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Rozpad Bretton Woods – początek ery 
kryzysów i baniek spekulacyjnych 

W 1971 Nixon odmawia wymiany 
dolarów na złoto. Świat przechodzi z 
systemu stałych w system płynnych 
kursów walutowych 

Banki podlegają prywatyzacji i 
uzyskują nieograniczoną możliwość 
kreacji pieniądza – kreacja długu to 
dochodowy biznes 

Pieniądz staje się towarem i ta jego 
funkcja staje w konflikcie  interesów 
z funkcją miernika wartości!!! 

Bernanke – Greenspan 
bubble economy 

Globalizacja przepływu 
kapitału – powstanie 
rynku FOREX 



Dramatyczna obrona kursu walutowego 

Po wybuchu kryzysu w 2008 r. kapitał masowo napływa do Szwajcarii – 
globalna awersja do ryzyka i strach przed inflacją wywołaną przez QE 



Struktura rezerw SNB 

Źródło: Portal NBP Obserwator Finansowy, Kowalewski P., SNB idzie konsekwentnie ale powoli do celu, 2 lutego 2017 r.  



Kurs CHF względem innych walut 

Kurs CHF osiąga 40 letnie rekordy wyceny wobec  głównych walut rezerwowych  świata 



Rachunek obrotów bieżących Szwajcarii 

Szwajcaria wykazuje od lat nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących na poziomie 10% 
Istotnym zagrożeniem dla tego kraju jest obłożenie jego eksportu do USA podatkiem   



Dane Departamentu Skarbu USA  

SNB wydaje 9% PKB  Szwajcarii na 
skup  napływających walut  

Nabycia netto walut na rynku 

Źródło: Report to Congress, Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners, s. 33 



FOREX + real estate „gambling” na kredyt 

Wynik 
finansowy netto 

kredytobiorcy  
na nabyciu 

nieruchomości 

Ekspozycja na 
rynek FOREX – 

zmiana wartości 
zobowiązania 
kredytowego  

Ekspozycja na 
zmiany cen na   

rynku 
nieruchomości 

Ekspozycja na 
cykl 

koniunkturalny w 
gospodarce  

Ekspozycja na 
ryzyko zmiany 

stóp 
procentowych 



Kredyt hipoteczny powiązany z kursem 
walutowym CHF/PLN 

• Produkt  strukturyzowany - derywat „opakowany” w 
kredyt w PLN – indeksacja do FOREX 

• Dysfunkcjonalność miernika wartości 

• Cechy ryzyka identyczne z CFD – produktu FOREX 

• Asymetryczne wyłączniki ryzyka walutowego  dla 
stron (zróżnicowana skala ryzyka) 

• Nierynkowa (kreatywna) „metoda finansowania” 
produktu wpłynęła na kurs CHF „efekt sprężyny” 

• W czasach niestabilności na FOREXie to 
nieprzewidywalny instrument finansowy (kasyno) 



Asymetria ryzyka: bank - kredytobiorca 
Ryzyko/zdarzenie losowe Kredytobiorca Bank 

Zmiana stopy % TAK Zabezpieczony CIRS 

Ryzyko  zmiany kursu 
walutowego PLN/CHF 

Od 2 zł wzwyż - 
nieograniczone  

Od 2 zł do 0 zł w dół 
ale zabezpieczony CIRS 

Zmiana wartości 
zabezpieczenia 

Wzrost wartości 
zobowiązania w 

przypadku upadłości 

Wzrost ryzyka kredytowego 
uznaniowość MSR 39 brak 

właściwej wyceny ryzyka  aktywów 

Brak wkładu własnego -
UNWW 

Ryzyko windykacji 
Nieodpowiedzialne 

pożyczanie  

Zwiększona sprzedaż  
Nieodpowiedzialne pożyczanie 
Zwiększone  ryzyko kredytowe 

Gra losowa o sumie 
Ujemnej  (koszty 

transakcyjne) 
Dodatniej 

Miernik wartości 
Źródło płynności  - PLN 

waluta egzotyczna 
Jednostka miary  „twarda” 

waluta safe haven 

Lender of last resort NIE TAK 

Czy nieograniczone ryzyko  CHF/PLN = korzyść pieniężna  z różnicy WIBOR  - LIBOR- spread?    



Bank  ponosi ryzyko kredytowe ALE NIE KURSOWE  - jest pośrednikiem w zakładzie  o kurs CHF  



Czynniki wpływające na kurs walutowy 
Z podręcznika dealera walutowego Deutsche Banku 

Kryzys zadłużenia w 
strefie EURO? 

Zagrożenie 
inflacją po 
luzowaniu 

ilościowym? 

Wojna 
handlowa 

Trump? 

Dezintegracja 
polityczna UE? 



 FOREX oderwany od fundamentów 

Współczesny FOREX  przypomina kasyno  - oderwanie od fundamentów gospodarczych - ceny 
walut kształtuje głównie spekulacyjny popyt  (70% algorytmy) –  znikoma część ze sfery realnej  

Źródło: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/rosna-obroty-
walutowe-poza-wiedza-nadzoru/ 



Ile w PLN powinien kosztować CHF? 

Początek akcji 
kredytowej  „w 

nowych krajach UE” 
powiązanej z CHF  

Wybuch kryzysu sub-
prime w 2008 r.  

Wall Street tworzy derywaty CDS do 
zarabiania na pęknięciu bańki sub-prime  w 

USA – vide „Big Short „ M. Lewis 

Inflacyjna zmiana siły nabywczej 

CHF jako miernik wartości 
ryzyko oczekiwane 
„metr ma 100 cm” 

Wpływ funkcji towarowej CHF 
Ryzyko ponadnormatywne – 

„metr ponad 100 cm” 

TKS - Teorię Kursu Sprawiedliwego  stworzył  prof. Jarosław Mielcarek z zespołu ekspertów Prezydenta RP  

TKS? 



Kurs CHF wynikający z inflacji 

Utrata siły nabywczej PLN wobec CHF uzasadnia kurs na poziomie 2,96-3,07 

Autor obliczeń: Tomasz Nowak 



Niewykorzystany obszar argumentacji 

• Nadzwyczajna zmiana globalnych stosunków finansowych - po 
kryzysie 2008 r. banki centralne wkroczyły do akcji + kryzys 
zadłużenia w strefie EURO 

• Spekulacyjna nieprzewidywalność FOREX - oderwanie od 
fundamentów - 70% obrotu handel algorytmiczny  

• Narastanie konfliktu pomiędzy funkcjami pieniądza (towar – 
miernik wartości) - funkcja towarowa CHF spowodowała 
dysfunkcjonalność  CHF jako miernika siły nabywczej – „metr 
przestał mieć 100 cm” 

• Konflikt pomiędzy spekulantami FOREX a „normalnymi”  
użytkownikami waluty CHF ze sfery realnej 

• Brak ekwiwalentności świadczeń w zakresie ponoszenia 
ponadnormatywnego ryzyka (konsument otrzymał tylko opłatę za 
normalne ryzyko pomniejszona o spread) 



Możliwy kierunek argumentacji prawnej  
• Instytucję waloryzacji umownej wymyślono w okresach 

wysokiej inflacji, po to żeby zabezpieczyć interesy 
wierzyciela – realny zwrot przekazywanej dłużnikowi siły 
nabywczej 

• Sens ekonomiczny waloryzacji umownej to zabezpieczenie 
wartości siły nabywczej przekazywanej kwoty kredytu – a 
nie transfer ryzyka nie wynikającego ze zmian siły 
nabywczej.  Transfer ponadnormatywnego ryzyka dokonany 
na  podstawie  „oświadczenia” 

• Ze względu na nadzwyczajną zmianę stosunków i pobieranie 
spreadów przejęcie ponadnormatywnego ryzyka nie zostało 
opłacone 

• W postępowaniu sądowym można powołać biegłego 
aktuariusza (nie może być związany z sektorem 
finansowym), który wypowie się, czy umowa była i jest  
ekwiwalentna w zakresie ryzyka (nadal otwarta pozycja)  

 


