
PR\912506HU.doc PE496.312v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Gazdasági és Monetáris Bizottság

2012/2134(INI)

19.9.2012

JELENTÉSTERVEZET
a kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásának javításáról
(2012/2134(INI))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Philippe De Backer



PE496.312v01-00 2/8 PR\912506HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3

INDOKOLÁS ........................................................................................................................7



PR\912506HU.doc 3/8 PE496.312v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásának javításáról

(2012/2134(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásának javítására irányuló cselekvési 
tervről szóló bizottsági közleményre (COM(2011)0870),

– tekintettel a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő 
bizottsági programra, a „COSME” programra (COM(2011)0834),

– tekintettel az Európai kisvállalkozói intézkedéscsomagra (COM(2008)0394), amely 
elismeri a kkv-k uniós gazdaságban betöltött központi szerepét, és célja a kkv-k 
szerepének erősítése, valamint növekedésük és munkahelyteremtő képességük 
előmozdítása számos, a vélekedések szerint a kkv-k fejlődését gátló probléma megoldása 
révén,

– tekintettel az európai kockázatitőke-alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2011)0860),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére 
(A7-0000/2012),

A. mivel a különösen a pénzügyi intézményekre vonatkozó, szigorúbb szabályozás 
létrehozása a gazdasági válsággal együttesen megnehezíti a kkv-k finanszírozáshoz való 
hozzáférését;

B. mivel a kkv-k alkotják az Európai Unió gazdaságának gerincét, és a 27 tagállam 
növekedésének és foglalkoztatásának fontos mozgatóerői;

C. mivel különféle fajtájú kkv-k léteznek, amelyeknek az igényei is eltérőek;

Általános kérdések
1. üdvözli a bizottsági cselekvési tervet és az abban található, kkv-kat szolgáló megoldások 

széles körét;

2. egyetért a Bizottsággal abban, hogy Európa gazdasági sikere nagyrészt a kkv-kra 
alapozott növekedésen múlik;

3. hangsúlyozza, hogy a válság miatt számos kkv nehézségekkel küzd a finanszírozáshoz 
való hozzáférés terén, és hogy a kkv-knak a korábbiaknál szigorúbb szabályozói 
követelményeknek kell megfelelniük;
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4. hangsúlyozza a bankok felelősségét abban, hogy megfontolt befektetéseket eszközöljenek 
a gazdaságba, és konkrétabban a kkv-kba; megjegyzi, hogy egyes tagállamokban a kkv-k 
nem szembesülnek problémákkal a hitelhez való hozzáférés terén; kiemeli, hogy a 
beruházások minimumra szorítása hitelválsághoz vezethet;

A kis- és középvállalkozások sokfélesége
5. emlékezteti a Bizottságot, hogy a kkv-k Európa-szerte igen sokfélék, kezdve az igen 

hagyományos, családi vállalkozásoktól a gyorsan növekvő vállalkozásokig, 
csúcstechnológiás cégekig és induló vállalkozásokig;

6. kiemeli, hogy a bizottsági cselekvési terv helyesen fektet nagy hangsúlyt a kockázati 
tőkére mint a növekedés finanszírozásának lehetséges módjára, ez a fajta finanszírozás 
azonban csak kisszámú kkv számára megfelelő;

7. hangsúlyozza, hogy nem létezik olyan egységes finanszírozási módozat, amely 
mindenkinek megfelelne, és felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a testre szabott 
programok és eszközök széles körének kidolgozását, a tőkeinstrumentumok (úgymint 
üzleti angyalok, a közösségi finanszírozás és a multilaterális kereskedési rendszerek) és az 
adósságinstrumentumok (úgymint alacsony névértékű vállalati kötvények és 
garanciaeszközök) terén egyaránt;

A kkv-k kiszolgáltatottsága
8. figyelmezteti a Bizottságot, hogy számos új és szigorúbb rendeletet vezettek be átfogó és 

a kkv-kra kiterjedő hatásvizsgálat nélkül; szorgalmazza, hogy a Bizottság terjesszen elő 
ilyen vizsgálatokat, konkrétan a kkv-kra összpontosítva;

9. kiemeli, hogy a kkv-k gyakorta egy hosszú szállítási életciklus végén helyezkednek el, így 
azokat érintik leginkább a késedelmes fizetések és a rövid fizetési határidők; ezért üdvözli 
a Bizottságnak azt a kezdeményezését, amely nyomatékosan ösztönzi a tagállamokat, 
hogy gyorsítsák fel a késedelmes fizetésekről szóló irányelv végrehajtását;

A vállalkozás szakmává tétele
10. megjegyzi, hogy a vállalkozók alapvető pénzügyi ismereteinek hiánya behatárolja az 

üzleti tervek minőségét, és ekként a hitelkérelmek sikerét is; felhívja ezért a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy nyújtsanak szakképzési támogatást a potenciális vállalkozóknak;

11. meggyőződése, hogy a vállalkozói tanfolyamoknak az alapszintű oktatási rendszerek 
részét kellene képezniük; meggyőződése, hogy egy jól előkészített üzleti terv az első lépés 
a finanszírozáshoz való jobb hozzáférésben; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
késlekedés nélkül vegyék fel a pénzügyi oktatást oktatási programjaikba;

12. kiemeli, hogy néhány tagállamban már léteznek bevált gyakorlatok a vállalkozók 
felkészültségének javítására; felhívja a Bizottságot, hogy támogassa ezek más 
tagállamokban történő bevezetését;

13. hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen a vállalkozók és a potenciális vállalkozók képzési 
kezdeményezésekről, uniós finanszírozásról és kkv-knak szóló programokról való 
rendszeres tájékoztatása;
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14. kiemeli, hogy elengedhetetlen a csődbe ment vállalkozóknak szóló útmutatás;

Átláthatóság
15. megjegyzi, hogy a hitelnyújtók a vállalkozóknál jobban ismerik a hiteleszközöket, és a 

vállalkozók nem mindig közlik nyíltan üzleti terveiket és hosszú távú stratégiájukat a 
hitelnyújtókkal; hangsúlyozza, hogy ez az információs szakadék nehézségeket okoz a 
hitelkérelem megvitatásakor; felhívja a Bizottságot, hogy köröztesse a hitelnyújtók és a 
vállalkozók közötti párbeszéddel és információcserével kapcsolatos konkrét megoldásokra 
vonatkozó, meglévő bevált gyakorlatokat;

16. hangsúlyozza, hogy amikor a hitelnyújtó elutasítja a hitelkérelmet, megfelelően 
tájékoztatnia kell a vállalkozót a visszautasítás okairól, és lehetőséget kell adnia a 
vállalkozó számára, hogy kérje a döntés felülvizsgálatát; felhívja a Bizottságot, hogy 
fogalmazzon meg egyértelmű iránymutatásokat az átláthatóságra vonatkozóan;

17. megjegyzi, hogy a hitel lejárat előtti visszafizetésekor a kkv-knak meg kell fizetniük a 
hitelnyújtó számára a finanszírozási veszteséget és gyakran külön büntetést is; ennek 
következménye, hogy a teljes költség megfizethetetlen; felhívja a Bizottságot, hogy 
javasoljon nagyobb átláthatóságot a kkv-k számára minden szerződésben a lejárat előtti 
visszafizetés tekintetében, és vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az ilyen műveletek 
költségeire felső korlátot szabjanak meg;

18. megjegyzi, hogy a kkv-knak történő hitelezéskor a hitelnyújtók a szokásos bankgarancián 
túlmenően gyakran személyes többletgaranciát is kérnek; figyelmeztet, hogy a 
tőkekövetelményeket illető szigorú szabályok késztethetik a hitelezőket arra, hogy kérjék 
e többletgaranciákat, amelyek a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének akadályát 
képezik, és felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő az ilyen garanciák használatának 
korlátozását célzó javaslatot;

19. felhívja a tagállamokat, hogy csökkentsék a kkv-k indulásakor és életciklusa alatt az 
adminisztratív terheket; hangsúlyozza, hogy fontos az új vállalkozás alapításához 
szükséges napok számának csökkentése; felkéri a Bizottságot, hogy tanulmányozza a 
valamennyi tagállamban bevezetendő bevált gyakorlatokat; felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje az egyedi kkv-azonosítószám bevezetésének lehetőségét, amelyet egy olyan 
egységes európai kkv-adatbázisban tárolnának, amely tartalmaz valamennyi pénzügyi 
adatot, és lehetővé tenné a kkv-k uniós és nemzeti programokra és finanszírozásra való 
egyszerűbb jelentkezését;

20. üdvözli a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy a kkv-k hitelképességének szabványos 
kvantitatív értékelését kiegészítő eszközként népszerűsítsék a kvalitatív minősítések 
felhasználását;

A finanszírozás új módozatai
21. üdvözli a Bizottság új finanszírozási programjait, amelyek figyelembe veszik a kkv-k 

sajátos jellemzőit; felhívja a Bizottságot, hogy fejlessze tovább a kkv-kra szabott uniós 
finanszírozást; kiemeli, hogy a finanszírozás szétaprózottságát kerülni kell, és a 
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finanszírozás csak akkor lehet hatékony, amennyiben képes a szóban forgó kkv-k számára 
szükséges források lényeges részének fedezésére;

22. megjegyzi, hogy a kkv-k és a hitelintézetek a tőkegaranciákat széles körben méltányolják 
és használják; üdvözli a Bizottság e kérdéskörben tett erőfeszítéseit; felhívja a 
tagállamokat, hogy vezessenek be megfelelő keretrendszert a tőkegaranciák tekintetében;

23. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg és optimalizálja az Európai Beruházási Bank 
kockázatmegosztási eszközeit;

24. megjegyzi, hogy egyes tagállamokban rekordösszegű lakossági megtakarítás van 
bankszámlákon; hangsúlyozza, hogy a lakossági megtakarítások mozgósítása elősegítheti 
a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférését és fellendítheti az EU gazdaságát; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot e megtakarítások mozgósítására, például a 
tagállamokban létező bevált gyakorlatok alapján adókedvezmények bevezetésével;

25. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) igen fontosak az Európai Unió számára. Ezek alkotják 
az európai gazdaság gerincét, és fontos hajtóerői az Európai Unió gazdasági növekedésének. 
A kkv-k igen nagymértékben hozzájárulnak az Európai Unió 27 tagállamában a foglalkoztatás 
megteremtéséhez.

A kkv-k azonban kiszolgáltatottak. Mindez a válságot követően vált egyértelművé. A válság 
miatt egyes hitelnyújtók óvatosabbá váltak a kkv-knak történő hitelnyújtáskor. Időnként 
túlságosan is óvatosak, miközben a befektetések alacsony szintje hitelválsághoz vezethet. 
Ezen túlmenően a mind az Unió, mind a nemzeti hatóságok által – például a pénzügyi 
intézmények és a tőkekövetelmények tekintetében – bevezetett új és szigorúbb szabályok 
megnehezítették a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférését. A kkv-k ugyanakkor gyakorta 
egy hosszú szállítási életciklus végpontjai, így a leginkább ezeket érintik a késedelmes 
fizetések és a napjainkban elterjedt fizetési határidők.

A kkv-k finanszírozáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos problémáinak az érdekeltekkel való 
megvitatásakor különféle problémákat azonosítottak. Úgy látszik, hogy a hitelnyújtók nem 
minden tagállamban óvatosabbak a kkv-knak történő hitelnyújtáskor. Egyes tagállamokban az 
elmúlt években rekordösszeget fektettek kkv-kba.

Másrészről valamennyi érdekelt egyetért abban, hogy az európai és nemzeti hatóságoknak 
körültekintőnek kell lenniük az új, tőkekövetelményekre vonatkozó szabályok 
megállapításakor. Mivel nem létezik a bevezetett összes különféle szabályra kiterjedő, átfogó 
hatásvizsgálat, azoknak a pénzügyi szektorra és a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésére 
gyakorolt következményei rendkívül bizonytalanok. Mindazonáltal azt is el kell kerülni, hogy 
a hitelnyújtók túlzottan reagáljanak az új tőkekövetelményekre. 

A szöveg már létező és a válsággal közvetlen kapcsolatban nem álló, egyéb strukturális 
problémákat is megemlít. A hitelszerződés megtárgyalásakor az egyik fő nehézség a kkv-k és 
a hitelnyújtók közötti információs szakadék. Mindkét fél egyetért abban, hogy a jobb 
kommunikáció révén a hitelnyújtónak jobban meg kell értenie a kkv hitel iránti igényét, 
illetve a kkv-nak jobban meg kell értenie a különféle hitellehetőségeket. Másrészről a kkv-k 
pénzügyi helyzetének és alapvető pénzügyi ismereteinek rendszeresebb ellenőrzése 
elősegítené a gyorsabb tárgyalásokat.

A kkv-k számára gondot okoz az átláthatóság hiánya, például a hitel lejárat előtti 
visszafizetésével kapcsolatban is. A finanszírozási veszteséget és a többletbírságot előzetesen 
nem mindig határozzák meg megfelelően. Néha a lejárat előtti visszafizetés teljes költsége 
akár olyan magas is lehet, hogy a kkv-k nem tudják megfizetni, ami lehetetlenné teszi 
számukra befektetési és hiteldöntéseik felülvizsgálatát. 

A szigorúbb tőkekövetelmények miatt a hitelnyújtók gyakorta kérnek külön személyes 
garanciákat, a szokásos bankgaranciákon felül. Ez további korlátot jelenthet a vállalkozóknak 
a vállalkozás alapításában vagy a kkv-jukba való további befektetésben.

Maguk az érdekeltek javasoltak néhány megoldást, amelyek javíthatnák a kkv-k 
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finanszírozáshoz való hozzáférését: (1) az ágazat szakmává tétele; (2) a kkv-k és a 
hitelnyújtók közötti jobb együttműködés és információcsere (3) a kkv-k pénzügyi helyzetének 
rendszeresebb figyelemmel kísérése; (4) egyértelmű szabályok kialakítása a (személyes) 
garanciák használatára vonatkozóan; (5) egyértelmű szabályok kialakítása a hitel lejárat előtti 
visszafizetésével, a lehetséges bírságokkal és a kiesett nyereség kiszámításával kapcsolatban.
A Bizottság a Cselekvési terv a kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásának javítására című 
dokumentumban néhány jó javaslatot és megoldást terjesztett elő. De mivel nem lehet 
általában a kkv-król beszélni, hangsúlyozni szeretnénk, hogy nincs egyenmegoldás sem, és 
hogy a különböző fajtájú kkv-knak mind eltérőek az igényeik.

Ezért üdvözöljük a Bizottság javaslatát, de hangsúlyoznunk kell, hogy a bizottsági javaslatban 
helyesen hangsúlyt kapott kockázati tőke csak kisszámú kkv számára jelent megfelelő, 
növekedést finanszírozó módozatot. Ezért felkérjük a Bizottságot, hogy támogasson alternatív 
finanszírozási mechanizmusokat is.

E válságos időkben a lakosság a fogyasztás helyett gyakran a megtakarítást választja. Egyes 
tagállamokban rekordösszegű lakossági megtakarítás van bankszámlákon. Azt szeretnénk 
ezért, ha a Bizottság megvizsgálná, hogy az EU és a tagállamok milyen módon segíthetnék 
elő e megtakarítások mozgósítását, például adókedvezmények bevezetésével. 


