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Въпрос с искане за устен отговор O-000130/2015 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, 

João Ferreira, Marisa Matias, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Kostas 

Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis 
от името на групата GUE/NGL 

Относно: Достъп на МСП до финансиране 

От началото на икономическата криза насам европейските микро-, малки и средни предприятия 
(ММСП) са лишени от достъп до кредитиране. Този факт в съчетание с политиките на 
бюджетни ограничения, които намаляват крайното търсене и увеличават финансовата 
нестабилност, лиши ММСП от ликвидност и принуди много платежоспособни дружества да 
прекратят дейността си. Европейската икономика преживява огромно нарастване на 
безработицата с несъразмерно голямо въздействие върху младите хора и дългосрочно 
безработните. Като се има предвид, че ММСП допринасят за повече от две трети от общата 
заетост, техният достъп до финансиране е от решаващо значение за преодоляването на 
кризата и създаването на качествени работни места в ЕС. 

Независимо от високите нива на получена публична помощ финансовия сектор системно 
отказва да предоставя кредити на европейската икономика. В действителност, в резултат на 
финансовата криза и европейските политики този сектор се превръща все повече в олигополен 
и по-слабо концентриран в традиционната банкова дейност, което допълнително увеличава 
неговото отделяне от реалната икономика и малките предприятия.  

Съюзът на капиталовите пазари (СКП) ще затвърди тази тенденция, тъй като включва 
финансовизиране на банковите дейности и на икономиката като цяло, включително на ММСП, 
чрез премахване на регулирането на финансовия сектор и насърчаване на малките 
предприятия да използват все по-непрозрачни финансови продукти и пазари, за да финансират 
своята обичайна дейност. Но опитът на държавите членки показва, че това представлява 
отвличане на вниманието от действителния проблем. Кредитните пазари за ММСП въз основа 
на традиционни банкови практики и със силно присъствие на регионални и публични институции 
постигат по-добри резултати от по-сложните инструменти в страните, където ММСП срещат по-
малко пречки пред ликвидността, като например в Германия. 

1. Как Комисията оценява, с развитието на СКП, риска от все по-голяма финансова 
нестабилност и променлив растеж или застой, които засягат кредитните потоци за 
ММСП? 

2. Как Комисията оценява, с развитието на СКП, риска от увеличена банкова 
концентрация, липса на разделение на търговската и инвестиционната банкова дейност 
и по-слабо ангажиране с дейности за ежедневно кредитиране за финансирането на 
ММСП?  

3. Как Комисията оценява прехвърлянето на риск от финансовия сектор към МСП в своето 
предложение относно СКП? 
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