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Θέμα: Πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση 

Από τότε που άρχισε η οικονομική κρίση, οι ευρωπαϊκές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(MSME) δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε δανεισμό. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις πολιτικές 
λιτότητας που συρρικνώνουν τη ζήτηση και αυξάνουν την οικονομική αστάθεια έχει εξαντλήσει τη 
ρευστότητα των MSME, αναγκάζοντας πολλές φερέγγυες επιχειρήσεις να κλείσουν. Η ευρωπαϊκή 
οικονομία βιώνει μια τεράστια αύξηση της ανεργίας, που πλήττει δυσανάλογα τους νέους και τους 
μακροχρόνια ανέργους. Δεδομένου ότι στις MSME αναλογούν πάνω από τα δύο τρίτα της συνολικής 
απασχόλησης, η πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση είναι καθοριστική για την υπέρβαση της κρίσης 
και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ. 

Παρά τα υψηλά επίπεδα της ενίσχυσης που του παρέχεται, ο χρηματοπιστωτικός τομέας αρνείται 
συστηματικά να διαθέσει πίστωση στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μάλιστα, ως αποτέλεσμα της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης και των ευρωπαϊκών πολιτικών, ο τομέας αυτός έχει καταστεί περισσότερο 
ολιγοπωλιακός και λιγότερο επικεντρωμένος στην παραδοσιακή τραπεζική δραστηριότητα, 
απομακρυνόμενος περαιτέρω από την πραγματική οικονομία και τις μικρές επιχειρήσεις.  

Η Ένωση των Κεφαλαιαγορών (CMU) θα παγιώσει την τάση αυτή, δεδομένου ότι προβλέπει τη 
χρηματοπιστωτική στροφή των τραπεζικών δραστηριοτήτων και της όλης οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των MSME, με την κατάργηση της ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα και 
την παρότρυνση των μικρών επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο αδιαφανή 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα και αγορές για τη χρηματοδότηση της συνήθους δραστηριότητάς τους. 
Ωστόσο, τα στοιχεία από τα κράτη μέλη δείχνουν ότι πρόκειται για παγίδα. Οι χρηματοπιστωτικές 
αγορές των MSME βασίζονται σε παραδοσιακές τραπεζικές πρακτικές και, με την ισχυρή παρουσία 
περιφερειακών και δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αποδίδουν καλύτερα από τα πιο 
περίπλοκα μέσα στις χώρες όπου οι MSME αντιμετωπίζουν λιγότερα εμπόδια στη ρευστότητα, όπως 
για παράδειγμα στη Γερμανία. 

1. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή τον κίνδυνο, η αυξημένη χρηματοπιστωτική αστάθεια και η 
εύθραυστη ή στάσιμη ανάπτυξη να επηρεάσουν αρνητικά τη ροή πίστωσης προς τις MSME, 
με την ανάπτυξη της CMU; 

2. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή τον κίνδυνο αυξημένης συγκέντρωσης στον τραπεζικό τομέα, μη 
διαχωρισμού της εμπορικής από την επενδυτική τραπεζική δραστηριότητα, και χαμηλότερης 
συμμετοχής στις καθημερινές δανειοδοτικές δραστηριότητες για τη χρηματοδότηση MSME, με 
την ανάπτυξη της CMU;  

3. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή τη μετάθεση του κινδύνου από τον χρηματοπιστωτικό τομέα στις 
ΜΜΕ στην πρότασή της για την CMU; 
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