lewicy z września 2022 r. 

„Powinniśmy podpisać deklarację dotyczącą utworzenia koalicji rządowej po wyborach. Dlatego, żeby
dać jasny sygnał wszystkim wyborczyniom i wszystkim wyborcom w Polsce, że żaden głos oddany bez
względu na to, na kogo z opozycji, nie zostanie zmarnowany, że każdy głos będzie się liczył. Będzie się
liczył  w tym, żeby pokonać PiS,  że  każdy głos jest  ważny, bo przecież  człowiek,  każda osoba jest
ważna.  Myślę,  że  zbliża  się  ten  czas,  przed  którym  uciekamy,  żeby  podjąć  ostateczną  decyzję  w
sprawie  startu  do Sejmu.  Nie  namawiam na szybkie  decyzje,  namawiam Was i  siebie  i  proszę  o
decyzje  mądre,  rozsądne,  zdystansowane.  Uważam  również,  namawia  mnie  do  tego  Krzysztof
Gawkowski, szef mojego klubu, że powinniśmy stworzyć w najbliższym czasie plan na pierwsze 100
dni rządzenia. Uznać, co jest dla nas najważniejsze i pokazać to ludziom. Aby dać ludziom nadzieję i
spokój, żeby wiedzieli, że idzie rozsądna i odpowiedzialna opozycja po władzę. Idzie po to, aby rządzić
mądrze. Żeby nie kraść i nie robić pod siebie, nie tworzyć fobii, ale mądrze i rozsądnie rządzić. Zróbmy
to wszystko, aby Polki i Polacy wierzyli, że przy rządach tej opozycji będą bezpieczni”.
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UNIA EUROPEJSKA

Ustawa  o  sądownictwie  nie  odblokuje  całego  KPO.  Łącznie  kamieni  milowych  jest  283

Choć nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym jest jedną z kluczowych do odblokowania unijnych
środków z  Krajowego Planu  Odbudowy,  tak  nie  jest  jedyną.  Kamieni  milowych,  które  umożliwią
Polsce otrzymanie blisko 160 mld zł,  jest łącznie 283. Poza nowelizacją przepisów o SN pozostaje
jeszcze jeden - liberalizacja zasady 10H (budowa wiatraków na lądzie). Co jeszcze jest w polskim KPO?

Źródło: Interia.pl

Korupcja w PE. "Rzeczpospolita": Belgijska prokuratura sprawdza 60 osób. Wśród nich europosłów
PiS

Belgijska prokuratura prowadzi szerokie śledztwo w sprawie korupcji w Parlamencie Europejskim i
powiązań europosłów z Katarem. "Rzeczpospolita" napisała, że wśród około 60 osób sprawdzanych
przez śledczych są dwaj europosłowie z Polski - Tomasz Poręba i Ryszard Czarnecki.

Źródło: TVN 24

TK znów odwołał rozprawę ws. kar TSUE. Odwołuje je od niemal roku

Na dzień przed planowaną rozprawą z wokandy Trybunału Konstytucyjnego znów zniknęła sprawa
konstytucyjności unijnych przepisów, które pozwoliły TSUE ukarać Polskę. 

Źródło: Wyborcza.pl

Polska w czołówce wzrostu cen za wynajem. "Oferta na rynku przeżyła szturm ludzi"

Oferta na rynku najmu przeżyła szturm ludzi - stwierdziła w TVN24 BiS Katarzyna Kuniewicz, dyrektor
badań rynku Otodom Analytics. Natomiast ekspert portali rynekpierwotny.pl oraz gethome.pl Marek
Wielgo powiedział,  że w wyniku inwazji  Rosji  na Ukrainę i  przyjeżdżających do Polski uchodźców,
odnotowano bardzo gwałtowny spadek liczby ofert najmu, który w niektórych miastach wynosił 40-
50 procent. Polska znalazła się na drugim miejscu w UE pod względem wzrostu czynszów za wynajem
- wyliczyli eksperci portalu rynekpierwotny.pl na podstawie danych Eurostatu. 

Źródło: TVN 24 BiS

KRAJ

14-latce z Podlasia odmówiono aborcji po gwałcie. "Powołali się na klauzulę sumienia"

W jednej z małych miejscowości na Podlasiu rozegrał się prawdziwy dramat. 14-letnia dziewczynka z
niepełnosprawnością  intelektualną  została  zgwałcona  przez  swojego  wujka.  Nikomu  o  tym  nie
powiedziała — niestety, zaszła w ciążę. Długo nie zdawała sobie z tego sprawy. 

Źródło: Ofemin.pl
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Polskie ceny skokowo zbliżyły się do niemieckich. Inflacja wyrównuje różnice

Z roku na rok nasze ceny są coraz bliżej niemieckich i średniej unijnej. Wysoka inflacja w 2022 r., dużo
wyższa niż w większości krajów Unii spowodowała, że dokonaliśmy skoku cenowego w kierunku tego,
co mają na co dzień w sklepach mieszkańcy krajów bogatszych. Polskie ceny są średnio już tylko 45
proc. niższe niż niemieckie. 

Źródło: Businessinsider

Polska jedzie na ferie pociągiem. "Po zniżkach w dwie strony wyszło nam 1874,62 zł"

ny biletów na pociągi skoczyły 11 stycznia. Za dwa dni na ferie ruszyły dzieci z pięciu województw:
lubelskiego,  łódzkiego,  podkarpackiego,  pomorskiego  i  śląskiego.  Wielu  rodziców,  także  z
województw, w których wolne dopiero się zaczyna lub zacznie, zamierzało na wypoczynek pojechać z
dziećmi pociągiem. 

Źródło: Gazeta.pl

Przeładunki w polskich portach. "Rekord został pokonany niezwykle spektakularnie"

Przeładunki w polskich portach wzrosły w 2022 roku o 18 procent, do najwyższej w historii wielkości
133 milionów ton - przekazał wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. W 2021 roku w polskich
portach przeładowano 113 milionów ton towarów 

Źródło: TVN 24 BiS

Ministerstwo Zdrowia wyda ponad 200 mln zł na bezwartościowe testy

Z  powodu bardzo niskiej czułości Rada Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i
Taryfikacji wydała negatywną opinię o refundacji testów COMBO, mających wykrywać grypę, COVID-
19 i wirus RSV. Minister zdrowia Adam Niedzielski odwołał szefa rady, a testy i tak kazał refundować -
za 230 mln zł rocznie.

Źródło: Wyborcza.pl

Oburzenie po słowach Sikorskiego. "Nie różni się niczym od rosyjskiej propagandy"

Były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski był gościem Radia ZET. Jedna z jego wypowiedzi,
zacytowana  na  Twitterze,  wywołała  oburzenie  polityków  i  dziennikarzy.  Europoseł  Koalicji
Obywatelskiej  zasugerował,  że  partia  rządząca  mogła  myśleć  w  pewnym  momencie  o  rozbiorze
Ukrainy.  "Wypowiedź  Radosława  Sikorskiego  nie  różni  się  niczym  od  rosyjskiej  propagandy"  —
skomentował słowa polityka premier Mateusz Morawiecki. 

Źródło: Onet.pl

Ministerstwo Zdrowia celowo nie ujawnia raportu z pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej
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Ministerstwo Zdrowia forsuje wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej, ale celowo nie ujawnia
raportu z jej pilotażu. Gdyby to zrobiło, czarno na białym byłoby widać, że nie da się udowodnić, iż
chorzy będą mieli z KSO jakiekolwiek korzyści.

Źródło: Wyborcza.pl

Ukraińcy mają płacić za swoje zakwaterowanie. Organizacje pozarządowe alarmują

Od marca obywatele z Ukrainy będą musieli dokładać się do kosztów związanych z ich zamieszkaniem
i wyżywieniem w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. To zakłada nowelizacja ustawy specjalnej o
pomocy Ukraińcom. Organizacje pozarządowe ostrzegają, że tak sformułowane przepisy pogorszą już
i tak trudną sytuację uchodźców. 

Źródło: Money.pl

Kolejny handlarz dopalaczami ułaskawiony przez prezydenta Dudę

Andrzej  Duda już  po raz  drugi  w ciągu kilku miesięcy darował  karę więzienia  osobie  skazanej  za
ciężkie przestępstwo narkotykowe. 

Źródło: rp.pl

Santos selekcjonerem reprezentacji Polski. Ogłosił to Kulesza i zamieścił zdjęcie

Fernando Santos będzie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Prezes PZPN Cezary Kulesza
zamieścił w poniedziałkowy wieczór wspólne zdjęcie z Portugalczykiem na Twitterze. "Do zobaczenia
jutro na konferencji na PGE Narodowy" - dopisał. 

Źródło: Dziennik

ZAGRANICA

Biały Dom: Szwecja i  Finlandia gotowe do wejścia do NATO. "To zwiększy bezpieczeństwo ich i
regionu"

Biały Dom oświadczył, że Finlandia i  Szwecja są gotowe do przystąpienia do NATO. To reakcja na
słowa prezydenta  Recepa  Tayyipa  Erdogana,  który  powiedział,  że  Turcja  nie  poprze  członkostwa
Szwecji  w  NATO  po  protestach  w  pobliżu  tureckiej  ambasady  w  Sztokholmie,  podczas  których
spalono kopię Koranu. 

Źródło: Gazeta.pl

Erdogan: nie mogą już oczekiwać naszego poparcia dla ich członkostwa w NATO

Prezydent Turcji powiedział, że nie poprze członkostwa Szwecji w NATO. Zapowiedź Recepa Tayyipa
Erdogana  ma  związek  z  sobotnimi  protestami  w  Sztokholmie,  podczas  których  spalono  Koran.
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Departament  Stanu  USA  w  odpowiedzi  na  słowa  tureckiego  przywódcy  podkreślił,  że  Ankara,
Sztokholm i Helsinki muszą ostatecznie osiągnąć konsensus. 

Źródło: TVN 24

Polska nie złożyła dotąd wniosku o zgodę na wysyłkę leopardów do Ukrainy, ale krytykuje Niemcy
za opieszałość

Niemiecka  minister  spraw  zagranicznych  Annalena  Baerbock  powiedziała,  że  Niemcy  są  gotowe
pozwolić  Polsce  na  wysyłkę  do  Ukrainy  wyprodukowanych  w  Niemczech  czołgów  Leopard,  ale
dodała, że Warszawa nie zwróciła się jeszcze do Berlina o zgodę. "Gdybyśmy zostali poproszeni, nie
stanęlibyśmy na przeszkodzie" – stwierdziła. 

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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