
Wystąpienie Piotra Roberta Jankowskiego

1. Pseudokredyty walutowe to przykład jak  bankowość demoluje społeczeństwa, niszczy rodziny i
degraduje  gospodarkę.  Banki  tworzą  toksyczne  produkty  oparte  na  podstępie  i  nieuczciwości,
odnosząc gigantyczne korzyści kosztem kredytobiorców. 

2. Społeczeństwu narzuca się fałszywą narrację, że detoksykacja poprzez odwalutowanie,  spowoduje
ogromne  straty  i  zachwieje  kondycją  sektora  bankowego;  ba  narazi   na  szwank  bezpieczeństwo
depozytów ludności. 

Raz  na  zawsze  skończmy  z  tą  manipulacją: jest  kompletnie  odwrotnie,  to  funkcjonowanie
pseudokredytów powoduje ogromne straty:

 społeczne: wzrost ilości samobójstw, rozpad rodzin, brutalne egzekucje komornicze czy 
narastanie problemów alkoholowych. 

 Ekonomiczne: spadek PKB, uszczuplenia podatkowe, zastój w budownictwie. 

Odwalutowanie  toksycznych  pseudokredytów nie  spowoduje  zagrożenia  dla  depozytów ponieważ
kredyt nie pochodzi z depozytu. To kredyt rodzi depozyt. Kredyt aktywa – depozyt pasywa.  

To przerażające, że pieniądz w Polsce ma charakter ofiarny! Znaczna część społeczeństwa musi być
złożona systemowi bankowemu w ofierze, ale i tak  wszyscy jesteśmy frankowcami, każdy Polak i
Polka. Wszyscy jesteśmy ofiarami  kredytu  i  pieniądza dłużnego;  również Ci,  którzy nie  spłacają
żadnego kredytu i  nie są zadłużeni.  Wystarczy  uświadomić sobie, że wpływy budżetowe z PIT-u
równoważą koszty samej tylko obsługi długu  publicznego, wykreowanego przez banki.  

Reasumując: Odwalutowanie ograniczy jedynie bezzasadne zyski banków. 

Powtórzmy  raz  jeszcze:  to  funkcjonowanie  toksycznych  pseudokredytów  walutowych,  a  nie  ich
odwalutowanie,   powoduje straty dla całej  gospodarki  i  państwa polskiego.  Jest  to kamień u szyi
spowalniający rozwój i uszczuplający wpływy podatkowe. 

Coroczny odpływ z  rynku  ponad 2 mld  CHF,  plus  odsetki  i  spredy skutkuje  trwałym ubytkiem
pieniądza,  tworząc  brak  zdolności  kredytowej.  Zaspokojenie  tego  głodu  monetarnego,  mógłby
znacząco powiększyć PKB. 

Policzyliśmy wszystkie pseudokredyty, również w walutach innych niż CHF, które stanowią ok. 20%
całości. Powodują one łącznie roczny ubytek w PKB na poziomie 1,5% (26,85 mld zł). O słuszności
tych wyliczeń świadczą dwa fakty:  

1. Szczyt deflacji, czyli obniżki poziomu cen o 1,6% na początku 2015 r. pokrył się z rekordowym
kursem  CHF,  wysysającym  pieniądze  z  rynku.  Wzrost  kursu  CHF  był  również  skorelowany  ze
spadkami wyników branży budowlanej;  

2. Wygaszenie deflacji i 20% spadku produkcji budowlanej nastąpiło w końcu 2016 r., 
po dosypaniu do gospodarki ponad 17 mld pieniądza (niestety dłużnego) w ramach programu 500+. 
Pseudokredyty walutowe mają  również negatywny wpływ na przychody podatkowe. Zmniejszenie się
PKB powoduje obniżenie bazy podatkowej (wpływy podatkowe stanowią prawie 18% PKB). Dlatego 
ubytek podatkowy można oszacować na ok. 4 mld zł (równowartość programu 500+ na każde 
pierwsze dziecko). 
Dlatego powtórzmy jeszcze  raz:  wszyscy jesteśmy frankowcami:  polskie  rodziny,  polskie  firmy i
państwo polskie. 



WYLICZENIA

Negatywny wpływ pseudokredytów frankowych na wzrost gospodarczy i dochody 
budżetowe

Ubytek PKB 

Roczny odpływ z rynku CHF (spłacany kapitał) to ponad 2 mld CHF - ponad 8 mld zł
8 mld zł x 2,35 (rotacja pieniądza transakcyjnego M1) =18,8 mld zł.

Odsetki 1% od 33,8 mld CHF (stan do spłaty na połowę 2016 r.) = 1,35 mld zł x rotacja 2,35 =3,17 mld zł. 

18,8 mld zł+3,17 mld zł= 21,97 mld zł = 1,22 PKB - obniżenie PKB. 

Rotacja pieniądza: V = PKB / M1 (1790 mld / 759 mld = 2,35).

Ubytek PODATKOWY

Wpływy budżetowe z podatków stanowią 17,54% PKB (1790 mld/314 mld).
21,97 mld zł (obniżenie PKB) x 17,54%= 3,85 mld zł (ubytek podatkowy = 500+ na pierwsze dziecko).

Straty dla budżetu państwa z tytułu nadpłaconego przez banki podatku CIT zbilansują się z nadwyżką z 
tytułu wprowadzenia do obiegu gospodarczego dodatkowego pieniądza, który podniesie wpływy z 
podatków VAT, PIT i CIT. 

Deflcja

Szczyt deflacji (1,6%) pokrył się z rekordowym kursem CHF (początek 2015 r.), co świadczy o
korelacji między pseudokredytami frankowymi a obniżeniem PKB.

Świadczy o tym również wygaszenie deflacji i 20% spadku produkcji budowlanej w końcu 2016 r.,
po dosypaniu do gospodarki ponad 17 mld pieniądza (niestety dłużnego) w ramach programu 500+.

Postulujemy zbadanie skutków nie odwalutowania! 


