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Tárgy: A kkv-k finanszírozáshoz jutása 

A gazdasági válság kezdete óta az európai mikro-, kis- és középvállalkozásokat (mkkv-k) kizárták a 
hitelhez való hozzáférésből. Ez a tény a végső keresletet visszaszorító és növekvő pénzügyi 
instabilitást előidéző megszorító politikával ötvözve elapasztotta az mkkv-k likviditását, arra 
kényszerítve több fizetőképes céget, hogy bezárja kapuit. Az európai gazdaságot a munkanélküliség 
erőteljes növekedése jellemzi, amely a fiatalokat és a tartós munkanélkülieket aránytalanul sújtja. 
Figyelembe véve, hogy az mkkv-k biztosítják a teljes foglalkoztatás kétharmadát, finanszírozáshoz 
jutásuk kulcsfontosságú a válság leküzdésében és az Unión belüli minőségi munkahelyteremtésben. 

A jelentős mértékű állami támogatás ellenére a pénzügyi ágazat módszeresen megtagadja az európai 
gazdaság részére történő hitelnyújtást. Ráadásul a pénzügyi válság és az európai szakpolitikák 
eredményeként ez az ágazat egyre inkább oligopóliumra tesz szert, és kevésbé összpontosít a 
hagyományos banki tevékenységre, tovább erősítve ezzel a reálgazdaságról és a kisvállalkozásokról 
való leválását.  

A tőkepiaci unió (CMU) megszilárdítja ezt a tendenciát, mert magában foglalja a banki tevékenységek 
és a gazdaság egészének – többek között az mkkv-k – pénzügyiesedését a pénzügyi ágazat 
deregulációja révén, valamint azáltal, hogy a kisvállalkozásokat rendszeres tevékenységük 
finanszírozására az egyre inkább kétes pénzügyi termékek használatára ösztönzi .  A tagállami 
tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ez egy elterelő hadművelet. Az mkkv-k erős regionális és állami 
intézményi jelenléttel rendelkező, hagyományos banki gyakorlatokra alapozott hitelpiacai jobb 
teljesítményt nyújtanak, mint azon országok bonyolultabb eszközei, amelyekben az mkkv-knak 
kevesebb likviditási nehézséggel kell szembenézniük, mint például Németországban. 

1. Hogyan értékeli a Bizottság a megnövekedett pénzügyi instabilitás kockázatát, valamint a 
hullámzó és stagnáló növekedést, amely a tőkepiaci unió fejlődésével az mkkvk-nak nyújtott 
hiteláramlást veszélyezteti? 

2. A tőkepiaci unió fejlődésének fényében hogyan értékeli a Bizottság a megnövekedett banki 
koncentráció kockázatát, a kereskedelmi és befektetési banki tevékenységek szétválásának 
hiányát és az mkkv-k mindennapi hitelfinanszírozási tevékenységeiben való alacsony 
részvételt?  

3. A tőkepiaci unióról szóló javaslatában hogyan értékeli a Bizottság a pénzügyi ágazatról a 
kkvk-ra áthárított kockázatot? 
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