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1. Wprowadzenie 

Przedmiotem niniejszej opinii jest ocena zdolności racjonalnego, starannego i posiadającego 

wyższe wykształcenie konsumenta do oceny ryzyka kursowego (walutowego) kredytu 

hipotecznego indeksowanego do CHF lub denominowanego w CHF (dalej zdefiniowanego 

jako „Produkt”).  

W przypadku podmiotów gospodarczych ryzykiem walutowym jest ryzyko zmiany wyceny 

należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej. W niniejszej opinii przez ryzyko 

kursowe ponoszone przez konsumenta rozumie się wpływ zmiany kursu CHF na rynku 

walutowym (ang. Foreign Exchange, FOREX) na jego saldo zadłużenia w tej walucie.  

Waluta krajowa PLN jest w pełni wymienialna na inne waluty w ramach transakcji na rynku 

FOREX. Jej cena jest określana w sposób rynkowy w reżimie kursu płynnego (ang. floating 

exchange rate) przez wzajemny stosunek popytu do podaży na PLN w danym momencie 

czasowym. Możliwe wahania relacji waluty krajowej do walut obcych nie są w żaden sposób 

ograniczane ani określane przez NBP.   

Jak przedstawia to NBP: „Około 80% obrotów na globalnym  kasowym rynku PLN stanowią 

operacje dokonywane między nierezydentami (tj. na rynku off-shore). W efekcie kurs PLN 

kształtuje się głównie pod wpływem aktywności podmiotów zagranicznych, na których decyzje 

wpływają m.in. wydarzenia na światowych rynkach finansowych, i jedynie w niewielkim 

stopniu odzwierciedla przepływy wynikające z wymiany handlowej lub inwestycji 

nierezydentów na krajowym rynku kapitałowym.”
1
 

2. Analizowany Produkt a rynek FOREX 

(…) 

Miesięcznik Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Nr 2 Warszawa 2017 

(…) 

3. Powstanie  FOREX – deregulacja rachunku obrotów kapitałowych  

W dniu 15 sierpnia 1971 r. nastąpiło zdarzenie wywierające kluczowy wpływ na współczesne 

cechy międzynarodowego systemu finansowego. W tym dniu uległ destrukcji fundament 

stabilizujący międzynarodowe finanse – upadł system z Bretton Woods. System ten został 

                                                           
1
 Stanowisko NBP z dnia 16 marca 2016 r., oznaczone symbolem DKP-PK/055/210/2016 
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utworzony po II WW w celu usprawnienia wymiany handlowej pomiędzy krajami 

członkowskimi. Przez zastosowanie stałych kursów walutowych i oparcie wszystkich walut 

na złocie twórcy systemu chcieli przeciwdziałać zjawisku konkurencyjnej dewaluacji walut w 

celu poprawy pozycji konkurencyjnej eksportu danego kraju (tzw. wojny walutowe). 

Ustalono, że dolar będzie wymienialny na złoto, a każda waluta narodowa będzie 

wymienialna na dolara, w ściśle określonym, modyfikowanym w razie potrzeby, stosunku.  

Od momentu utworzenia systemu z Bretton Woods w handlu międzynarodowym posługiwano 

się dolarem, który mógł być w każdej chwili wymieniony przez kraj importera na złoto. 

Rozwiązanie to zapobiegało nadmiernemu zadłużaniu się członków systemu, gdyż handel 

międzynarodowy był de facto rozliczany w złocie i każdy kraj nie mógł zadłużać się bardziej 

niż do wartości posiadanego w depozycie w USA złota. Wskutek działania systemu za 

pośrednictwem dolara USA każda waluta kraju członkowskiego była oparta na złocie.  

Upadek systemu z Bretton Woods spowodował odejście od pokrycia walut w złocie i 

przejście na systemu pieniądza fiducjarnego (łac. fides - wiara). Współczesny pieniądz jest 

oparty na zaufaniu do państwa i zabezpieczony aparatem jego przymusu. Zdarzenie to 

wprowadziło ryzyko kursowe do międzynarodowych finansów - zapoczątkowało przejście od 

systemu kursów stałych walut narodowych (ang. fixed exchange rate) wobec opartego na 

złocie dolara USA, do systemu kursów płynnych (ang. floating exchange rate), w którym  

cena danej waluty jest określana w sposób rynkowy - przez wzajemny stosunek popytu do 

podaży. 

Po metamorfozie sposobu ustalania wzajemnego kursu walut – wskutek nacisków MFW 

nastąpiła deregulacja rachunków obrotów kapitałowych poszczególnych państw, co oznaczało 

de facto - wolne przepływy kapitału pomiędzy krajami. Od upadku systemu z Bretton Woods, 

w rozliczeniach handlu zagranicznego, rządy państw narodowych przestały być ograniczone 

swoimi depozytami złota. Rozpoczęła się era  problemów krajów deficytowych (nadmiernie 

zadłużających się za granicą) i krajów nadwyżkowych (utrzymującymi długotrwałe nadwyżki 

na w eksporcie). 

Kluczową dla analizowanego Produktu konsekwencją rozpadu systemu z Bretton Woods jest 

modyfikacja funkcji samego pieniądza. Pieniądz danego kraju przestał pełnić wyłącznie 

rolę miernika wartości dóbr i usług. Waluty państw stały się atrakcyjnym (lub nie) 

aktywem inwestycyjnym dla inwestorów zagranicznych służącym im do czasowego 

lokowania kapitału lub spekulacji w celu maksymalizacji własnej stopy zwrotu. Od tego 
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momentu kluczową siłą napędzającą rynek FOREX stała się nieograniczona niczym żądza 

zysku globalnych spekulantów.   

W konsekwencji tych zmian powstał największy globalny rynek finansowy świata – rynek 

walut i ich wymiany – FOREX, gdzie podstawowym przedmiotem obrotu są waluty 

narodowe.
2
 Powyższe zdarzenia w sposób fundamentalny zmieniły handel międzynarodowy 

wprowadzając niepożądane dla sfery realnej zjawisko ryzyko niestabilności kursu 

walutowego. Kraje zadłużone posiadające waluty wymienialne (w tym PLN) i wykazujące 

deficyt na rachunku obrotów bieżących podlegają ciągłej presją wybuchu kryzysu 

walutowego spowodowanego odpływem kapitału.  

Ogłoszone w 1971 r. przez USA tymczasowe zawieszenie wymienialności dolara na złoto 

trwa do dnia dzisiejszego. Wskutek powszechnej komputeryzacji i powszechnej dostępności 

Internetu FOREX stał rynkiem w pełni wirtualnym, gdzie globalny handel walutami dokonuje 

się on-line 24 godziny na dobę. Nowoczesna technologia obniżyła koszty obrotu na 

platformach transakcyjnych co sprawiło, że współcześnie każdy konsument może 

uczestniczyć w spekulacji walutami.  

4. Teoria efektywności rynków finansowych a FOREX 

a) Efektywne rynki finansowe jako narzędzie sterowania gospodarką 

(…) 

Miesięcznik Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Nr 2 Warszawa 2017 

(…) 

b) Wycena fundamentalna walut 

(…) 

Miesięcznik Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Nr 2 Warszawa 2017 

(…) 

5. Rzeczywistość rynków finansowych  

a) Fala kryzysów walutowych – bańki spekulacyjne na rynku długu suwerennego 

Kursy równowagi wyliczone zgodnie z powyższymi modelami teoretycznymi różnią się 

jednak od rzeczywistych rynkowych wycen walut na rynku FOREX. Teorie budujące związek 

                                                           
2
 Należy zauważyć, że funkcja towarowa pieniądza stoi w sprzeczności z funkcją pomiaru wartości – przyp. aut. 
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przyczynowo-skutkowy pomiędzy parametrami makroekonomicznymi gospodarki a jej 

kursem walutowym, nie uwzględniają podstawowego elementu – istnienia tzw. gorącego 

kapitału (ang. hot capital). Gorący kapitał to są nastawieni na szybki zysk, globalni 

inwestorzy którzy są zdolni realokować swoje potężne aktywa z jednego regionu świata w 

drugi w trakcie kilku minut.
3
 Ta grupa inwestorów jest zdolna dokonywać ataku 

spekulacyjnego i destabilizować waluty zadłużonych państw narodowych, których waluty są 

przedmiotem wolnego obrotu na rynku FOREX.
4
 

Modele ekonometryczne mogą wskazywać kurs równowagi długookresowej, ale rzeczywisty 

kurs rynkowy FOREX, zawsze będzie zależał aktualnego sentymentu inwestycyjnego 

gorącego kapitału - poziomu postrzeganego przez niego ryzyka. Sentyment inwestycyjny  

nie daje się opisać żadnymi modelami ekonometrycznymi. Jego zmiany są 

nieprzewidywalne.  

W zależności od subiektywnego postrzegania ryzyka przez gorący kapitał - rzeczywisty kurs 

rynkowy danej waluty będzie się odchylał się mniej lub bardziej od teoretycznego kursu 

równowagi, albo w stronę niedowartościowania, albo w stronę przewartościowania waluty. W 

sytuacji stabilizacji na globalnych rynkach finansowych gorący kapitał jest agresywny wobec 

ryzyka i nabywa aktywa o podwyższonym jego poziomie (ang. risk on). W okresie wybuchu 

fali awersji do ryzyka, wskutek wystąpienia określonych zdarzeń politycznych lub 

gospodarczych, gorący kapitał kieruje się w stronę aktywów o niskim ryzyku szybko 

wyprzedając te o ryzyku podwyższonym (ang. risk off episodes). 
5
  

Szybka stadna wyprzedaż danego aktywu przez gorący kapitał jest zwana atakiem 

spekulacyjnym. Atak spekulacyjny często występuje  przy silnym przewartościowaniu 

fundamentalnym obligacji denominowanych w danej walucie (silne przewartościowanie 

zwane jest bańką spekulacyjną).
6
 Bańki spekulacyjne występują często na rynkach obligacji 

krajów rozwijających się, uzależnionych od zewnętrznego kapitału, których rządy w celu 

zachęcenia do ich nabywania oferują wysokie stopy procentowe (do takich krajów należy 

Polska).  

                                                           
3
 Bortz P.G., Inequality, Growth and Hot Money. Ne Directions in Post-Keynesian Economics, Elgar Publishing, 

2016, s. 129-172 
4
 Najgłośniejszym atakiem walutowym był atak Georga Sorosa na Bank of England – przyp. aut.  

5
 De Bock R., de Carvalho Filho I., The Behaviour of Currencies during the Risk-Off Episodes, Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy, WP/13/8, 2013 
6
 Bańką spekulacyjną (cenową) na rynku obligacji jest zbyt wysoka ich wartością rynkową obligacji w 

porównaniu do wartości fundamentalnej uwzględniającej ryzyko kredytowe długu suwerennego  – przyp. aut.   
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W okresach agresji wobec ryzyka (risk-on) gorący kapitał kupuje obligacje (lub inne aktwa: 

akcje, nieruchomości) takich krajów z zamiarem krótkoterminowej lokaty kapitału, nie 

uwzględniając w wycenie ryzyka kredytowego emitenta i sytuacji fundamentalnej danej 

gospodarki. Aby nabyć wysokooprocentowane obligacje skarbowe danego kraju muszą nabyć 

najpierw walutę danego kraju, co powoduje jej aprecjację i narastanie bańki cenowej.
7
 

Strategią spekulacyjną zmierzającą do wykorzystania dysparytetu stóp procentowych przez 

tzw. gorący kapitał jest nazywana operacją carry trade.
8
 

Gorący kapitał liczy na to, że zdoła zamknąć ryzykowną inwestycję z zyskiem przy 

stabilnych rynkach finansowych przed pojawieniem się następnej fali awersji do ryzyka (ang. 

risk-off episode). Przewidzenie pojawienia się kolejnej fali awersji do ryzyka nie jest 

praktycznie możliwe nawet dla większości profesjonalnych uczestników rynku. Stadna i 

gwałtowna wyprzedaż waluty zamykająca spekulacyjną strategię carry trade na niepłynnym 

rynku walut krajów emerging markets może zakończyć się kryzysem walutowym.
9
 Poniższa 

tabela przedstawia typowe zdarzenia wywołujące falę awersji do ryzyka.  

Tabela 1. Zdarzenia wywołujące fale awersji do ryzyka (ang. risk off episodes) 

# Data Zdarzenie 

1 29 X 1997 Eskalacja kryzysu azjatyckiego 

2 4 VIII 1998 Kryzys rosyjski 

3 12 X 2000 Obawy o stan gospodarki USA 

4 17 IX 2001 Atak na WTC (9/11) 

5 10 lipca 2002 Obawy o stan gospodarki USA 

6 10 VIII 2007 BNP Paribas wstrzymuje wypłaty z funduszy piniężnych 

7 12 XI 2007 Problemy na rynku pieniężnym w USA 

8 17 IX 2008  Upadek Lehman Brothers 

9 6 V 2010  Kryzys greckiego zadłużenia 

10 16 III 2011  Obawy o skutki trzęsienia ziemi z Japonii 

11 4 VIII 2011 Eskalacja kryzysu w strefie EURO 

Źródło: De Bock R., The Behaviour of Currencies during the Risk-Off Episodes, MFW, 

WP/13/8, 2013, s. 8 

                                                           
7
 Strategia carry trade może być realizowana także poza rynkiem FOREX z wykorzystaniem swapów walutowo-

procentowych – vide: Rossi P. Currency Speculation and Exchange Rates, Berlin, 2010 
8
 Dokonywanie spekulacyjnych transakcji carry trade na PLN za pośrednictwem swap potwierdza NBP – vide: 

NBP, Departament Stabilności Finansowej, Wyniki badania obrotów w kwietniu 2016 r. na rynku walutowym i 
rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce, wrzesień 2016, s. 10 
9
 Brunnermeirer M. K., Nagel S., Pedersen L .H., Carry Trades and Currency Crashes, NBER Macroeconomics 

Annual, 2008 
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Jak obrazuje to powyższa tabela zdarzenia wywołujące falę awersji do ryzyka posiadały różną 

naturę i wystąpiły w różnych częściach świata. Fale awersji do ryzyka spowodowały m.in.: 

kryzys azjatycki, atak na WTC, bankructwo Grecji i trzęsienie ziemi w Japonii. Wskutek 

globalizacji finansowej, pomimo że wydarzenia te dotyczyły problemów lokalnych, ich skutki 

były odczuwalne we wszystkich krajach objętych wolnym przepływem kapitału, gdzie stopy 

zwrotu dla swoich klientów poszukiwali zarządzający aktywami. Poziom awersji do ryzyka w 

USA najlepiej obrazuje przedstawiony na poniższych wykresie indeks strachu VIX, oparty na 

zmienności opcji na akcje spółek będących częścią indeksu S&P500.  

Wykres 1. Globalne fale awersji do ryzyka w okresie 1992-2015 

 
Źródło: De Bock R., The Behaviour of Currencies during the Risk-Off  

Episodes, MFW, WP/13/8, 2013, s. 8 

Niespodziewane pojawienie się kolejnej fali awersji do ryzyka powoduje nagłe dostrzeżenie 

przez zarządzających aktywami marginalizowanych do tej pory fundamentalnych czynników 

ryzyka i prowadzi do nagłego i jednoczesnego zamykania transakcji spekulacyjnych carry 

trade. Paniczna ucieczka inwestorów zagranicznych doprowadziła do kryzysów walutowych 

wiele krajów – m.in: Meksyk (1994), Kryzys Azjatycki (1997), Rosja (1998), Argentyna 

(1999-2002), Polska (2008), Rosja (2015-2016).  

W przypadku kryzysu walutowego w Polsce w 2008 r. nie był on reakcją rynku FOREX na 

krajowe negatywne zdarzenia fundamentalne ale stadną wyprzedażą przez globalnych 

zarządzających aktywów emerging markets. W czasie odwrotu od ryzyka nie ma dla nich 

znaczenia sytuacja fundamentalna każdego kraju z osobna. Wyprzedają oni klasy aktywów 

postrzeganych za bardziej ryzykowne.  
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W I dekadzie XX wyżej opisywany napływ kapitału spekulacyjnego carry trade do krajów 

rozwijających nastąpił wskutek prowadzenia przez FED błędnej polityki pieniężnej - polityki 

utrzymywania ekstremalnie niskich stóp procentowych w celu sztucznego podtrzymywania 

koniunktury na rynkach kapitałowych w USA. W 2001 r. FED obniżył stopy procentowe do 

1% po pęknięciu bańki spekulacyjnej na rynku spółek internetowych.  

Tym działaniem rozpoczął erę w polityce pieniężnej FED zwaną ekonomią baniek 

spekulacyjnych Greenspana-Bernanke skutkującą wylewaniem się gorącego kapitału 

spekulacyjnego do krajów rozwijających się oferujących wyższe stopy procentowe.
10

 

Poniższy wykres pokazuje fale spekulacji carry trade po obniżeniu stóp procentowych w 

USA.  

Wykres 2. Realny efektywny kurs walutowy US$ a spekulacyjne carry trade  

 
Źródło: McKinnon R., Hot Money Flows, Cycles in Primary Commodity Prices,  

and Financial Control in Developing Countries, Working Paper 109, 2014  

We wrześniu 2008 r., po upadku banku Lehman Brothers (risk-off episode), wskutek odwrotu 

globalnych inwestorów od ryzyka - aktywów denominowanych w walutach emerging markets 

do walut safe haven załamał się m.in. kursu walutowy USD/PLN.
11

 Nominalny kurs waluty 

krajowej PLN wobec innych walut w trakcie kilku dni września 2008 r. przeszedł z fazy 

skrajnego przewartościowania wobec kursu wyliczonego na bazie danych 

makroekonomicznych do fazy niedowartościowania.  

„Dodatkowo złoty, biorąc pod uwagę relację realnego efektywnego kursu walutowego 

(REER) i jego dziesięcioletniej średniej (prosta miara wyceny fundamentalnej waluty) był w 

                                                           
10

 McKinnon R., Hot Money Flows, Cycles in Primary Commodity Prices, and Financial Control in Developing 
Countries, Working Paper 109, 2014 
11

 De Bock R., de Carvalho Filho I., op.cit, s. 4 
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momencie upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers najbardziej przewartościowaną z 

walut regionu – kurs REER odbiegał od średniej o 2,6 odchylenia standardowe, co stawiało 

złotego w pozycji waluty najbardziej podatnej na dotkliwą przecenę.”
12

  

Poniższy wykres przedstawia skalę przeskoku waluty PLN od przewartościowania do 

niedowartościowania. Zgodnie z naukową klasyfikacją gwałtowny spadek kursu walutowego 

o ponad 50% jest uznawany za kryzysowy.
13

  

Wykres 3. Zmiany kursu USD/PLN w latach 2001/2011  

 
Źródło: Sawicki B., Pietrzak M., Perspektywy jena i złotego na krawędzi  

globalnego kryzysu finansowego, TMS Brokers, s. 11 

Polska waluta jest traktowana przez globalnych inwestorów jako aktyw spekulacyjny. 

Wykazuje ona procykliczność – wysokie skorelowanie z obarczonymi najwyższym ryzykiem 

rynkami akcji. Jest to jeden z najbardziej jaskrawych dowodów na towarowy jej charakter.  

Globalizacja rynków finansowych sprawia, że wszystkie pary walutowe krajów regionu CEE 

zachowują się bliźniaczo pomimo różnej sytuacji gospodarczej krajów tego regionu. Globalni 

inwestorzy w przypadku przechodzenia kolejnej fali ryzyka (risk-off episode) sprzedają 

hurtowo aktywa tego regionu bez rozróżniania sytuacji fundamentalnej poszczególnych 

krajów.
14

  

                                                           
12 

Sawicki B., Pietrzak M., Perspektywy jena i złotego na krawędzi globalnego kryzysu finansowego, TMS 
Brokers, materiał niepublikowany, s. 12 
13

 Sawicki B., Pietrzak M., op. cit., s. 13 
14

 Tamże, s. 11 
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Paradoksalnie w 2008 r. globalny kapitał powrócił z krajów emerging markets do USA - 

epicentrum wstrząsu finansowego, czyli do emitenta waluty, który był sprawcą globalnego 

kryzysu finansowego. Po bankructwie banku Lehman Brothers, amerykański dolar się 

umocnił, a zgodnie z teorią fundamentalnej wyceny walut (BEER) powinien był się 

gwałtownie osłabić.  

To nieracjonalne zachowanie rynku finansowego podważa teorię jego efektywności.
15

 Z 

drugiej strony pękły bańki spekulacyjne na walutach krajów uznawanych za emerging 

markets (w tym w Polsce) gdzie nie wystąpiły żadne negatywne zdarzenie gospodarcze. 

Opisane wyżej tworzenie baniek spekulacyjnych na rynku FOREX i ich pękanie to kluczowe 

anomalie podważające teorię jego efektywności informacyjnej. Obserwując zmiany kursów 

walutowych, należy stwierdzić, że brak uwzględnienia emocji i oczekiwań (risk-on - chciwość 

i risk-off -strach) w teoriach opisujących kształtowanie się kursów walutowych ogranicza ich 

stosowanie w praktyce.  

Krótkoterminowe spekulacyjne podążanie za zyskiem i niezwłoczna ucieczka od pękającego 

bąbla spekulacyjnego to także kluczowe czynniki podważające wartość prognostyczną nawet 

najbardziej wyrafinowanych modeli  ekonometrycznych.  

Towarowy i procykliczny charakter PLN podważa zdolność celnego prognozowania 

wartości waluty krajowej na podstawie danych makroekonomicznych, nie tylko przez 

wyedukowanego konsumenta, ale także nawet przez najbardziej wysublimowane modele 

makroekonometryczne. Wskutek zmienności postrzegania poziomu ryzyka na rynkach 

akcji waluta PLN porusza się zgodnie z apetytem rynku na ryzyko, od fazy 

niedowartościowania wobec jej wyceny fundamentalnej do fazy przewartościowania.  

Klasyczna teoria finansów zakłada, że inwestorzy działają racjonalnie i w decyzjach 

inwestycyjnych nie kierują się emocjami. Agresywni krótkoterminowi inwestorzy w pogoni 

za maksymalizacją zysku na obligacjach skarbowych powodują odchylenie kursu 

nominalnego waluty od kursu równowagi tworząc niejednokrotnie bańki spekulacyjne na 

rynku walutowym. Po ujawnieniu niekorzystnych dla emitenta waluty informacji, w strachu 

przed stratami finansowymi w popłochu sprzedają przewartościowane obligacje i walutę 

pogłębiając spadki cen (pęknięcie bańki spekulacyjnej).  

                                                           
15

 Ta dysfunkcjonalność w rzeczywistości wynika z faktu, że od USD globalni inwestorzy nie mogą uciec, gdyż 
jest to główna waluta rezerwowa świata. Upadek systemu z Bretton Woods nie spowodował gwałtownego 
odejścia od USD jako waluty rezerwowej – przyp. aut. 
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Teoria kursu walutowego oparta na błądzeniu losowym wydaje się być najcelniejsza z punktu 

widzenia wiarygodności, ale także wykazuje pewne słabości prognostyczne. Część 

inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na FOREX kieruje się analizą 

techniczną. Powszechne stosowanie tego narzędzia powoduje, że na rynku może pojawiać się 

zjawisko trendów jako efekt samospełniającej się przepowiedni.  

Rozkład zmian cen walut jest niezgodny z teoretycznym rozkładem Gaussa - cechuje się 

szerszymi ogonami (ang. tails) i węższym skupieniem wokół średniej zmiany ceny. To 

dowodzi, istnienia pewnej krótkoterminowe autokorelacji (efekt samowzmacniajacy, 

kierunkowy, a nie przypadkowy) w sytuacjach większych zmian cen. Efekt ten skutkiem 

"skrzywień" (ang. biases) behawioralnych (emocje ludzkie – euforia i strach) które powodują 

powstawanie trendów częściej niż zakłada to model błądzenia losowego. 

b) Kryzys globalny  2008 r. i jego konsekwencja - kryzys zadłużenia w strefie EURO 

Kryzys 2008 r. jest kolejnym bezspornym argumentem przemawiającym przeciwko 

racjonalności i efektywności informacyjnej rynków finansowych. Wysokie lewarowanie i 

dążenie do jak najwyższej stopy zwrotu dla akcjonariusza (inwestora finansowego) w 

sektorze finansowym to czynniki, które przyczyniły się do wybuchu w 2008 r. w USA 

wielkiego kryzysu finansowego sub-prime.
16

   

Rynek kredytowy uległ zamrożeniu, pojawił się kryzys zaufania, a uczestnicy rynku nagle 

dostrzegli bariery wzrostu związane z zadłużeniem państw i gospodarstw domowych. Kryzys 

ten jest porównywalny z wielką zapaścią gospodarczą zapoczątkowaną w 1929 r. Pomimo 

upływu dziewięciu lat od upadku Lehman Brothers tylko powierzchownie są usuwane jego 

źródła głęboko osadzone w macierzy instytucji prawnych rozwiniętych gospodarek świata.17  

Główne banki centralnie w reakcji na zagrożenie, aby zapewnić płynność systemów 

finansowych i zyskać czas na niezbędne reformy, od końca 2008 r. prowadzą politykę ultra-

niskich stóp procentowych – praktycznie znajdujących się teraz na poziomie zera. Dodatkowo 

wprowadziły też niekonwencjonalne narzędzia monetarne (skup aktywów zwany 

„quantitative easing”).
18

 Poniższy wykres obrazuje pokryzysowe nadzwyczajne cięcie 

podstawowych stóp procentowych przez największe banki centralne świata. 

                                                           
16

 Szymański W., Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin, 2009; film dokumentalny „Inside Job” Charlesa 
Fegusona z 2010 r. 
17

 Pewnym krokiem do przodu są działania legislacyjne częściowo przywracające ustawę Glass-Steagall Act 
(Dodd Frank Act), porządkujące procesy w instytucjach finansowych (przyp. aut.) 
18

 B.W. Fawley, C.J. Neely, Four Stories of Quantitative Easing, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 
Styczeń/Luty 2013, s. 51-88 
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Wykres 4. Pokryzysowa nadzwyczajna obniżka stóp banków centralnych 

 
Źródło: McKinsey, QE and ultra-low interest rates: Distributional effects, 2014 

Z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że taka skoordynowana akcja banków 

centralnych nie znajduje swojego precedensu w skali całej historii gospodarczej świata. 

Na dzień dzisiejszy trudno jest przewidzieć jakie konsekwencje poniesie globalna gospodarka 

wskutek prowadzenia tej polityki (ang. spillover offects).
19

  

Nadpłynność wygenerowana wskutek operacji QE wyrwała się spod kontroli zalewając 

strumieniami pieniądza rynki finansowe i giełdy papierów wartościowych. Niski koszt 

kapitału nie przełożył się na sferę realną - dostępność kredytu na cele działalności 

gospodarczej. Obniżenie mobilności kapitału przez podwyższenie stóp procentowych oznacza 

poważne ryzyko recesji i bankructw gospodarstw domowych. Poziom podstawowych stóp 

procentowych obecnie jest rekordowo niski jednak trudno udowodnić, że zagrożenie minęło.  

Bezpośrednim skutkiem wybuchu kryzysu w USA było zarażenie się nim państw ze strefy 

EURO. Wskutek implementacji w UE wspólnej waluty EURO na jednym obszarze 

walutowym znalazły się kraje o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego oraz 

zróżnicowanej dyscyplinie fiskalnej i zdolności do obsługi długu.
 20

  

Obligacje krajów południa Europy (m.in. greckie) były przez rynki finansowe traktowane tak 

samo jak obligacje niemieckie. Na południe Europy popłynął kapitał z sektora bankowego 

                                                           
19

 Fic T., The spillover effects of unconventional monetary policies in major developed countries on developing 
countries, DESA working paper 131, 2013 
20 Stiglitz J.E., The Euro and its Threat to the Future of Europe, Allen Lane, 2016; Kawalec S., Pytlarczyk E., 

Paradoks Euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty, Poltekst, 2016; Sarazin T., Europa nie potrzebuje Euro, 
Wydawnictwo Studio Emka, 2013 
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starej unii tworząc tam bańki spekulacyjne na rynku nieruchomości. Dodatkowo, sektor 

bankowy w UE nabył od banków amerykańskich znaczące pakiety toksycznych CDO. 

Wskutek wybuchu kryzysu zaufania pękły bańki na rynku nieruchomości w Europie i banki 

finansujące te bańki musiały być ratowane przez podatników tych państw. Ta okoliczność 

sprawiła przeniesienie się kryzysu z sektora bankowego do sektora publicznego. Rozpoczął 

się kryzys długu suwerennego. Swoją niewypłacalność ogłosiła Grecja. Na Islandii 

zbankrutowały wszystkie banki komercyjne. ECB został zmuszony podjąć nadzwyczajne 

działania.  

Obecnie w UE trwa kryzys długu suwerennego części państw członkowskich. Uratowano 

tymczasowo sektor bankowy od bankructwa, ale niespłacalne zadłużenie publiczne i prywatne 

krajów rozwiniętych będzie dławić wzrost w przypadku podjęcia wysiłku spłacenia go w 

normalnym trybie.
21

 Wspólna waluta ta w połączeniu z pokryzysową polityką austerity 

sprawia, że UE jest obecnie wystawiona na ryzyko rozpadu.
 
To jest dodatkowy czynnik 

ryzyka na rynkach finansowych.  W znaczącej części krajów dochodzą do władzy ruchy 

polityczne, których celem programowym jest rozluźnienie więzi finansowo-gospodarczych w 

ramach UE. Trwa proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.  

MFW już w 1997 r. wskazywał, że ze względu na brak scentralizowanego silnego państwa i 

restrykcyjnej polityki pieniężno-fiskalnej waluta EURO będzie walutą miękką, co w 

dłuższym terminie może spowodować aprecjację CHF.
22

 Niepewność odnośnie przyszłości 

UE sprawia, że waluta CHF uległa silnej aprecjacji.
23

  

c) Spekulacyjna natura rynku walutowego FOREX 

Wskutek dynamicznej bezprecedensowej w skali historii cywilizacji eskalacji motywów 

spekulacyjnych wartość obrotów rynku FOREX przekracza obecnie 

dziewięćdziesięciokrotnie wartość całego handlu międzynarodowego towarami i usługami. 

Ostatni raport Banku Rozliczeń Międzynarodowych wskazuje, że w 2016 r. całkowita 

wartość dziennego obrotu na rynku FOREX wyniosła 5,1 tryliona US$.
24

 

                                                           
21

 Reinhart C. M., Rogoff K.S., Financial and Sovereign Debt Crisises: Some Lessons Learned and Those 
Forgotten, IMF Working Paper WP/13/266, opublikowany 13 grudnia 2013 
22

 D. Laxton, E. Prasad, Possible effects of European Monetary Union on Switzerland: A case Study of Policy 
Dillemas Caused by Low Inflation and the nominal interest rate floor, MFW, 1997 
23

 Więcej na ten temat w Rozdziale 8 – przyp. aut. 
24

 Raport WTO z 2016 r. wskazuje wartość całego rocznego międzynarodowego handlu towarami i usługami na 
poziomie 20,7 tryliona USD – link WTO: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep16_e.pdf  
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Po deregulacji transgranicznych przepływów kapitałowych wszelkie próby sterowania nimi są 

wyjątkowo trudne – wręcz niemożliwe. Ryzyko gwałtownych przepływów finansowych 

wprowadza niestabilność systemową. Państwa narodowe powstrzymują się od podejmowania 

koniecznych decyzji politycznych w obawie przed deprecjacją kursu walutowego waluty 

krajowej.  

Niestabilność systemową powiększają takie czynniki jak: behawioralne aspekty 

podejmowania decyzji inwestycyjnych (zwierzęce instynkty globalnych inwestorów – 

naprzemiennie: chciwość – risk-on – strach – risk - off), spadające stopy zwrotu, deregulacja, 

niespłacalne zadłużenie części państw UE (ponad 100% PKB), niepewność polityczna w UE 

(przyszłość strefy EURO) i operacje finansowe dokonywane na rynkach bezpośrednio przez 

komputerowe systemy transakcyjne wysokiej częstotliwości (ang. HFT, high frequency 

trading).  

W dobie globalizacji finansowej i digitalizacji obrotu walutami skróceniu oraz przyśpieszeniu 

uległy nie tylko przepływy informacji oraz danych, ale również przepływy środków 

pieniężnych. Kapitały mogą przepływać i odpływać w najdalsze zakątki świata w trakcie 

zaledwie kilku chwil.
25

 Nowy kryzys, którego podstawową przyczyną będzie obiektywna 

niemożność opanowania nadmiernej dynamiki przepływów finansowych, jest niestety tylko 

jedną, niestety wysoce prawdopodobną projekcją przyszłości.
26

  

Postępujące się nasilanie powyższych zjawisk sprawia, że część przedstawicieli świata nauki 

coraz śmielej stawia tezę, że dokonuje się proces odrywania się rynków walutowych 

(alienacji) od sfery realnej.
27

 W. Szymański, pisząc w swoich publikacjach o osłabieniu 

związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy procesami finansowymi, a procesami w 

gospodarce realnej, używa terminu odrywanie się.
28

 Jako przykład oderwania się przytacza 

właśnie wartości obrotów walutowych, będących skutkiem spekulacji walutami na wielką 

skalę bez związku z handlem towarami i usługami.  

                                                           
25

 Motylska-Kuźma A., Bańki spekulacyjne a handel algorytmiczny na rynkach finansowych, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, 2014, s. 231 
26

 Sopoćko A., Gra finansowa – stagnacja, czy wzrost bogatego świata, Ekonomista nr 4, Warszawa 2012, s. 452 
27 Słowo alienacja jest z zasady używane w innych niż ekonomia naukach społecznych (np. psychologia). W 

słownikach wyrazowi alienacja  przypisano stan osoby, która oderwała się, wyizolowała, lub wyobcowała od 
swojego środowiska.  W filozofii to pogląd określający proces, w którym pewne wytwory współdziałania 
społecznego ludzi (np. produkty pracy, instytucje społeczne, ideały) zaczynają się wyodrębniać od swoich 
wytwórców i przeciwstawiać się im, jako samodzielna rzeczywistość, nie poddająca się kontroli człowieka. Por:  
Miklaszewicz S., Sum K., Waszkiewicz A., Alienacja rynków finansowych a perspektywy gospodarki światowej, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013 r. 
28

 W. Szymański, Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa 2009 r., s. 45 
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W. Szymański zwraca także uwagę, że zwiększona wartość transakcji niepowiązanych ze 

sferą realną (spadające zaangażowanie strumienia inwestycji ze sfery finansowej w sferę 

realną) wynika z niższej atrakcyjność tej drugiej dla sektora finansowego i wyższego kosztu 

alternatywnego.
29

 A. Sopoćko stwierdza, że rozrost zjawisk spekulacyjnych zdominował 

podstawowe funkcje systemu finansowego.
30

  

M. Ratajczak zauważa: „proces autonomizacji sfery finansowej w relacji do sfery realnej, a 

nawet uzyskiwania nadrzędności tej pierwszej, w stosunku do tej drugiej.”
31

 Świat nauki 

podkreśla, że pośrednicy finansowi, w coraz mniejszym stopniu obsługują procesy ze sfery 

realnej, gdyż jako podmioty gospodarcze działające w celu maksymalizacji zysku i 

minimalizacji ryzyka są coraz bardziej skoncentrowane na realizacji własnych celów 

ekonomicznych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy potwierdza tę obserwację wskazując 

brak równowagi systemowej pomiędzy ekspozycją na ryzyko finansowe a ekonomiczne, gdyż 

uczestnicy rynku wykazują niechęć do ponoszenia ryzyka ekonomicznego.
32

 

Zjawisko alienacji dotyczy także szacowania ryzyka przez rynki finansowe – np. rozbieżności 

pomiędzy sytuacją fundamentalną poszczególnych krajów, a rynkową wyceną ryzyka 

finansowania ich długu publicznego. Alienacja w tym zakresie przejawiła się w rażącym 

niedoszacowaniu przez rynki finansowe ryzyka obligacji zadłużonych państw ze strefy EURO 

(Hiszpania, Grecja, Portugalia).
33

 Współczesnym problemem świata stały się, nie tworzące 

PKB transakcje spekulacyjne, przynoszące co prawa zyski właścicielom określonych 

instrumentów finansowych, ale jednocześnie prowadzące do destrukcji przez lata zebranego 

bogactwa gospodarstw domowych i destabilizujące życie społeczne.  

W efekcie nadmiernej spekulacji kursy walutowe na rynku FOREX przestają być 

przewidywalne - stają się luźno powiązane z sytuacją fundamentalną gospodarek, która 

używają danej waluty do cyrkulacji na swoim terytorium a wzajemne relacje par walutowych 

zaczynają kształtować spekulacje finansowe.
34

 Krótkoterminowe decyzje inwestorów 

spekulujących na walutach o wiele silniej wpływają na mechanizm kształtowania się cen niż 
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 W. Szymański (2009), op. cit., s. 45 
30

 A. Sopoćko, Gra finansowa – stagnacja, czy wzrost bogatego świata?, Ekonomista nr 4, Warszawa 2012, 
s. 449 
31

 M. Ratajczak, Finansyzacja gospodarki, Ekonomista nr 3, Warszawa 2012, s.282 
32

 MFW, Improving the Balance between Financial and Economic Risk Taking, Global Financial Stability Report, 
2014, s. 1-56 
33

 J. Borowski, D. Tymoczko, W. Wojciechowski, Alienacja rynków finansowych a globalny kryzys finansowy, 
Granty Rektorskie SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 11-14 
34 Rossi P., Currency Speculation and exchange rates,  14th Conference of the Research Network 

Macroeconomics and Macroeconomic Policies, Berlin 29-30 października 2010 
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czynniki ze sfery realnej (np. popyt i podaż ze strony przedsiębiorstw potrzebujących walut 

do realizacji handlu międzynarodowego).  

Waluty stały się towarem spekulacyjnym, co zniekształca ich funkcję miernika wartości. 

Inwestorska pogoń za szybkim zyskiem w połączeniu z wirtualnością obrotu walutą oraz 

faktem, że około 70% zleceń generują algorytmy komputerowe (często w formie handlu 

wysokich częstotliwości połączonego ze sztuczną inteligencją) uprawnia do postawienia tezy, 

że rynek FOREX przekształca się obecnie w wielkie globalne kasyno.  

d) Adekwatność Teorii Hymana-Minsky’ego do opisu procesów rynku FOREX 

Tworzenie się i pękanie baniek cenowych to jedna z wielu anomalii niewyjaśnionych teorią 

efektywności informacyjnej rynku finansowego E. Famy. Występowanie anomalii, jeżeli nie 

zostanie wyjaśnione w ramach danego paradygmatu, falsyfikuje zgodnie z koncepcją K. 

Poppera daną teorię lub hipotezę.
35

 

Wobec powyższego na uwzględnienie zasługuje Teoria Niestabilności Finansowej Hymana 

Minsky’ego opisująca proces tworzenia i pękania baniek spekulacyjnych, które są 

bezspornym dowodem nieracjonalności rynków finansowych. Po wybuchu wielkiego 

globalnego kryzysu finansowego w 2008 r. w USA teoria ta jest  bardziej użyteczna do opisu 

rzeczywistości niż teoria efektywności informacyjnej rynku finansowego E. Famy.  Teoria 

Niestabilności Finansowej („TNN”) pokazuje immanentną niestabilność i 

nieprzewidywalność rynku finansowego.
 36 

 

Zgodnie z TNN, podmioty zarządzające aktywami w dążeniu do maksymalizacji przyszłej 

stopy zwrotu, początkowo wykazują nadmierny optymizm i stadnie inwestują w aktywa 

postrzegane jako najbardziej obiecujące, co prowadzi do narastania bańki spekulacyjnej.
37

 

Gorączka spekulacyjna i żądza zysku nie pozwalają na racjonalną ocenę sytuacji. 

Według TNN euforia przy narastaniu bańki jest powszechna a negatywne  konsekwencje 

materialne wcześniejszych manii spekulacyjnych są wypierane ze zbiorowej świadomości w 
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 Popper K.R., Logika odkrycia naukowego, PWN Warszawa, 1977 
36

 J. Crotty, The Realism of Assumptions Does Matter: Why Keynes-Minsky Theory Must Replace Efficient 
Market Theory as the Guide to Financial Regulation Policy, [w:] M.H. Wolfson, G.A. Epstein (red.), The 
Handbook of the Political Economy of Financial Crises, Oxford University Press, 2013, s. 133-158 
37

 Narastanie i pękanie baniek spekulacyjnych podważa wiarygodność teorię efektywności rynków finansowych 
E. Famy – przyp. aut. 
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przekonaniu, że tym razem będzie inaczej. W tym etapie uczestnicy rynku zmieniają swoje 

zachowania i przyjmują strategię kopiowania lidera (ang. follow the leader).
38

  

Często inwestycje są finansowane z kapitału obcego, co powoduje zwiększone lewarowanie i 

przez to wyższą wrażliwość na zmiany sentymentu rynkowego. Powszechne zyski zachęcają 

kolejne podmioty, dotychczas wykazujące wyższą awersję do ryzyka, do włączenia się do gry 

spekulacyjnej. 

Wskutek nadmiernej ilości kapitału wpływającego do danej gałęzi gospodarki stopy zwrotu z 

jej aktywów zaczynają spadać i zaczyna samoistnie zmieniać się postrzeganie ryzyka 

inwestycyjnego. W punkcie kulminacyjnym, w przeinwestowanym sektorze gospodarki 

pojawiają się pierwsze bankructwa, co przez efekt strachu rozpoczyna powolną zmianę 

sentymentu - przepływ kapitału w przeciwną stronę.  

Wraz z upływem czasu pojawiają się kolejne bankructwa, co powoduje nadmierny pesymizm 

połączony z awersją do ryzyka i gwałtowną wyprzedaż danych aktywów. Ich cena zaczyna 

gwałtownie spadać, co sprawia, że zaczynają one przechodzić do fazy skrajnego 

niedowartościowania.  

Jądrem procykliczności gospodarki jest prywatny sektor bankowy posiadający przywilej 

kreacji pieniądza kredytowego ex nixilo, który zmienia percepcję ryzyka w zależności od fazy 

cyklu koniunkturalnego w gospodarce.
 39

 Wbrew powszechnemu przekonaniu kredyty nie 

pochodzą wyłącznie z depozytów tylko są produkowane według własnego uznania przez 

prywatne banki komercyjne.
40

  

W okresie narastania bańki spekulacyjnej sektor bankowy ulegając nadmiernemu 

optymizmowi wykazuje tendencję do niedoszacowania ryzyka i obniża standardy kredytowe, 

przez co szybko wzrasta liczba zawieranych umów kredytowych (rośnie zadłużenie). Po 

pęknięciu bańki spekulacyjnej, wskutek spadku wartości aktywów stanowiących 

zabezpieczenie, sektor bankowy zmienia swoje podejście do ryzyka i zaostrza kryteria 

przyznawania kredytu, domagając się dodatkowych zabezpieczeń, co prowadzi do spadku 

liczby zawieranych umów kredytowych. W efekcie spadają wskaźniki cyrkulacji pieniądza w 

gospodarce, co pogłębia destrukcję wartości na rynku aktywów.  
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 R.A. Werner, A lost century in economics: Three theories of banking and the conclusive 
evidence", International Review of Financial Analysis, 2015, link: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521915001477 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521915001477


Zdolność konsumenta do zrozumienia ryzyka kursu pary walutowej CHF/PLN str. 19 

 

 

6. Pokryzysowe nadzwyczajne działania Szwajcarskiego Banku Centralnego 

W klasyfikacji walut CHF jest postrzegany odwrotnie niż PLN – CHF posiada status 

bezpiecznej przystani (ang. safe haven).
41

 Waluta CHF wykazuje cechy antycykliczne i jest 

ujemnie skorelowana z przyrostem wartości indeksów strachu (risk-off episodes).
42

 Waluta ta 

jest traktowany przez  inwestorów jako waluta twarda i bezpieczna – zabezpieczenie siły 

nabywczej w okresach przechodzenia przez globalne rynki finansowe wielkich fal awersji do 

ryzyka. Wskutek wybuchu wielkiego kryzysu globalnego w 2008 r. i wybuchu kryzysu długu 

suwerennego w strefie EURO waluta CHF uległa bezprecedensowej aprecjacji.
43

 Aprecjacja 

ta została wzmocniona stadnym instynktem ucieczki globalnych inwestorów do bezpiecznych 

aktywów. Konflikt na Ukrainie jest także czynnikiem wzmacniającym ten trend. Wielki 

kapitał z Ukrainy i Rosji także jest lokowany w Szwajcarii. Długookresowy napływ kapitału 

do tego kraju oraz oddziaływanie na kurs spot rynku derywatów doprowadziły łącznie do 

znaczącej  aprecjacji CHF.
44

 Szacuje się, że frank jest obecnie najmocniejszy w stosunku do 

EURO i dolara od 40 lat.  

Wykres 5. Kurs CHF wobec EUR i US$ za lata 1971 - 2015 

 
Źródło: Portal NBP Obserwator Finansowy, Kolany K., Dlaczego SNB  

zdradził frankowców, 16 styczeń 2015 r.  
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 Ranaldo A., Söderlind P., Safe Haven Currencies, Review of Finance, 2010 
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 Grisse C., Nitschka T., On financial risk and the safe haven characteristics of Swiss franc exchange rates, SNB, 
2013 
43  De Bock R., De Carvalho Filho I., op.cit, s. 4 
44 Badania Pinara Yesina kwestionują istotność wpływu napływu kapitału na aprecjację CHF wskazując na 

wyższą istotność czynnika strachu – vide:  Yesin, P., Capital flow waves to and from Switzerland before and after 
the financial crisis, Swiss Journal of Economics and Statistics 151(1), 2015. Ich wyniki są jednak sprzeczne z 
bezspornymi interwencjami walutowymi SNB i bezprecedensowym przyrostem rezerw walutowych tego banku 
centralnego. Pinar Yesin w swoich publikacjach przyznaje, że ze względu na brak danych nie dokonywał analizy 
transakcji carry trade i wpływu rynku derywatów na kurs walutowy. Botman D., De Carvalho F.I., Lam W.R. 
wskazują, że nierejestrowane jako przepływy kapitałowe transakcje carry trade z wykorzystaniem derywatów 
są silnym kanałem oddziaływania na kurs walutowy spot – vide: Botman D., De Carvalho F.I., Lam W.R., The 
Curious Case of the Yen as a Safe Haven Currency: A Forensic Analysis, IMF Working Paper, No. 228/13, 2013 
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Wskutek tego zjawiska Szwajcarski Bank Centralny (SNB), aby zapobiec pogorszeniu się 

konkurencyjności lokalnego eksportu, przez wiele lat dokonuje bardzo poważnych 

interwencji walutowych, których celem jest zatrzymanie aprecjacji kursu CHF wobec innych 

walut.
45

  

Wykres 6. Interwencje SNB w latach 2008-2015 

 
Źródło: Zurbrugg F. After the minimum exchange rate: new  

monetary policy challenges, SNB, 2015  

Jak widać z powyższego wykresu SNB od razu po wybuchu kryzysu sub-prime w 2008 r. w 

USA rozpoczął interwencje polegające na skupie walut. W 2016 r. SNB wydał kwotę o 

wartości 9% PKB na skup walut napływających do Szwajcarii w celu zablokowania aprecjacji 

CHF wobec innych walut. Obecnie SNB skumulował już rezerwy walutowe przekraczające 

100% PKB. Jest to najwyższy wskaźnik wśród krajów rozwiniętych.  

Wykres 7. Struktura rezerw SNB w latach 1977 - 2016 

 
Źródło: Portal NBP Obserwator Finansowy, Kowalewski P.,  

SNB idzie konsekwentnie ale powoli do celu, 2 lutego 2017 r.  
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Wartość walut rezerwowych w bilansie SNB dynamicznie rośnie. Skup walut z rynku 

utrzymuje wycenę CHF na zaniżonym poziomie nieodpowiadającym warunkom rynkowym. 

Gdyby SNB zaprzestał interwencji walutowych to mogłoby dojść do znaczącej aprecjacji 

CHF i destabilizacji tego kursu walutowego.  

Brak obecności SNB na rynku wystąpił w dniu 15 stycznia 2015 r. (dzień ten nazwano 

„czarnym czwartkiem”). W tym dniu SNB odstąpił od blokowania aprecjacji CHF wobec 

EURO ponad poziom 1,2, co spowodowało zjawisko „flash crash” i skokowy wzrost kursu 

walutowego CHF wobec innych walut.
46

 Płynność rynku spadła praktycznie do zera, co 

spowodowało  krótkotrwały wzrost ceny CHF wobec innych walut sięgający nawet 40%. 

Rynek walutowy, w którym SNB dokonuje stałych, jednostronnych interwencji o znaczącej 

wartości, utracił zdolność do wiarygodnej wyceny aktywów.  

Chwilowy brak płynności na rynku FOREX w tym dniu (około godziny) połączony z 

drastyczną zmianą ceny wynikającą z automatycznego jednoczesnego uaktywnienia się zleceń 

obronnych (stop loss) w systemach handlu algorytmicznego HFT i braku adekwatnego popytu 

doprowadził do powstania gigantycznych strat dla inwestorów działających przy bardzo 

wysokim stopniu dźwigni finansowej (x100 i więcej).  

Należy zauważyć, że aby uchronić swoich klientów od konsekwencji finansowych 

nieprzewidywalności automatyzmu systemów transakcyjnych, w pierwszą godzinę po 

ogłoszeniu decyzji SNB większość uznanych organizatorów rynku FOREX (ang. Tier 1 

liquidity providers) zawiesiła transakcje lub faktycznie zaprzestała dokonywania kwotowań 

(rozszerzyła spready do rekordowych poziomów). 

Poważne interwencje SNB zatrzymują sztucznie aprecjację CHF wobec innych walut, 

chroniąc konkurencyjność własnej gospodarki i poprawiając saldo handlu zagranicznego.  

Działania tego kraju są jednak de facto manipulacją kursem własnej waluty (ang. competitive 

currency devaluation). Manipulacje kursem walutowym zaburzają grę rynkową lokalnych 

gospodarek w handlu międzynarodowym.  

Wobec powyższego w 2015 r. w USA przyjęto ustawę Trade Facilitation and Trade 

Enforcement Act (dalej „TFTEA”) definiującą kraje podejrzane o manipulację własnymi 

walutami.
47

 Od czasu przyjęcia tej ustawy Departament Skarbu ściśle monitoruje 
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 Lleo S., Ziemba W.T., The Swiss Black Swan Bad Scenario: Is Switzerland Another Casualty of the Eurozone 
Crisis?, International Journal of Financial Studies, 2015 
47

 Link: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1269 
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potencjalnych „manipulatorów walutowych” w ten sposób poprawiających swój bilans w 

handlu międzynarodowym (na szkodę innych krajów). 

Zgodnie z TFTEA powstają specjalne raporty monitorujące kraje wpływające na swoje 

waluty.
48

 Szwajcaria spełnia obecnie dwa z trzech określonych przez kryteriów TFTEA 

uznania tego kraju za manipulatora walutowego. Kraj ten posiada znaczącą nadwyżkę w 

handlu zagranicznym z USA i od lat dokonuje znaczących jednostronnych interwencji 

walutowych.  

Jak pokazuje poniższa tabela Szwajcaria nie spełnia jedynie kryterium wartości nadwyżki w 

handlu z USA – jego wartość wynosi 13 mld US$ a TFTEA warunek ten określa na 20 mld 

US$ - tylko ze względu na fakt, że jest małą gospodarką.
49

 Tabela również wskazuje, że SNB 

wydaje na manipulację swoim kursem walutowym kwotę bez precedensu w historii banków 

centralnych - 9,1% PKB Szwajcarii.  

Tabela 2. Partnerzy handlowi USA – nadwyżka w handlu i interwencje walutowe 

 
Źródło: Report: Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners, 2016, s. 33 

Interwencje SNB blokujące aprecjację CHF znajdują się w kolumnie zatytułowanej „Net FX 

Purchases” (3a). Opisany powyżej stan faktyczny potwierdza tezę, że po wybuchu kryzysu 

globalnego w 2008 r.  rozpoczęła się silna trwająca do chwili obecnej dysfunkcjonalność 

rynków walutowych FOREX i wobec powyższego waluty CHF bezwzględnie nie można 

uznać, za prawidłowo działający miernik wartości. Pokryzysowe zdarzenia na parze 
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 U.S. Department of The Treasury, Office of International Affairs, Report to Congress, Foreign Exchange 
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kraju. Gospodarka Szwajcarii jest relatywnie niewielka w porównaniu np. do gospodarki Niemiec – przyp. aut.  
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walutowej CHF/PLN także kwestionują teorię efektywności informacyjnej rynków 

finansowych. 

7. Produkt a asymetrie występujące na rynku FOREX 

a) Asymetria informacyjna 

NBP w swoim raporcie o rynku walutowym  zwraca uwagę, że na występowanie silnej 

asymetrii informacyjnej pomiędzy podmiotami profesjonalnymi a konsumentami. NBP 

zauważa, co następuje: „Zagraniczne banki inwestycyjne obsługujące mniejsze banki oraz 

największe niebankowe instytucje finansowe (w tym m.in. fundusze hedgingowe) obserwują 

przepływy generowane przez swoich klientów i, wykorzystując wynikającą z tego przewagę 

informacyjną, zajmują pozycje spekulacyjne. Klienci detaliczni nie posiadają dostępu do 

takich informacji, co stawia ich wyjściowo w gorszej pozycji i w efekcie przekłada się na 

niższe prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku z inwestycji na tym rynku.”
50

  

Jak zauważa KNF w ostrzeżeniu publicznym z dnia 22 czerwca 2011 r. zajmowanie pozycji 

na rynku FOREX wykazuje cechy gry losowej.
51

 Rzecznik Finansowy i UOKiK również 

zauważają, że FOREX to raczej gra niż inwestowanie.
52

 W grze losowej posiadanie przez 

jednego uczestnika zakładu większej ilości informacji o prawdopodobnym jego wyniku w 

przyszłości, zwiększa jego szansę na wygraną. Uczestnik o większym zasobie informacji, 

posiadając do wyboru n-zakładów o różnym prawdopodobieństwie sukcesu wybierze te, 

gdzie szansa na wygraną jest najwyższa.  

Wielcy dealerzy walutowi posiadają informacje o zleceniach dokonywanych przez najbardziej 

wyrafinowanych inwestorów spekulacyjnych (ang. hedge funds). W przeciwieństwie do 

inwestorów detalicznych ta grupa inwestorów dysponuje na rynkach walutowych 

największym kapitałem intelektualnym. Dealerzy walutowi dostosowują swoją pozycję 

ryzyka do pozycji zajmowanych przez wyrafinowanych inwestorów. 

Informacja o zleceniach wyrafinowanych inwestorów połączona z informacją o kierunku 

przepływu kapitału są kluczowe z punktu widzenia prawdopodobieństwa wygranej w 

zakładzie o kierunek zmiany kursu walutowego. Dealerzy walutowi dostosowują swoje 
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 NBP, Wyniki badania obrotów w kwietniu 2016 r. na rynku walutowym (…), 2016, s. 9 
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pozycje do zleceń najbardziej wyrafinowanych inwestorów.
53

 Istnieje wysokie 

prawdopodobieństwo, że waluty krajów nabywanych przez wyrafinowanych globalnych 

inwestorów ulegną aprecjacji. Waluty wyprzedawane nagle przez te podmioty ulegną 

deprecjacji.  

Dysponujące potężnymi zasobami finansowymi profesjonalne podmioty rynku FOREX 

wytwarzają własne profesjonalne analizy rynkowe agregujące w sposób skondensowany 

wszystkie zmienne wpływające na kształtowanie się cen wybranych walut. Posiadają one też 

najwyższej jakości modele ekonometryczne umożliwiające ocenę stopnia przewartościowania 

/ niedowartościowania danej waluty. Informacje te niedostępne dla pozostałych uczestników 

rynku, co znacząco obniża ich szansę na wygraną. Zidentyfikowanie występowania bańki 

spekulacyjnej jest kluczowe dla zastosowaniu strategii opartej na długoterminowym 

powrocie ceny aktywu do wartości średniej. Przy wybuchu rynkowej fali awersji do 

ryzyka (risk-off episode) z reguły pękają bańki spekulacyjne na przewartościowanych 

aktywach (przypadek Polski w 2008 r.).  

b) Asymetria kompetencyjna 

Na współczesnym rynku finansowym asymetria kompetencyjna jest istotnym elementem 

zwiększającym szansę na wygraną. Istnienie w domenie publicznej tysięcy informacji nie 

oznacza jeszcze, że przeciętny konsument – uczestnik rynku FOREX będzie potrafił je 

odpowiednio przesiać, zagregować i zinterpretować. Do ich interpretacji konieczna jest 

profesjonalna wiedza praktyczna umożliwiająca zrozumienie kluczowych procesów.  

Obecnie w myśleniu o rynku finansowym zauważa się kluczową rolę czynników 

behawioralnych, kładących nacisk na psychologiczne niedoskonałości procesu podejmowania 

decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności. Dorobek noblisty R. Shillera opisanych w 

finansach behawioralnych podważa prawdziwość założenia, że konsument jest homo 

oeconomicusem.
54

 Teoria homo oeconomicusa w żaden sposób nie przystaje do 

rzeczywistości. Człowiek podlega wielu ograniczeniom poznawczym i motywacyjnym (teoria 

perspektywy).
55
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Tabela 3. Uwarunkowania behawioralne decyzji inwestycyjnych 

 
Źródło: Zielińska E., Ostrowska E., Uwarunkowania behawioralne decyzji  

inwestycyjnych, Zarządzanie i Finanse, 2013, s. 490 

Najważniejszym źródłem zewnętrznych uwarunkowań behawioralnych są jednak media 

jako główne źródło informacji. Są one częstym źródłem dezinformacji i w konsekwencji 

błędnych decyzji inwestycyjnych.
56

  

c) Asymetria technologiczna 

Profesjonalne podmioty, których głównym przedmiotem działalności jest obrót walutami na 

rynku FOREX są innowacyjnymi spółkami technologicznymi. Dysponują one 

specjalistycznym oprogramowaniem transakcyjnym wykorzystującym technologię big data 

(analiza zachowań innych graczy rynkowych) oraz najnowocześniejsze algorytmy 

komputerowe wykorzystywane do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Algorytmy 

zbudowane na bazie sztucznej inteligencji przetwarzają automatycznie dostępną informację 

rynkową i podejmują decyzje bez udziału człowieka. Powszechnie stosowana jest obecnie 

metoda obrotu algorytmicznego zwana handlem wysokich częstotliwości, gdzie dokonuje się 

w sekundzie kilkadziesiąt transakcji jednocześnie na kilku rynkach (ang. high frequency 

trading) w celu dokonywania arbitrażu. Szacuje się, że obecnie na rynku FOREX około 70% 

obrotu jest generowane przez algorytmy komputerowe. Współczesny rynek FOREX to 

wyścig technologiczny inżynierów i programistów, którego celem jest osiąganie 

krótkoterminowego spekulacyjnego zysku a nie obsługa sfery realnej gospodarki.
57

 

d) Asymetria ryzyka 

Wobec okoliczności, że ze względu na gigantyczną spekulację współczesny rynek FOREX 

upodobnił się do globalnego kasyna – szanse podlegającego ograniczeniom behawioralnym 

konsumenta na wygraną w zakładzie z profesjonalnym podmiotem finansowym są niskie. 

Szanse te redukuje fakt, że po drugiej stronie często stoi samouczący się superszybki 

                                                           
56

 Zielińska E., Ostrowska E., op. cit., s. 494 
57

 Motylska-Kuźma A., Bańki spekulacyjne a handel algorytmiczny (…), ss. 231-240 



Zdolność konsumenta do zrozumienia ryzyka kursu pary walutowej CHF/PLN str. 26 

 

 

algorytm komputerowy ze swoją sztuczną inteligencją. Posiadanie w grze na FOREXie 

przewagi informacyjnej, kompetencyjnej i technologicznej można porównać do 

podglądania kart przy grze w pokera. Podglądający uzyskuje przewagę nad swoim 

przeciwnikiem. Statystyczny konsument uczestniczący w grze na FOREXie jest bez szans, co 

pokazują statystyki z następnej sekcji.  

8. Problem trafności decyzji finansowych: profesjonaliści versus konsument 

(…) 

Miesięcznik Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Nr 2 Warszawa 2017 

(…) 
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9. Synteza 

(…) 

Miesięcznik Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Nr 2 Warszawa 2017 

(…) 
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10. Załącznik I – Brak reform międzynarodowego systemu finansowego 

W 1971 r. odejście od wymienialności USD na złoto zostało ogłoszone jako stan przejściowy. 

Pomimo szeregu kryzysów walutowych i widocznej dysfunkcjonalności globalnego systemu 

finansowego brakuje zdecydowanych ponadnarodowych działań zmierzających do jego 

zreformowania. Szkody gospodarcze wyrządzone przez wolne przepływy kapitałowe 

sprawiają, że do naprawy międzynarodowych finansów wzywa Światowa Konferencja na 

rzecz Handlu i Rozwoju (UNCTAD).
58

 Debata taka m.in. została podjęta 14-15 listopada 

2008 r. na szczycie G20 w Waszyngtonie bezpośrednio po wybuchu wielkiego kryzysu 

finansowego. Na tym szczycie postulowano ideę stworzenia nowego systemu zwanego 

„Bretton Woods II”.
59

 W 2012 r. wobec fali kryzysów walutowych w krajach rozwijających 

się nawet MFW zmienił swoje zdanie w kwestii pełnej deregulacji przepływów 

kapitałowych.
60

 Osiągnięcie porozumienia jest trudne ze względu na władzę polityczną 

związaną z prawem do emisji walut rezerwowych. Waga gospodarki chińskiej i konieczność 

odejścia od systemu finansowego opartego na dolarze USA jest główne problemy do 

rozwiązania. Największe szanse na przyjęcie ma propozycja utworzenia jednej globalnej 

waluty rezerwowej SDR umożliwiającej rozliczanie transakcji handlu międzynarodowego.  

Istnieje konsensus co do tego, że spekulacyjne, niekontrolowane przepływy kapitałowe 

wywołują szoki płynnościowe i destabilizują kurs walutowy gospodarek krajów 

rozwijających się. Największym problemem jest tworzenie przez te przepływy kapitałowe 

baniek spekulacyjnych, które pojawiają się w sposób cykliczny w zależności od poziomu stóp 

procentowych w FED w mniejszych krajach z walutami wymienialnymi o płynnym kursie. 

Najsilniejszym kanałem wprowadzającym niestabilność i nieprzewidywalność finansową są 

zagraniczne inwestycje portfelowe związane z dysparytetem stóp procentowych (inwestycje 

carry trade w obligacje skarbowe).  

Spekulacyjne zniekształcenia kursów walutowych wywierają silny wpływ na wyniki handlu 

międzynarodowego poszczególnych krajów. W tej chwili brak jest nawet danych 

statystycznych pokazujących wartość spekulacyjnych transakcji carry trade w skali 

globalnej.
61

 Mechanizm rynkowy zniekształca powszechne używanie do spekulacyjnych 
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strategii carry trade pozarynkowych operacji swap.
62

 Jak pokazują statystyki BIS w 2016 r. 

operacje swap stanowią 47% wartości rynku FOREX.  

Globalne nierównowagi występujące wskutek spekulacyjnej dysfunkcjonalności 

międzynarodowego systemu finansowego pokazują badania Narodowego Banku Belgii.
63

 

Poniższy wykres wskazuje, że globalne przepływy kapitału dokonują się niezgodnie z 

teoriami opisanymi w powszechnie dostępnych podręcznikach do ekonomii.  

Wykres 8. Przepływy kapitałowe a rachunek obrotów bieżących krajów 

 
Źródło: Butzen P., Deroose M., Ide S., Global imbalances and gross  

capital flows, NBB Economic Review, 2014, s. 45 

Powyższy wykres jest dowodem na to, że czynnikiem decydującym o globalnych 

przepływach kapitałowych nie jest  jak się powszechnie uważa sytuacja makroekonomiczna 

danego kraju. Linia bordowa obrazuje przepływy kapitałowe netto do krajów wykazujących 

się deficytem na rachunku obrotów bieżących. Linia niebieska obrazuje takie przepływy do 

krajów z nadwyżką na tym rachunku. Jak pokazuje powyższy wykres kraje z deficytem na 

rachunku obrotów bieżących także w znaczącym stopniu przyciągają globalny kapitał. 
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11. Załącznik II – Konsument a zarządzanie ryzykiem kursu walutowego 

Kwestie profesjonalnego zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach są szeroko 

opisane w specjalistycznej literaturze.
64

 Podmioty gospodarcze uczestniczące w handlu 

międzynarodowym korzystają z usług banków oferujących szereg narzędzi eliminujących 

ryzyko walutowe. Z zasady banki doradzają przedsiębiorstwom jak używać instrumentów 

pochodnych w celu eliminacji ryzyka walutowego.
65

 Dla podmiotów gospodarczych nie 

zajmujących się profesjonalnie rynkiem FOREX ryzyko walutowe jest niepożądane, gdyż  

duża niezabezpieczona pozycja walutowa eksponuje je na ryzyko bankructwa - jest czystą 

spekulacją. Liczba czynników krótko, średnio i długoterminowych oddziałujących na kurs 

walutowy jest tak ogromna, że nawet profesjonalny przedsiębiorca nie jest zainteresowany 

pozostawieniem otwartych pozycji ryzyka walutowego i ponoszeniem ryzyka.  

Diagram 1. Wybrane czynniki wpływające na kurs walutowy PLN 

 
Źródło: The Deutsche Bank Guide to Exchange Rate Determination, 2002, s. 5 

Teoretycznie konsument mógłby zawrzeć transakcję zabezpieczającą przez zajęcie na okres 

życia Produktu (25 lat) odwrotnej pozycji na kontraktach CFD. Ze względu jednak na 

istniejący dysparytet stóp procentowych pomiędzy CHF a PLN z transakcją zabezpieczająca 

byłaby związana konieczność uiszczania punktów swapowych za każdą dobę 

przetrzymywania takiej pozycji.
66

 Wartość opłaconych przez 25 lat punktów swapowych 
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przekracza jednak korzyści wynikające z różnicy pomiędzy stopą WIBOR a LIBOR tak więc 

jest to metoda zbyt kosztowna. Należy też podkreślić, że aprecjacja PLN oznaczałaby dla 

klienta konieczność dopłaty do depozytu zabezpieczającego kontrakt CFD.  

Metodą obniżenia kosztu zabezpieczenia byłoby wyłącznie okresowe zabezpieczanie ryzyka 

walutowego Produktu. Przeciętnie staranny i wyedukowany konsument nie będzie jednak 

zdolny na bazie swojej wiedzy zidentyfikować momentów zagrożenia na rynku (risk-off 

episode). Kluczowe informacje dotyczące nasilania się stanu zagrożenia nie są publicznie 

dostępne. Przeciętny konsument nie jest też w stanie poświęcić co najmniej godziny dziennie 

na analizy informacji z globalnych rynków finansowych. Rynek FOREX jest czynny 24 

godziny na dobę i fala ryzyka (risk-off episode) może przejść przez rynki finansowe w nocy 

czasu polskiego. Nie bez znaczenia jest także fakt, że każde podjęcie próby zabezpieczenia 

pozycji wiąże się konieczność uiszczania wysokich prowizji na rzecz brokera FOREX. Brak 

natychmiastowych efektów zabezpieczenia w połączeniu z kosztami transakcyjnymi może 

zniechęcić do podejmowania takich prób w przyszłości.  

  

                                                                                                                                                                                     
długą pozycję w CHF (lokata oprocentowana stopą procentową w Szwajcarii). Różnica pomiędzy kosztem 
pożyczki w PLN i zyskiem z lokaty w CHF jest odzwierciedlana w punktach swapowych. W naszym przypadku 
wynik dla naszego depozytu byłby ujemny, gdyż stopy procentowe w Polsce są wyższe niż w Szwajcarii – przyp. 
aut.  
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