
CBOS: niemal połowa Polaków źle ocenia rozwój sytuacji w kraju 

Niemal połowa (47 proc.) Polaków uważa, że rozwój sytuacji  w kraju zmierza w złym kierunku. 
Przeciwnego zdania jest jedna trzecia (35 proc.) badanych, a 18 proc. nie potrafiło wyrazić opinii na 
ten temat - wynika z listopadowego sondażu CBOS.

Chleba i trawy, a nie igrzysk 

Nie chcemy już w naszych miastach nowych hal, stadionów, sal koncertowych, aquaparków. - Tak 
odpowiedzieli Polacy na ankietę „Gazety Wyborczej”.

Doskonałe dane z Polski dzięki narkotykom, prostytucji i zakupom

Najnowsze  dane  o  PKB za III  kwartał  bardzo  pozytywnie  zaskoczyły  m.in.  dzięki  narkotykom, 
prostytucji i przemyconym papierosom.

BNP Paribas: Polski PKB wzrósł dzięki zapasom lub wydatkom rządu

Wstępne dane polskiego PKB sugerują, że głównym źródłem wzrostu były zapasy lub inwestycje 
rządowe – napisał BNP Paribas komentując ogłoszony w piątek wynik PKB za trzeci kwartał br.

Oszczędności Polaków mogą wspierać rozwój polskiej gospodarki 

Oszczędności  Polaków  poprzez  rynek  kapitałowy  mogłyby  współfinansować  rozwój  polskiej 
gospodarki,  dlatego  państwo  powinno  stwarzać  ku  temu  warunki  -  mówili  w  poniedziałek 
uczestnicy konferencji "Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki". [...] Prezes GPW Paweł 
Tamborski  zauważył,  że  wyczerpują się dotychczasowe proste rezerwy wzrostu,  Polska 
powinna więc szukać "silników", które będą napędzały polską gospodarkę. Natomiast były minister 
skarbu, wiceprezes PwC Jacek Socha ostrzegał, że  jeżeli nic się nie zmieni to polska giełda 
nie ma co liczyć na spektakularne wzrosty. "Brak środków z OFE musi być zastąpiony 
wzrostem oszczędności Polaków." [...] Natomiast prezes Enterprise Investors Jacek Siwicki 
wskazał,  że  dla  dużych  zagranicznych  inwestorów  finansowych  Polska  nie  jest 
specjalnie atrakcyjnym krajem. "Gdyby Polska nie była zieloną wyspą i gdybyśmy nie mieli 
bardzo  mocnych  podstaw  makroekonomicznych,  to  z  puktu  widzenia  globalnego  kapitału 
bylibyśmy rynkiem totalnie marginalnym" -  zauważył  Siwicki.  Dodał,  że  reputacji  Polski nie 
poprawiło na przykład przejęcie części aktywów OFE przez ZUS.

Wzrosło zadłużenie Polaków

Raport  Biura  Informacji  Gospodarczej  InfoMonitor  SA wskazuje,  że  łączna  kwota  zaległych 
płatności klientów podwyższonego ryzyka na koniec września 2014 r.  wyniosła 41,55 mld zł.  W 
ciągu kwartału kwota ta wzrosła o 660 mln zł, tj. o 1,6 proc. 

Ponad 40 proc. Polaków nie oszczędza 

Ponad 40 proc. ankietowanych przez TNS Polaków przyznało, że wszystkie dochody przeznacza na 
bieżące potrzeby, niczego nie odkłada i nie inwestuje.

Barometr Nordea: Tylko co 10. Polak odkłada środki na przyszłą emeryturę 

Aż  56%  Polaków,  którzy  nie  oszczędzają  na  emeryturę,  wydaje  wszystkie  posiadane  środki 
pieniężne na bieżące potrzeby.

Co piątemu Polakowi po opłaceniu rachunków nie starcza pieniędzy na życie

22 proc. Polaków przyznaje, że ma problemy z opłaceniem rachunków. 19 procentom po dokonaniu 
wszystkich koniecznych opłat nie starczyło pieniędzy na codzienne życie – wynika z badania Intrum 
Justitia. W Europie odsetek ten jest nieco wyższy – wynosi 25 proc.
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Lawinowy wzrost prób wyłudzeń kredytów w Polsce

Co kilka minut w Polsce zgłaszana jest kradzież lub zaginięcie dowodu tożsamości. Liczba prób 
wyłudzeń kredytów na cudzy dowód rośnie lawinowo, podobnie jak kwoty na które polują złodzieje.

Co szósty pracuje na śmieciówce 

1,6  mln  osób zatrudnionych jest  w Polsce  na  tzw.  umowach śmieciowych -  twierdzi  "Dziennik 
Gazeta Prawna". Nie mają zagwarantowanej płacy minimalnej, prawa do urlopu i limitów czasu 
pracy.

Skazani na pokój dziecięcy

Według Eurostatu, rośnie odsetek tzw. bamboccioni wśród Polaków w wieku 25-34 lata. W 2005 r. 
ponad 36 proc. z nich mieszkało pod jednym dachem z rodzicami. Najnowsze statystyki wskazują, 
że teraz to już przeszło 43 proc. W całej Europie średnia wynosi ok. 28 proc.

Raport: depresja jest główną przyczyną utraty wydajności pracy 

Wskutek zwolnień lekarskich i  przejścia na rentę osób dotkniętych depresją co roku tracimy w 
Polsce 25 tys. lat produktywności, te koszty społeczne wynoszą od 1 do 2,6 mld zł rocznie – wynika  
z opublikowanego w czwartek w Warszawie raportu dotyczącego kosztów pośrednich depresji.

Wartość transferów bankowych od emigrantów w '14 wyniesie ok. 4 mld euro 

Można szacować, że obecnie na emigracji zarobkowej przebywa ok. 2 mln Polaków.

Raport "wSieci": Nasz kraj opuści w najbliższym czasie kilka milionów Polaków

Szacuje się, że w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat z naszego kraju w celach zarobkowych może 
wyjechać nawet 3-5 mln Polaków. Dla kraju to katastrofa.

Firmy giełdowe tną etaty 

Czołowe spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie szukają szansy na niższe koszty 
funkcjonowania.  Jednym  ze  sposobów  jest  cięcie  etatów.  Spółki,  które  nie  decydują  się  na 
zwolnienia grupowe, stosują finansowe zachęty do dobrowolnej rezygnacji z pracy.

Eksperci: w górnictwie rząd nie ma już pola manewru

Wobec  górnictwa węgla  kamiennego  rząd  nie  ma już  pola  manewru,  musi  natychmiast  zacząć 
restrukturyzację sektora, w tym zamknąć trwale nierentowne kopalnie i ograniczyć zatrudnienie - 
oceniają eksperci.

Rękodzieło dogorywa

Nasze rękodzieło dogorywa - alarmuje "Puls Biznesu". Jan Włostowski, szef Cepelii uważa, że to 
konsekwencja  wprowadzenia  wyższego  VAT  i  odpływu  kadr  z  rzemiosła.  Jego  zdaniem,  liczba 
warsztatów skurczy się w ciągu 5-7 lat nawet o 30-40 procent.

Jednolita cena uratuje księgarnie? 

Polska Izba Książki liczy, że jeszcze w tej kadencji Sejmu uda się wprowadzić stałą cenę książki.  
Miałaby ona obowiązywać przez rok od premiery we wszystkich punktach prowadzących sprzedaż.

Dramat najemców galerii handlowych: koszmarne wspomnienia i długi 

W galeriach panuje kult sukcesu, wbija nam się do głowy, że skoro interes się nie kręci to my - 
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właściciele ponosimy za to winę. Mówią nam: - Zmieńcie personel albo wystrój. Dajcie reklamę. 
Zaszczuty  najemca szuka błędu w sobie.  A  tymczasem głównym powodem klapy były  pustki  w 
galerii.

Niskie stopy procentowe. Powód do obaw?

Rekordowo  niskie  stopy  procentowe  nie  oznaczają  samych  korzyści.  Obecny  poziom  stóp 
procentowych negatywnie odbija się na osobach, które swoje oszczędności chcą lokować w bankach 
- przypomina Monika Kurtek z Banku Pocztowego. Może się z tym wiązać wprowadzenie wyższych 
opłat przez banki, które będą chciały zrekompensować sobie utratę wpływów. Istnieje także ryzyko 
zwolnień.

Nabici w bańkę cenową 

Osoby, które kupowały mieszkanie w szczycie górki cenowej, czyli w latach 2007 - 2008 mogą mieć  
teraz bardzo poważny problem. Ich nieruchomości prawdopodobnie są obecnie mniej warte, niż w 
okresie, gdy dokonywali zakupu. Oznacza to, że są niezbywalne, chyba że ze stratą finansową. Może  
chodzić co najmniej o kilkaset tysięcy nieruchomości.

Gdzie najchętniej zamieszkają Polacy? 

Raport  ING.  Nadal  część  Polaków zastanawia  się  nad  emigracją.  [...]  Aż  42  proc.  tych,  którzy 
zdecydowali się na kredyt hipoteczny, ma problem z jego spłatą. 

Więcej głodnych przedszkolaków 

Od 2008 r. o blisko 20 proc. wzrosła liczba dzieci z najmłodszej grupy wiekowej - do 7. roku życia -  
które korzystają z rządowego programu dożywiania. Jeszcze w 2008 r. korzystało z niego ok. 273 
tys. maluchów, a w 2013 r. już o 50 tys. więcej - blisko 323 tys. Takie dane przynosi sprawozdanie 
Ministerstwa Edukacji Narodowej z realizacji Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich 
na lata 2008-2013. Statystyki są tym bardziej niepokojące, że w tym samym czasie liczba uczniów 
na  wszystkich  etapach  kształcenia  korzystających  z  programu  dożywania  w  wyniku  niżu 
demograficznego spadła o blisko 24 proc.

Do kosza zamiast do biednych

Tylko  700  ton  żywności  trafiło  w  ciągu  roku  ze  sklepów  do  banków  żywności.  Jednocześnie  
handlowcy na śmietnik wyrzucili  prawie 500 tys. ton jedzenia – czytamy w „Dzienniku Gazecie 
Prawnej”. Dzieje się tak m.in. w obawie przed fiskusem.

To będzie chory rok 

Lekarze rodzinni mają od stycznia diagnozować raka, problemy ze wzrokiem i skórą, ale nie dostali 
na to pieniędzy. W przychodniach może czekać na nas chaos i jeszcze dłuższe kolejki, zapowiada 
"Metro".

Specjalista dla co piątego 

Zbyt  odległe  terminy  zmuszają  Polaków do  korzystania  z  prywatnej  służby zdrowia  w zakresie 
porad  specjalistycznych  i  stomatologii.  Tak  wynika  z  raportu  GUS  "Ochrona  zdrowia  w 
gospodarstwach  domowych  w  2013  roku"  –  informuje  "Nasz  Dziennik".  Z  porad  lekarza  w 
podstawowej  opiece  zdrowotnej  w  ostatnim  kwartale  2013  r.  skorzystało  prawie  36,6  procent.  
Niemal  w  całości  (97  proc.)  porady  POZ sfinansowane  były  w  ramach  Narodowego  Funduszu 
Zdrowia. Natomiast z porad lekarza specjalisty skorzystała jedynie co piąta osoba. Tylko 63,2 proc. 
spośród  nich  otrzymała  świadczenia  w ramach  NFZ,  a  40,2  proc.  sfinansowało  je  ze  środków 
gospodarstwa domowego.
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Mniej pieniędzy z UE na remonty szpitali 

W latach 2014-2020 ochrona zdrowia nie będzie priorytetem marszałków województw – informuje 
"Dziennik  Gazeta  Prawna".  W  nowych  regionalnych  programach  operacyjnych  (RPO)  zdrowie 
przegrywa z inwestycjami drogowymi, transportem czy wsparciem przedsiębiorców.

W aptekach na południu brakuje leków ratujących życie 

W aptekach  na  południu  Polski  brakuje  leków ratujących  życie.  W wielu  z  nich  w Krakowie  i 
Katowicach  nie  można  kupić  insuliny,  leków  przeciwzakrzepowych,  kardiologicznych  czy 
onkologicznych  -  dowiedziała  się  Informacyjna  Agencja  Radiowa.  Wszystko  przez  nielegalny 
proceder, w którym może uczestniczyć nawet co trzecia apteka.

Eksperci: Polska w czołówce Europy pod względem zgonów na raka płuca

Polska wciąż zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie pod względem umieralności na raka 
płuca – alarmują eksperci. Jesteśmy też jednym z trzech europejskich krajów, w których rak płuca 
stał się główną nowotworową przyczyną zgonów kobiet.

Fiskus zarobi na nauce i zdrowiu

Ministerstwo finansów przechwyci wolne środki kilkuset jednostek sektora finansów publicznych. 
Nowe  przepisy  obejmą  od  nowego  roku  między  innymi  samodzielne  publiczne  zakłady  opieki 
zdrowotnej, Polską Akademię Nauk, państwowe instytucje kultury i gospodarki budżetowej, a także 
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Łącznie do 341 podmiotów. Minister finansów chce w 
ten  sposób  podreperować  budżet  państwa.  Zmiany  najbardziej  niepokoją  dyrektorów  szpitali. 
Podkreślają, że wolne środki są efektem ich racjonalnego gospodarowania funduszami z NFZ. To 
właśnie te środki często ratują placówki medyczne przed utratą płynności finansowej.  Kierujący 
szpitalami podkreślają, że te środki są niezbędne do bieżącego funkcjonowania placówek.

Fiskus bierze pod lupę firmy

Sprawdzane  będzie  czy  transakcje,  których  dokonują  podmioty  powiązane,  nawet  krajowe,  nie 
prowadzą do zaniżenia dochodu i wpływów fiskusa - wyjaśnia Michał Szwed, menadżer w firmie 
doradztwa podatkowego Accreo.

Podatki gaszą papierosy 

W ciągu ostatnich 10 lat cena paczki papierosów premium wzrosła o 129 proc., zaś tej z najniższego  
segmentu cenowego o 215 proc. Przekłada się to na spadek legalnej sprzedaży papierosów.

MS: Ograniczone finanse państwa utrudniają korzystanie z biegłych

Ograniczone  możliwości  Skarbu  Państwa  i  niewystarczająca  liczba  specjalistów  uniemożliwia 
wymiarowi  sprawiedliwości  zapewnienie  korpusu  biegłych  -  mówił  w  czwartek  wiceminister 
sprawiedliwości Wojciech Hajduk, informując sejmową komisję o sytuacji biegłych.

Na inwestorów czeka 1,7 tys. hektarów gruntów

Agencja Nieruchomości Rolnych chce sprzedać 1,7 tys. ha gruntów inwestycyjnych, które znajdują 
się na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Największe powierzchnie czekają na inwestorów 
w woj. dolnośląskim, zachodniopomorskim i opolskim. 

Mleczarze: pogarsza się sytuacja na rynku mleka 

Sytuacja na rynku mleka w Polsce pogarsza się, spadają ceny mleka i opłacalność jego produkcji,  
zmniejszyła się rentowność branży - poinformował w środę prezes Krajowego Związku Spółdzielni 
Mleczarskich  Waldemar  Broś.  Znacznie  trudniejszy  będzie  następny  rok,  dlatego  branża 
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mleczarska  apeluje  do  ministra  rolnictwa,  by  interweniował  w  Komisji  Europejskiej  o 
uruchomienie tzw. siatki bezpieczeństwa.

Zachodnie firmy tracą wiarę w gaz łupkowy

W ciągu sześciu lat wykonano w naszym kraju 66 odwiertów poszukiwawczych, z czego udany jest 
w zasadzie jeden, w Lewinie na Pomorzu.

Energetyka raczej nie ucieknie od płacenia za wodę 

Energetyka, szczególnie wodna, raczej nie uniknie opłat za korzystanie z wody, które będą wynikały 
z nowego Prawa wodnego - mówi PAP wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.

Drogie pływanie bez siarki 

Ceny paliwa dla statków na Bałtyku mogą wzrosnąć od nowego roku nawet o 40 proc., ostrzega 
"Gazeta Wyborcza".

Drony pomagają chronić przed złodziejami ładunki PKP Cargo 

PKP  Cargo  korzysta  z  dronów,  aby  zabezpieczyć  się  przed  kradzieżami  transportowanych 
ładunków, głównie węgla - poinformowała spółka w komunikacie.  W pierwszych 10 miesiącach 
2014 r. przewoźnik odnotował prawie 900 kradzieży ładunków.

Polskie gangi uzbrojone po zęby. Rośnie nielegalny rynek handlu bronią 

Policja od dawna nie widziała u bandytów takiej ilości broni i to coraz nowocześniejszej. Dostęp do 
niej też staje się coraz łatwiejszy.

Nowe porządki w elektrośmieciach 

Skala  nieprawidłowości  i  nadużyć  związanych  z  recyklingiem  sprzętu  elektrycznego  i 
elektronicznego jest ogromna.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/nowe-porzadki-w-elektrosmieciach/tjfd8
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/polskie-gangi-uzbrojone-po-zeby-rosnie-nielegalny-rynek-handlu-bronia/p01v9
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/drony-pomagaja-chronic-przed-zlodziejami-ladunki-pkp-cargo/d1fcc
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/drogie-plywanie-bez-siarki/p0546
http://biznes.pl/magazyny/gawlowski-energetyka-raczej-nie-ucieknie-od-placenia-za-wode/txkr8
http://biznes.onet.pl/firmy-traca-wiare-w-gaz-lupkowy/x643c

