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Motto
„Gdyby zwykły człowiek zaczął drukować pieniądze i 
puszczać je do obiegu – to byłby przestępcą. A w sytuacji 
gdyby te pieniądze pożyczał jeszcze na procent i inkasował 
dodatkowo procenty, to byłby przestępcą do kwadratu. 
Natomiast gdyby jeszcze za niespłacone należności: kapitału, 
odsetek, prowizji i innych wydumanych kosztów, przejmował 
majątek od dłużników i sprzedawał za 1/3 – ½ wartości, 
obciążając pozostałym długiem kredytobiorcę/pożyczkobiorcę, 
a nawet jego następne pokolenia – to byłby kosmicznym 
przestępcą do n-tej potęgi. A gdy to samo robią instytucje 
całego systemu bankowego, to nie tylko jest to legalne, ale 
jeszcze rządzący, nauka, edukacja i media nazywają 
je„instytucjami zaufania publicznego”. Czy można sobie 
wyobrazić większy szczyt bezczelności ? Chyba nie.” 

Źródło: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/rugi-polakow-z-majatku-za-pomoca-przemocy-
finansowo-prawnej-i-immunitetow-bezprawia/ 



  

Wstęp
Prezentujemy Państwu Raport, w którym eksperci Narodowego 
Instytutu Studiów Strategicznych udowadniają, że implementacja 
kredytów denominowanych i indeksowanych do kursu CHF i jej 
negatywny wpływ na PKB spowodowały, że zarówno budżet państwa, 
jak i polskie rodziny oraz wszyscy Polacy stali się Frankowiczami. 
Wykazujemy niezbicie, że kredyty tzw frankowe w sposób 
niezaprzeczalny miały olbrzymi wpływ na uruchomienie procesu 
deflacyjnego w Polsce. Deflacja najwyższy poziom osiągnęła prawie 
w tym samym momencie, gdy CHF osiągnął rekordowy kurs powyżej 
5 PLN  za 1CHF.

Pokazujemy również jak olbrzymie negatywne skutki dla budżetu 
państwa i całych finansów publicznych, mają zaniechania rządu i 
parlamentu uchylających się od ustawowego rozwiązania problemu 
toksycznych kredytów frankowych. Straty budżetu rosną z dania na 
dzień a „licznik frankowy” wciąż bije.  

Wojciech E. Dobrzyński, 

Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych 
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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+. 



  

Przyczyny i skutki trwałego wycofywania 
pieniędzy z rynku, metodyka i założenia

1. Klienci tzw. frankowi nie są w stanie uzupełnić pieniądza 
poprzez zaciągnięcie nowych kredytów (pieniądze są w obecnym 
systemie długiem), ponieważ ich trudna sytuacja finansowa na to 
nie pozwala, a banki “niszczą” raty kapitałowe kredytu – pieniądz 
znika z obiegu i nie jest zastępowany nowym. 

2. Różnice kursowe wchodzą wprawdzie w zyski banków (wzrost 
wartości CHF), ale były przez lata transferowane za granicę, albo 
były ściągane z rynku poprzez “gaszenie” nadpłynności banków 
przez NBP, co również powodowało ubytek pieniądza na rynku. 

3. Niedobór pieniądza na rynku obniża wzrost gospodarczy, który 
jest przez pieniądz obsługiwany. Gdy go brak, gospodarka nie 
może wykorzystywać potencjału wzrostowego. Wynikający z 
powyższych przyczyn ubytek pieniądza na rynku, pomnożony 
przez roczną jego rotację, stanowi o zmniejszeniu PKB. Ubytek 
podatkowy wynika z prostego przeliczenia udziału wpływów 
podatkowych w PKB. 
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1. W ostatnich latach znikają z rynku wypowiedziane umowy kredytowe 
– po kilkadziesiąt tys. rocznie, co powoduje trwałe wyeliminowanie z 
życia gospodarczego takiej samej ilości gospodarstw domowych, które 
nie tylko nie uzupełniają na rynku pieniądza kredytowego, ale w ogóle 
przestają być konsumentami (praktycznie nikną z ryku ich budżety). 
Ten element w wyliczeniach w Raporcie (z uwagi na brak precyzyjnych 
danych) w ogóle nie był brany pod uwagę. Nie były również brane pod 
uwagę inne pseudokredyty walutowe (Euro, Dolar). 

2. Dane wyjściowe do wyliczeń zostały zaczerpnięte, w czasie kiedy 
opracowywany był Raport, z powszechnie dostępnych źródeł: KNF, 
NBP, GUS. 

3. Przy obliczeniu ubytku PKB uwzględniono rotację pieniądza. 
Czynnik ten nie jest niestety brany pod uwagę przez większość literatury 
przedmiotu współczesnej ekonomii akademickiej, choć jest 
uwzględniany w ilościowej teorii pieniądza. 



  

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. 

*Czytaj też: http://niss.org.pl/kredyty-frankowe-wydrenowaly-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). 

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. 



  

Transakcji fx swap, CIRS oraz ewentualne 
straty z tytułu przewalutowania kredytów
Przedstawianą przez NBP argumentację dotyczącą zabezpieczenia ostrożnościowego poprzez 
zawarcie transakcji na instrumenty finansowe typu fx swap lub CIRS, uważamy 
za całkowicie niewystarczającą. 

Po pierwsze, konieczność dokonania tego typu zabezpieczeń nie wynika z aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa i nie wszystkie banki dokonywały takich zabezpieczeń. 

Po drugie, zawarcie tego typu zabezpieczeń w oparciu o fakultatywne regulacje 
ostrożnościowe było działaniem jednostronnym, bez wiedzy kredytobiorcy i nawet bez próby 
zaproponowania mu podobnego zabezpieczenia ryzyka kredytowego. 

Po trzecie, co więcej, powyższe działania przeniosły całe ryzyko kursowe na kredytobiorcę. 

Po czwarte, nawet jeżeli w wyniku zawarcia nietrafionych transakcji na rynkach 
finansowych, banki poniosły lub mogą ponieść jakieś straty, to fakt ten nie może obciążać 
klientów banków. 

Po piąte, wydaje się słusznym, szczegółowe przeanalizowanie umów zawieranych przez 
banki na rynkach finansowych, ponieważ skutkiem tych umów było i będzie uszczuplenie 
zysków banków na rzecz podmiotów trzecich. Rodzi się bowiem podejrzenie, że umowy te 
zostały zawarte z pokrzywdzeniem akcjonariuszy, w tym Skarbu Państwa, co jest 
naruszeniem prawa handlowego. Tego typu działania mogłyby zainteresować zarówno 
prokuraturę jak i komisję sejmową. 

Sensownym byłoby w tym miejscu zapytać, które instytucje finansowe (podmioty trzecie) 
zarobiły na tych transakcjach swap? 
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