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Warszawa, 23 marca 2023 r. 

 

Czekają nas niedobory finansowania.  

Negatywne skutki gospodarcze dotkną wszystkich! 
 

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości  

w sprawie opinii Rzecznika Generalnego TSUE  

dotyczącej zwrotu kosztów korzystania z kapitału (C-520/21) 

 

16 lutego br. została opublikowana opinia Rzecznika Generalnego TSUE, który uznał, że banki 

nie mogą pobierać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia przez 

sąd umów o kredyt indeksowany.  

Rada Przedsiębiorczości zwraca uwagę na groźne skutki możliwego wyroku TSUE. Banki 

udostępniły na wiele lat pieniądze kredytobiorcom, a teraz pozbawione zostaną 

możliwości zwrotu związanych z tym kosztów.  Będzie to miało fatalne konsekwencje dla 

stabilności gospodarki kraju, perspektyw rozwoju Polski, wzrostu przedsiębiorstw oraz 

poziomu konsumpcji i zamożności gospodarstw domowych.  

Nasze stanowisko w tym względzie jest podzielane przez wielu polskich ekonomistów, a także 

Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju. W ich 

opinii, wyrok TSUE wygenerowałoby koszt dla sektora bankowego na poziomie około 100 mld 

zł, co jest kwotą powyżej 50% funduszy własnych wszystkich banków działających w Polsce. 

Tak wielkie obciążenie naruszy stabilność i bezpieczeństwo rynku finansowego w Polsce. 

Ponadto tworzy to sytuację nierównowagi pomiędzy kredytobiorcami zaciągającymi swoje 

zobowiązania w walutach obcych, a kredytobiorcami zaciągającymi zobowiązania w 

złotówkach. 

Banki zmuszone zostaną do drastycznego ograniczenia udzielanych kredytów i stanie się to  

http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/?
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w sytuacji, kiedy polska gospodarka potrzebować będzie istotnego wzrostu inwestycji                     

i konkurencyjności po latach 2020-2022. Szczególnie dotknięte zostaną kredyty 

długoterminowe oraz finansowanie projektów, które wprowadzają nowe, innowacyjne 

rozwiązania. 

Należy mieć świadomość wagi systemu bankowego w gospodarce: banki stanowią kluczowe 

źródło finansowania zarówno bezpośredniego – w postaci kredytów dla przedsiębiorstw, jak      

i pośredniego – poprzez kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne dla obywateli. Bez stabilnej 

bankowości czeka nas stagnacja. Jej koszty poniosą wszyscy obywatele. Wszyscy zapłacimy 

za ograniczony dostęp do produktów bankowych. 

Rada Przedsiębiorczości oczekuje od Rządu zajęcia wyraźnego i jednoznacznego 

stanowiska wobec opinii TSUE oraz podjęcia niezbędnych działań sprzyjających 

zawieraniu wyważonych i sprawiedliwych ugód pomiędzy bankami a kredytobiorcami. 

W przeciwnym razie rozstrzygnięcie spójne z opinią Rzecznika Generalnego TSUE będzie 

miało dla Polski katastrofalne skutki makroekonomiczne i odbije się negatywnie zarówno 

na sytuacji przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych.  
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