
Warszawa dnia, 24 luty 2017

     Poseł Jacek Sasin
      Przewodniczący

       Podkomisji Nadzwyczajnej 
           do rozpatrzenia:

         poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji 
        kredytów denominowanych lub indeksowanych do 
        waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu 

            zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729), 

przedstawionego  przez  Prezydenta  Rzeczpospolitej  
Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu 
niektórych należności wynikających z umów kredytu 
i pożyczki (druk nr 811), 

poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach 
restrukturyzacji walutowych kredytów 
mieszkaniowych  w związku  ze  zmianą  kursu  walut  
obcych do waluty polskiej (druk nr 877) (FPB) 

Szanowny Panie Przewodniczący

Narodowy  Instytut  Studiów  Strategicznych,  w  ślad  za  założoną  na  posiedzeniu  Podkomisji
deklaracją przesyłamy na ręce Pana Przewodniczącego wyliczenie, które obrazuje: 

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 – o tyle obniżone jest PKB. (tylko kredyty
pseudofrankowe bez spreadów)

*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).

Te wyliczenia pozwalają skalkulować, że straty dla budżetu państwa z tytułu nadpłaconego przez
banki podatku CIT, zbilansują się z nadwyżką z tytułu wprowadzenia do obiegu gospodarczego
dodatkowego pieniądza, który przyniesie znaczące pływy z tytułu podatków VAT, PIT i CIT. 

DEFLACJA – „WYPOMPOWYWANIE” PIENIĄDZA Z RYNKU

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 wiec  aby  tak  jak  w  przypadku  zlecenia  KNF  zbadania  skutków   odwalutowania
bieżącego zadłużenia z  tytułu  kredytów CHF na PLN, zlecić  takie  same zbadanie  skutków  w
przypadku nie odwalutowania pseudokredytów walutowych.

Z poważaniem,


