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Sprzeciw rządu, NBP i nadzoru finansowego przeciwko
ustawowego przewalutowania kredytów frankowych
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na przyszłe szoki kursowe wysoka, informował
Narodowy Bank Polski w wydanej na początku
roku opinii. Jego zdaniem jest to problem
społeczny, a największym zagrożeniem może
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Myślę, że za jakieś dwa tygodnie będzie można
przedstawić podkomisji w Sejmie, a także panu
prezydentowi bardziej szczegółowe informacje
- powiedział Glapiński. Stwierdził również:
Banki mocno pójdą w te rozwiązania i to
w znaczący sposób rozwiąże cały problem.
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