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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση

(2012/2134 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση 
της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση» (COM(2011)0870),

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα της Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το πρόγραμμα «COSME» 
(COM(2011)0834),

– έχοντας υπόψη την «Small Business Act» για την Ευρώπη (COM(2008)0394), η οποία 
αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο των ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ και στοχεύει στην 
ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ και στην προώθηση της ανάπτυξής 
τους και του δυναμικού τους όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
περιορίζοντας ποικίλα προβλήματα τα οποία θεωρείται ότι παρεμποδίζουν την ανάπτυξη 
των ΜΜΕ,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού 
κεφαλαίου (COM(2011)0860),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-
0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση αυστηρότερων κανονισμών, ιδίως για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, δυσχεραίνει την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σημαντικοί μοχλοί ανάπτυξης και απασχόλησης στα 27 
κράτη μέλη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται διαφορετικά είδη ΜΜΕ, καθένα από τα οποία έχει 
διαφορετικές ανάγκες·

Γενικά θέματα
1. επιδοκιμάζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και το ευρύ φάσμα λύσεων που παρέχει για 

τις ΜΜΕ·

2. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η οικονομική επιτυχία της Ευρώπης εξαρτάται εν πολλοίς 
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από την ανάπτυξη που βασίζεται στις ΜΜΕ·

3. υπογραμμίζει ότι, εξαιτίας της κρίσης, πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και ότι οι ΜΜΕ οφείλουν να συμμορφώνονται με 
αυστηρότερα κανονιστικά κριτήρια σε σύγκριση με το παρελθόν·

4. υπογραμμίζει την ευθύνη των τραπεζών να επενδύουν συνετά στην οικονομία και πιο 
συγκεκριμένα στις ΜΜΕ· σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι ΜΜΕ δεν 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση σε πιστώσεις· επισημαίνει ότι η μείωση των 
επενδύσεων στο ελάχιστο μπορεί να οδηγήσει σε πιστωτική ασφυξία·

Η πολυμορφία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
5. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι ΜΜΕ ανά την Ευρώπη παρουσιάζουν ιδιαίτερη 

ανομοιογένεια και περιλαμβάνουν από άκρως παραδοσιακές, οικογενειακές επιχειρήσεις 
έως ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες, επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και νεοσύστατες 
εταιρείες·

6. επισημαίνει ότι το σχέδιο δράσης της Επιτροπής ορθώς αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στο 
επιχειρηματικό κεφάλαιο ως πιθανό τρόπο χρηματοδότησης της ανάπτυξης, αλλά ότι 
αυτού του είδους η χρηματοδότηση είναι κατάλληλη μόνο για έναν μικρό αριθμό ΜΜΕ·

7. τονίζει ότι δεν υφίσταται ενιαίος τρόπος χρηματοδότησης κατάλληλος για όλους και ζητεί 
από την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη ευρέος φάσματος προσαρμοσμένων 
προγραμμάτων και μέσων, τόσο όσον αφορά μέσα ιδίων κεφαλαίων (όπως οι 
επιχειρηματικοί άγγελοι, η συλλογική διαδικτυακή χρηματοδότηση και οι πολυμερείς 
μηχανισμοί διαπραγμάτευσης) όσο και χρεωστικά μέσα (όπως μικρά εταιρικά ομόλογα 
και διευκολύνσεις εγγυήσεων)·

Τρωτότητα των ΜΜΕ
8. προειδοποιεί την Επιτροπή ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή πολλοί και περισσότερο 

αυστηροί κανονισμοί χωρίς να διεξαχθεί συνολική και σφαιρική εκτίμηση των 
επιπτώσεων· παροτρύνει την Επιτροπή να καταθέσει παρόμοια εκτίμηση, η οποία θα 
εστιάζει ιδίως στις ΜΜΕ·

9. επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ βρίσκονται συχνά στο τέλος ενός κύκλου ζωής μακράς 
προθεσμίας και συνεπώς επηρεάζονται περισσότερο από καθυστερήσεις πληρωμών και 
σύντομες προθεσμίες πληρωμών· επιδοκιμάζει συνεπώς την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
να ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την εφαρμογή της οδηγίας για τις 
καθυστερήσεις πληρωμών·

Απόδοση επαγγελματικού χαρακτήρα στην επιχειρηματικότητα
10. σημειώνει ότι η έλλειψη βασικών χρηματοοικονομικών γνώσεων των επιχειρηματιών 

περιορίζει την ποιότητα των επιχειρηματικών σχεδίων και κατ’ επέκταση την επιτυχία 
μιας αίτησης για χορήγηση πίστωσης· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρέχουν στήριξη για την επαγγελματική κατάρτιση των μελλοντικών 
επιχειρηματιών·

11. πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στα βασικά εκπαιδευτικά συστήματα ένα μάθημα 
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επιχειρηματικότητας· πιστεύει ότι ένα καλώς προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο 
αποτελεί το πρώτο βήμα για καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση στα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα χωρίς καθυστέρηση·

12. υπογραμμίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη υφίστανται ήδη ορισμένες βέλτιστες πρακτικές 
στον τομέα της βελτίωσης της προετοιμασίας επιχειρηματιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
στηρίξει την εφαρμογή τους σε άλλα κράτη μέλη·

13. τονίζει ότι η ενημέρωση των επιχειρηματιών και των μελλοντικών επιχειρηματιών σε 
τακτική βάση σχετικά με πρωτοβουλίες επιμόρφωσης, χρηματοδοτήσεις και 
προγράμματα της ΕΕ για τις ΜΜΕ είναι απαραίτητη·

14. επισημαίνει ότι η καθοδήγηση για τους επιχειρηματίες που έχουν πτωχεύσει είναι 
απαραίτητη·

Διαφάνεια
15. σημειώνει ότι οι πιστωτές γνωρίζουν καλύτερα πιστωτικά εργαλεία σε σχέση με τους 

επιχειρηματίες και ότι οι επιχειρηματίες δεν επικοινωνούν πάντοτε ανοιχτά με τους 
πιστωτές όσον αφορά τα επιχειρηματικά τους σχέδια και την μακροπρόθεσμη στρατηγική 
τους· τονίζει ότι αυτό το κενό στην πληροφόρηση δημιουργεί δυσκολίες κατά τη 
διαπραγμάτευση μιας αίτησης για χορήγηση πίστωσης· ζητεί από την Επιτροπή να 
κυκλοφορήσει τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές για συγκεκριμένες λύσεις όσον αφορά 
τον διάλογο και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των πιστωτών και των 
επιχειρηματιών·

16. τονίζει ότι όταν ένας πιστωτής απορρίπτει αίτηση χορήγησης πίστωσης, οφείλει να 
ενημερώσει τον επιχειρηματία δεόντως για τους λόγους της απόρριψης και να του 
παράσχει τη δυνατότητα να αιτηθεί αναθεώρηση της απόφασης· ζητεί από την Επιτροπή 
να ορίσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τη διαφάνεια·

17. σημειώνει ότι σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής πίστωσης, οι ΜΜΕ οφείλουν να 
καταβάλουν την οικονομική ζημία και συχνά ένα επιπλέον πρόστιμο στον πιστωτή,  
γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ένα δυσβάστακτα υψηλό συνολικό κόστος· ζητεί 
από την Επιτροπή να προτείνει μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλες τις συμβάσεις πρόωρης 
αποπληρωμής για τις ΜΜΕ και να διερευνήσει την πιθανότητα ενός ανώτατου ορίου για 
τον περιορισμό των δαπανών των πράξεων αυτού του είδους·

18. σημειώνει ότι κατά τη χορήγηση πίστωσης σε ΜΜΕ, οι πιστωτές ζητούν συχνά, επιπλέον 
της τυποποιημένης τραπεζικής εγγύησης, μια πρόσθετη προσωπική εγγύηση·
προειδοποιεί ότι οι αυστηροί κανόνες όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις ενδέχεται 
να οδηγήσουν τον πιστωτή στο να ζητήσει αυτές τις πρόσθετες εγγυήσεις, οι οποίες 
αποτελούν εμπόδιο στην πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, και καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση που θα στοχεύει στον περιορισμό της χρήσης τους·

19. καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τη διοικητική επιβάρυνση τόσο κατά τη σύσταση όσο 
και κατά τη διάρκεια ζωής των ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να μειωθεί ο 
αριθμός των ημερών που απαιτούνται για τη σύσταση μιας νέας επιχείρησης· ζητεί από 
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την Επιτροπή να διερευνήσει τις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλα 
τα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει την πιθανότητα θέσπισης ενός 
μοναδικού αριθμού αναγνώρισης ΜΜΕ, ο οποίος θα αποθηκεύεται σε μια ενιαία 
ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τις ΜΜΕ και θα περιλαμβάνει όλα τα 
χρηματοοικονομικά δεδομένα, παρέχοντας τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να υποβάλλουν με 
μεγαλύτερη ευχέρεια αιτήσεις για ενωσιακά και εθνικά προγράμματα και 
χρηματοδότηση·

20. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για προώθηση της χρήσης ποιοτικών 
αξιολογήσεων ως εργαλείου για τη συμπλήρωση της τυποποιημένης ποσοτικής 
αξιολόγησης της φερεγγυότητας των ΜΜΕ·

Νέοι τρόποι χρηματοδότησης
21. επιδοκιμάζει τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της Επιτροπής, τα οποία λαμβάνουν 

υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω ενωσιακή χρηματοδότηση ειδικά προσαρμοσμένη για τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει 
ότι ο κατακερματισμός της χρηματοδότησης πρέπει να αποφεύγεται και ότι η 
χρηματοδότηση μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο όταν δύναται να καλύψει 
σημαντικό μέρος των αναγκών των εν λόγω ΜΜΕ·

22. σημειώνει ότι οι εγγυήσεις κεφαλαίου εκτιμώνται και χρησιμοποιούνται ευρέως από τις 
ΜΜΕ και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
σχετικά με το θέμα αυτό· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ένα κατάλληλο 
πλαίσιο για τις εγγυήσεις κεφαλαίου·

23. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει και να βελτιστοποιήσει τα μέσα επιμερισμού του 
κινδύνου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·

24. σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη το ποσό των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς είναι υψηλότατο· τονίζει ότι η ενεργοποίηση αυτών των 
αποταμιεύσεων των νοικοκυριών μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση και να δώσει ώθηση στην οικονομία της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταθέσει πρόταση σχετικά με την ενεργοποίηση των αποταμιεύσεων αυτών, π.χ. μέσω 
της θέσπισης φορολογικών κινήτρων με βάση τις βέλτιστες πρακτικές που υφίστανται στα 
κράτη μέλη·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι πολύ σημαντικές για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και είναι σημαντικοί μοχλοί 
οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ΜΜΕ συμβάλλουν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, οι ΜΜΕ είναι ευάλωτες και τούτο κατέστη σαφές μετά την κρίση, εξαιτίας της 
οποίας ορισμένοι πιστωτές έγιναν περισσότερο φειδωλοί στη χορήγηση πιστώσεων στις 
ΜΜΕ. Ορισμένες φορές υπερβολικά φειδωλοί, καθώς οι πολύ περιορισμένες επενδύσεις 
μπορεί να προκαλέσουν πιστωτική ασφυξία. Επιπροσθέτως, οι νέοι και αυστηρότεροι 
κανόνες, π.χ. όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
που εφαρμόζονται τόσο από τις αρχές της ΕΕ όσο και από τις εθνικές αρχές δυσχέραναν 
ακόμα περισσότερο την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση. Επιπλέον, οι ΜΜΕ 
βρίσκονται συχνά στο τέλος ενός κύκλου ζωής μακράς προθεσμίας και συνεπώς 
επηρεάζονται περισσότερο από τις καθυστερήσεις πληρωμών και τις προθεσμίες πληρωμών 
όπως εφαρμόζονται επί του παρόντος.

Κατά τη συζήτηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη των προβλημάτων πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση, εντοπίστηκαν ποικίλα ζητήματα. Φαίνεται ότι οι πιστωτές δεν είναι σε όλα 
τα κράτη μέλη περισσότερο φειδωλοί κατά τη χορήγηση δανείων σε ΜΜΕ. Σε ορισμένα 
κράτη μέλη τα τελευταία έτη επενδύθηκε ένα υψηλότατο ποσό σε ΜΜΕ.

Από την άλλη πλευρά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι ευρωπαϊκές και εθνικές 
αρχές πρέπει να είναι προσεκτικές κατά τη θέσπιση νέων κανόνων για τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις. Καθώς δεν υφίσταται συνολική εκτίμηση επιπτώσεων η οποία να καλύπτει το 
σύνολο των κανόνων που εφαρμόζονται, οι συνέπειες για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και 
την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση είναι ιδιαιτέρως αβέβαιες. Ωστόσο, πρέπει 
επίσης να αποφευχθεί πιθανή υπερβολική αντίδραση των πιστωτών στις νέες κεφαλαιακές 
απαιτήσεις. 

Επισημάνθηκαν επιπλέον άλλα διαρθρωτικά προβλήματα, τα οποία υφίσταντο ήδη και δεν 
έχουν άμεση σύνδεση με την κρίση. Μία από τις σημαντικότερες δυσχέρειες κατά τη 
διαπραγμάτευση μιας σύμβασης πίστωσης είναι το κενό πληροφόρησης μεταξύ ΜΜΕ και 
πιστωτών. Και τα δύο μέρη συμφωνούν ότι η καλύτερη επικοινωνία θα βελτιώσει την 
κατανόηση από τους πιστωτές της ανάγκης της ΜΜΕ για χορήγηση πίστωσης και την 
κατανόηση από τις ΜΜΕ των διαφόρων πιστωτικών επιλογών. Από την άλλη πλευρά, ο 
τακτικότερος έλεγχος της χρηματοοικονομικής κατάστασης και οι βασικές 
χρηματοοικονομικές γνώσεις των ΜΜΕ θα διευκολύνουν την ταχύτερη διαπραγμάτευση.

Η έλλειψη διαφάνειας, για παράδειγμα κατά την πρόωρη αποπληρωμή ενός δανείου αποτελεί 
πρόβλημα και για τις ΜΜΕ. Η οικονομική ζημία και το επιπλέον πρόστιμο δεν είναι πάντοτε 
σαφώς καθορισμένα εξαρχής. Ορισμένες φορές το συνολικό κόστος της πρόωρης 
αποπληρωμής είναι τόσο υψηλό που γίνεται δυσβάστακτο για τις ΜΜΕ, γεγονός το οποίο 
καθιστά αδύνατη την αναθεώρηση της σχετικής απόφασης επένδυσης και λήψης πίστωσης. 

Εξαιτίας των αυστηρότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων οι πιστωτές συχνά ζητούν πρόσθετες 
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προσωπικές εγγυήσεις, επιπλέον των τυποποιημένων τραπεζικών εγγυήσεων.  Τούτο 
ενδέχεται να αποτελέσει πρόσθετο φραγμό για τους επιχειρηματίες κατά την αρχική ή την 
περαιτέρω επένδυσή τους στη ΜΜΕ τους. 

Τα ίδια τα ενδιαφερόμενα μέρη πρότειναν ορισμένες λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να 
βελτιώσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση: (1) απόδοση επαγγελματικού 
χαρακτήρα στον τομέα· (2) καλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
ΜΜΕ και των πιστωτών (3) τακτικότερος έλεγχος της χρηματοπιστωτικής κατάστασης των 
ΜΜΕ· (4) καθιέρωση σαφών κανόνων σχετικά με τη χρήση (προσωπικών) εγγυήσεων· (5) 
καθιέρωση σαφών κανόνων όσον αφορά την πρόωρη αποπληρωμή της πίστωσης, τα πιθανά 
πρόστιμα και τον υπολογισμό της απώλειας κέρδους.
Στο «Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση» η 
Επιτροπή καταθέτει ορισμένες καλές προτάσεις και λύσεις.  Ωστόσο, καθώς δεν υφίσταται 
ένα μοναδικό είδος ΜΜΕ, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν υφίσταται μία ενιαία λύση 
κατάλληλη για όλους και ότι τα διαφορετικά είδη ΜΜΕ έχουν το καθένα διαφορετικές 
ανάγκες.

Συνεπώς, επιδοκιμάζουμε την πρόταση της Επιτροπής, αλλά θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι 
το επιχειρηματικό κεφάλαιο, στο οποίο ορθώς έχει δοθεί έμφαση στο σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής, αποτελεί κατάλληλο τρόπο χρηματοδότησης της ανάπτυξης μόνο για έναν μικρό 
αριθμό ΜΜΕ.  Ως εκ τούτου, ζητούμε από την Επιτροπή να στηρίξει επιπλέον εναλλακτικούς 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.

Σε περίοδο κρίσης, τα νοικοκυριά έχουν την τάση να επιλέγουν την αποταμίευση από την 
κατανάλωση.  Σε ορισμένα κράτη μέλη το ποσό των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς είναι υψηλότατο. Θα θέλαμε, κατά συνέπεια, να διερευνήσει 
περαιτέρω η Επιτροπή τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ και τα κράτη μέλη μπορούν να 
διευκολύνουν την ενεργοποίηση των αποταμιεύσεων, θεσπίζοντας για παράδειγμα 
φορολογικά κίνητρα. 


