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Teema: VKEde juurdepääs rahastamisele 

Euroopa mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad (MVKEd) on olnud alates finantskriisi 
algusest laenudele juurdepääsust ära lõigatud. See asjaolu koos kasinuspoliitikaga, mis on alla 
surunud lõppnõudlust ja suurendanud rahalist ebastabiilsust, on mõjunud hävitavalt MVKEde 
likviidsusele ja sundinud paljusid maksejõulisi ettevõtteid oma tegevust lõpetama. Euroopa 
majanduses on tekkinud suur tööpuuduse kasv, mis mõjutab ebaproportsionaalselt just noori ja 
pikaajalisi töötuid. Kuna MVKEdes on üle kahe kolmandiku kõigist töökohtadest, on nende juurdepääs 
rahastamisele kriisist jagusaamiseks ja kvaliteetsete töökohtade loomiseks ELis kriitilise tähtsusega. 

Avaliku sektori suurest abist hoolimata on finantssektor süstemaatiliselt keeldunud Euroopa 
majandusele laenude andmisest. Finantskriisi ja Euroopa poliitika tulemusena on see sektor 
tõepoolest muutunud järjest oligopoolsemaks ja vähem suunatumaks traditsioonilisele 
pangandustegevusele, see aga suurendab tema eemaldumist reaalmajandusest ja väikeettevõtetest 
veelgi. 

Kapitaliturgude liit hakkab seda suundumust tugevdama, sest toob kaasa pangandustegevuse ja kogu 
majanduse, sh MVKEde liigse keskendumise finantstegevusele, dereguleerides finantssektorit ja 
ergutades väikeettevõtteid kasutama oma tavalise tegevuse rahastamiseks järjest enam 
läbipaistmatuid finantstooteid ja -turge. Liikmesriikide kogemused näitavad aga, et siin on tegemist 
lõksuga. MVKEde laenuturud, mis põhinevad traditsioonilistel pangandustavadel ning piirkondlike ja 
kohalike avaliku sektori asutuste tugeval esindatusel, on paremad kui keerulisemad instrumendid 
riikides, kus MVKEdel on likviidsusega seoses vähem takistusi, näiteks Saksamaal. 

1. Milline on komisjoni arvates kapitaliturgude liidu väljaarendamisega seotud risk, et suureneb 
rahaline ebastabiilsus ning tekib kõikuv või stagneeruv majanduskasv, mis mõjutab 
laenuvooge MVKEdele? 

2. Millise on komisjoni arvates kapitaliturgude liidu väljaarendamisega seotud risk, et suurenevad 
panganduskontsentratsioon ning kommerts- ja investeerimispanganduse eraldamatus ning 
väheneb osalemine MVKEdele suunatud igapäevases laenutegevuses? 

3. Kuidas on komisjon oma ettepanekus kapitaliturgude liidu kohta hinnanud seda, et risk võib 
kanduda finantssektorilt üle MVKEdele? 

Esitatud: 19.10.2015 
Edastatud: 21.10.2015 
Vastuse tähtaeg: 28.10.2015 


