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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Coraz mniej osób pobiera emerytury i renty. To wynik wygaszenia powszechnych przywilejów emerytalnych
i uszczelnienia systemu rentowego.

Na koniec 2010 r. ZUS wypłacał emerytury 4,98 mln osób, zaś na koniec ubiegłego
roku – 4,95 mln. Cztery lata temu było 1,2
mln rencistów, dziś – 1,06 mln. Jak wynika
z najnowszych danych ZUS, blisko trzykrotnie w ostatnich czterech latach wzrosła liczba
emerytów pomostowych i dwukrotnie zwiększyła się liczba otrzymujących świadczenia
przedemerytalne. Obecnie jest ich już 155
tys., cztery lata temu – 79 tys. Szybko przybywa osób na tzw. świadczeniach kompensacyjnych – faktycznie wcześniejszych emeryturach dla nauczycieli. Powoduje to wzrost
wydatków. Przed dwoma laty – w styczniu
2012 r. – na świadczenia przedemerytalne
ZUS wydał 91 mln zł. W grudniu 2013 r. już
158 mln zł.
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw wyniosło w stycz niu 3805 zł i było o 3,4 proc. wyższe
niż przed rokiem – podał GUS. Wzrost
zarobków nie był duży. Inflacja jest niska
i w styczniu wyniosła 0,7 proc., dlatego siła
nabywcza płac była w styczniu o 2,7 proc.
wyższa niż przed rokiem. Eksperci oczekują,
że będzie wzrastać zatrudnienie. W całym
roku może wzrosnąć o 1 proc., czyli o ok. 50
tys. – to bardzo mało w sytuacji, gdy bezrobocie przekracza 2,1 mln.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Kopalnia węgla”.
Nagrodę wylosowała: Pani Anna Duda z Mysłowic.

Piwo przez wieki

Między 29 stycznia a 7 lutego użytkownicy
branżowego portalu Browar.biz wybierali,
zgodnie z kilkunastoletnią już tradycją, najlepsze w ich ocenie polskie piwa, które były
dostępne na rynku w roku minionym. W tegorocznej edycji tego prestiżowego dla birofilów plebiscytu można było głosować na
1302 trunki różnego gatunku pochodzące z
96 browarów i podzielone na 15 kategorii.
Za Debiut Roku i zarazem Piwo Roku 2013
uznano Grand Prix AIPA pochodzące z Browaru Ciechan (autorem receptury tej perełki
jest Czesław Dziełak, laureat I Warszawskiego
Konkursu Piw Domowych). Jak zwykle przyznano także tytuł Browaru Roku, który już po
raz trzeci z rzędu przypadł Browarowi Pinta.

Choć Pinta powstała niemal dokładnie
trzy lata temu, zdążyła już nieźle namieszać
w naszym piwnym światku, nie tylko zgarniając prestiżowe nagrody, lecz także wyznaczając
nowe trendy w rodzimym piwowarstwie. Jak
to się jednak stało, że w tak krótkim czasie
nowy browar kontraktowy zdążył wypracować sobie pozycję prekursora stylów, arbitra
elegancji, a nawet swego rodzaju wyroczni
w kwestiach dotyczących warzenia piwa?
Niech nas nie zwiodą skąpe informacje
na stronie internetowej browaru – autorzy
projektu, któremu na imię Pinta, nie są bynajmniej amatorami, lecz – jak to się mówi
– starymi wyjadaczami, piwo warzą od lat,
choć wcześniej robili to wyłącznie dla własnej
przyjemności. Nie zależy im jednak na lansie,
dlatego też – jak wspomniałem wyżej – strona
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Pinta

browaru zawiera bardzo skąpe informacje
o jego twórcach. „Warzymy od 28 marca 2011.
Nie ma nudy”, „opracowujemy receptury,
sprowadzamy surowce, eksperymentujemy,
warzymy i rozlewamy piwa w zaprzyjaźnionych browarach”, „Grzesiek, Marek, Ziemek”
– to wszystko, co piszą o sobie najbardziej
cenieni piwowarzy w kraju. Trudno odmówić
im skromności i klasy.
Ale do rzeczy. Jak już mówiłem, Pinta
nie jest dziełem amatorów. Mózgiem całego
przedsięwzięcia jest nie kto inny jak Ziemowit
Fałat (czyli wspomniany nieco wyżej Ziemek),
współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, a także redaktor kwartalnika branżowego „Piwowar”. Jego przygoda
z dużym browarem rozpoczęła się w roku
2010, kiedy wespół z dwoma przyjaciółmi
postanowił udowodnić Polakom, że nie warto

zapominać o własnych tradycjach, i korzystając z gościnności lubelskiego browaru Grodzka 15, stworzył własną wariację na temat piwa
grodziskiego (wielkopolskiego piwa pszenicznego warzonego prawdopodobnie od czasów
średniowiecza). – A’la Grodziskie pojawiło się
(…) jako rozwinięcie dyskusji o tym, że żaden
browar nie chce się podjąć produkcji piwa
nawiązującego do grodziskiego. Było dużo
spekulacji na temat tego, czy taki projekt się
opłaci, czy ktoś będzie chciał pić to piwo.
W związku z tym, że bardzo lubię ten styl
i często go warzę w domu z dobrym efektem,
postanowiłem zaryzykować – wspominał
Ziemowit Fałat w jednym z wywiadów. A’la
Grodziskie okazało się wielkim sukcesem (dziś
jest w ofercie Pinty), panowie postanowili więc
pójść za ciosem i założyli czwarty w Polsce
browar kontraktowy (piwa warzone są w zawierciańskim Browarze na Jurze).
W tegorocznym plebiscycie na najlepsze
polskie piwo Pinta była bezkonkurencyjna aż
w czterech spośród piętnastu kategorii. Kto
zatem chciałby rozpocząć swoją przygodę
z tym browarem, niech zacznie od piw, które – według użytkowników portalu Browar.
biz – nie mają sobie równych. Są to: Czarna
Dziura, Imperator Bałtycki, Odsiecz Wiedeńska i Żytorillo (od siebie dodam, że ze wszech
miar godny polecenia jest także Apetyt na Życie). Niestety, wspomnianych trunków nie
uświadczymy w marketach – można je znaleźć
jedynie w dobrych lokalach oraz w sklepach
dla koneserów.
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W 2014 r. Polskę czeka wzrost PKB
w tempie około 3 proc., zadowalające byłoby jednak tempo wyższe: 4 +/0,5 proc. lub więcej. Udział eksportu
netto w tym wzroście będzie nadal duży
z powodu niskiego popytu krajowego, wyższego poziomu PKB w krajach UE oraz
wysokiej konkurencyjności polskiej oferty
eksportowej (dzięki dość słabemu złotemu
i niskim jednostkowym kosztom pracy). Inflacja i stopy procentowe pozostaną niskie.
W ostatnich latach szczególnie dotkliwie
ucierpiały budownictwo oraz przemysł samochodowy – obie branże odczują poprawę. Odbudowa zapasów i wzrost inwestycji
publicznych będą pobudzać popyt inwestycyjny. W Polsce inwestycje finansowane
z funduszy UE to ok. 10 proc. wszystkich
wydatków inwestycyjnych. Inwestycje finansowane ze źródeł krajowych, głównie
prywatnych, to ok. 80 proc. wydatków. Pozostałe ok. 10 proc. to bezpośrednie inwestycje
zagraniczne. Inwestycje publiczne wynosiły
przed wejściem Polski do UE ok. 15 proc.
wszystkich inwestycji. W ostatnich latach
ten udział wzrósł do 20–25 proc.
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