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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000130/2015 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

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 
w imieniu grupy GUE/NGL 

Przedmiot: Dostęp MŚP do finansowania 

Od początku kryzysu gospodarczego mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom (MMŚP) z Europy 
zamknięto dostęp do kredytów. Ten fakt w połączeniu z polityką oszczędnościową osłabiającą popyt 
końcowy oraz wzmagającą niestabilność finansową naraził MMŚP na utratę płynności, zmuszając 
wiele dotychczas wypłacalnych firm do zamknięcia działalności. Europejska gospodarka doświadczyła 
znacznego wzrostu bezrobocia, przy czym zjawisko to niewspółmiernie silnie dotknęło osoby młode i 
długotrwale bezrobotne. Zważywszy, że MMŚP zapewniają ponad dwie trzecie wszystkich miejsc 
pracy, ich dostęp do finansowania ma krytyczne znaczenie w kontekście wychodzenia z kryzysu i 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy w UE. 

Pomimo otrzymania znacznej pomocy państwa, sektor finansowy systematycznie opiera się przed 
kredytowaniem europejskiej gospodarki. W istocie, w następstwie kryzysu finansowego i realizacji 
unijnej polityki sektor ten nabrał jeszcze bardziej oligopolistycznego charakteru i w mniejszym stopniu 
koncentruje się na tradycyjnej działalności bankowej, co tylko pogłębia jego oderwanie od gospodarki 
realnej i sektora małych przedsiębiorstw.  

Unia rynków kapitałowych przyczyni się do konsolidacji tej tendencji, ponieważ zakłada finansjalizację 
działalności bankowej oraz całej gospodarki, w tym MMŚP, poprzez deregulację sektora finansowego i 
zachęcanie małych przedsiębiorstw do korzystania z coraz mniej przejrzystych produktów i rynków 
finansowych w celu finansowania swojej podstawowej działalności. Doświadczenia państw 
członkowskich pokazują jednak fikcyjność tych rozwiązań. Rynki kredytów dla MMŚP oparte na 
tradycyjnych praktykach bankowych, na których silnie obecne są instytucje regionalne i publiczne, 
okazują się skuteczniejsze niż bardziej złożone instrumenty w krajach, gdzie MMŚP napotykają mniej 
barier w dostępie do płynności, takich jak np. Niemcy. 

1. Jak Komisja ocenia ryzyko wzrostu niestabilności finansowej oraz wystąpienia zmiennego tempa 
wzrostu lub stagnacji wpływających na przepływ kredytów do MMŚP wraz z rozwojem unii rynków 
kapitałowych? 

2. Jak Komisja ocenia ryzyko zwiększonej koncentracji banków, braku rozdziału między komercyjną 
a inwestycyjną działalnością bankową oraz niższego zaangażowania banków w bieżącą 
działalność kredytową mającą na celu finansowanie MMŚP wraz z rozwojem unii rynków 
kapitałowych?  

3. Jak Komisja ocenia przeniesienie ryzyka z sektora finansowego na MŚP w swoim wniosku 
dotyczącym unii rynków kapitałowych? 
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