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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl MVĮ galimybių gauti finansavimą gerinimo

(2012/2134(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Geresnių MVĮ galimybių gauti finansavimą 
veiksmų planas“ (COM(2011) 0870),

– atsižvelgdamas į Komisijos įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių 
programą COSME (COM(2011) 0834),

– atsižvelgdamas į Europos iniciatyvą „Small Business Act“ (COM(2008) 0394), kuria 
pripažįstamas itin svarbus MVĮ vaidmuo ES ekonomikoje, siekiama jį stiprinti bei skatinti 
šių įmonių augimą ir jų galimybes kurti darbo vietas, sumažinant problemas, kurios, kaip 
manoma, trukdo MVĮ plėstis,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
Europos rizikos kapitalo fondų (COM(2011) 0860),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą, Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto, Regioninės plėtros komiteto bei Teisės reikalų komiteto 
nuomones (A7-0000/2012),

A. kadangi, nustačius griežtesnį reglamentavimą, ypač finansų įstaigoms, ir prisidėjus 
ekonomikos krizės poveikiui, MVĮ tampa sunkiau gauti finansavimą;

B. kadangi MVĮ yra Europos Sąjungos ekonomikos ramstis ir svarbi 27 valstybių narių 
ekonomikos augimo ir užimtumo varomoji jėga;

C. kadangi esama įvairių MVĮ ir visų jų poreikiai skirtingi;

Bendrieji klausimai
1. teigiamai vertina Komisijos veiksmų planą ir jame išdėstytų MVĮ skirtų sprendimų 

įvairovę;

2. sutinka su Komisija, kad Europos ekonomikos sėkmė daugiausia priklauso nuo 
ekonomikos augimo, grindžiamo MVĮ veikla;

3. pabrėžia, kad dėl krizės daugeliui MVĮ sunku gauti finansavimą ir kad MVĮ turi laikytis 
griežtesnių reglamentavimo kriterijų negu anksčiau;

4. pabrėžia bankų pareigą išmintingai investuoti į ekonomiką, konkrečiai – į MVĮ; atkreipia 
dėmesį, kad kai kuriose valstybėse narėse MVĮ nesusiduria su sunkumais norėdamos gauti 
kreditą; pažymi, kad investicijas sumažinus iki minimumo gali kilti kreditų krizė;
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Mažųjų ir vidutinių įmonių įvairovė
5. primena Komisijai, kad MVĮ visoje Europoje labai skirtingos: tai – ir tradiciniai šeimos 

verslo subjektai, ir greitai augančios įmonės, aukštų technologijų įmonės ar naujai 
įsteigtos įmonės;

6. pažymi, kad Komisijos veiksmų plane ne veltui daug dėmesio skiriama rizikos kapitalui, 
kaip galimam augimo finansavimo būdui, tačiau toks finansavimas tinkamas tik 
nedaugeliui MVĮ;

7. pabrėžia, kad nėra vieno visiems tinkamo finansavimo būdo, ir ragina Komisiją padėti 
parengti įvairias specialiai pritaikytas programas bei priemones tiek nuosavybės srityje 
(pvz., neformalūs investuotojai, masinis finansavimas (angl. crowd funding) ir daugiašalės 
prekybos sistemos), tiek skolos priemonių srityje (pvz., smulkiesiems investuotojams 
tinkamos įmonių obligacijos ir garantijų priemonės);

MVĮ pažeidžiamumas
8. atkreipia Komisijos dėmesį, kad daug naujų griežtesnių reglamentavimo priemonių 

priimta neatlikus bendro visa apimančio poveikio vertinimo; primygtinai ragina Komisiją 
atlikti šį vertinimą, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ;

9. pabrėžia, kad MVĮ dažnai būna ilgos išmokėjimų grandinės gale, taigi būtent joms 
labiausiai kenkia pavėluoti mokėjimai ir trumpi mokėjimo laikotarpiai; todėl teigiamai 
vertina Komisijos iniciatyvą aktyviai raginti valstybes nares sparčiau įgyvendinti 
Pavėluotų mokėjimų direktyvą;

Verslo profesionalumo didinimas
10. atkreipia dėmesį, kad verslininkų žinių apie finansų pagrindus trūkumas lemia ribotą 

verslo planų kokybę, atitinkamai – ir kredito paraiškų patenkinimo galimybes; todėl 
ragina Komisiją ir valstybes nares galimiems verslininkams suteikti kvalifikacijos kėlimo 
paramą;

11. mano, kad verslininkystės kursą reikėtų įtraukti į pagrindinio ugdymo sistemas; mano, kad 
gerai parengtas verslo planas yra pirmas žingsnis gerinant finansavimo prieinamumą; 
ragina Komisiją ir valstybes nares į savo švietimo programas nedelsiant įtraukti finansinį 
švietimą;

12. pabrėžia, kad kai kurios valstybės narės jau turi verslininkų rengimo tobulinimo geriausios 
patirties; ragina Komisiją remti šios patirties pritaikymą kitose valstybėse narėse;

13. pabrėžia, kad būtina nuolat informuoti verslininkus ir galimus verslininkus apie mokymo 
iniciatyvas, ES finansavimą ir MVĮ skirtas programas;

14. pažymi, kad būtina parengti rekomendacijas bankrutavusiems verslininkams;

Skaidrumas
15. atkreipia dėmesį, kad kreditoriai geriau negu verslininkai nusimano apie kredito 
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priemones ir kad verslininkai ne visada atvirai su kreditoriais aptaria savo verslo planą bei 
ilgalaikę strategiją; pabrėžia, kad dėl šios informacijos trūkumo kyla sunkumų aptariant 
kredito paraišką; ragina Komisiją skleisti esamą geriausią patirtį, susijusią su konkrečiais 
kreditorių ir verslininkų dialogo bei keitimosi informacija sprendimais;

16. pabrėžia, kad kreditorius, atmesdamas kredito paraišką, turi verslininkui tinkamai nurodyti 
atmetimo priežastis ir suteikti galimybę prašyti persvarstyti sprendimą; ragina Komisiją 
nustatyti aiškias skaidrumo gaires;

17. pažymi, kad, anksčiau grąžindamos kreditą, MVĮ turi sumokėti kreditoriui finansavimo 
nuostolius ir dažnai papildomą baudą, tad bendros sąnaudos tampa per didelės; ragina 
Komisiją siūlyti visose sutartyse dėl MVĮ suteiktų kreditų pirmalaikio grąžinimo įtvirtinti 
daugiau skaidrumo ir išnagrinėti galimybę nustatyti didžiausias leistinas tokios operacijos 
išlaidas;

18. atkreipia dėmesį, kad suteikdami kreditą MVĮ kreditoriai dažnai prašo ne tik įprastos 
banko garantijos, bet ir papildomos asmeninės garantijos; įspėja, kad griežtos kapitalo 
reikalavimų taisyklės gali priversti kreditorių prašyti šių papildomų MVĮ gauti 
finansavimą trukdančių garantijų; ragina Komisiją pateikti pasiūlymą, kaip apriboti šių 
papildomų garantijų taikymą;

19. ragina valstybes nares sumažinti MVĮ steigimosi ir visos veiklos trukmės administracinę 
naštą; pabrėžia, kad svarbu sumažinti dienų, per kurias turi būti įsteigtas naujas verslas, 
skaičių; prašo Komisiją išnagrinėti geriausią patirtį, kurią vertėtų taikyti visose valstybėse 
narėse; ragina Komisiją įvertinti galimybę pradėti taikyti unikalų vienoje bendroje 
Europos MVĮ duomenų bazėje esantį MVĮ identifikacinį numerį, pagal kurį būtų saugomi 
visi finansiniai duomenys ir kuris leistų MVĮ lengviau dalyvauti ES bei nacionalinėse 
programose ir gauti finansavimą;

20. teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą skatinti taikyti kokybinį vertinimą, juo papildant 
standartinį kiekybinį MVĮ kreditingumo vertinimą;

Nauji finansavimo būdai
21. teigiamai vertina Komisijos parengtas naujas finansavimo programas, kuriomis 

atsižvelgiama į konkrečius MVĮ ypatumus; ragina Komisiją toliau plėtoti MVĮ specialiai 
pritaikytas ES finansavimo priemones; pabrėžia, kad reikėtų vengti finansavimo 
nenuoseklumo, o finansavimas gali būti veiksmingas tik tuomet, jeigu juo galima 
patenkinti didelę dalį atitinkamų MVĮ poreikių;

22. atkreipia dėmesį, kad MVĮ ir kredito įstaigos vertina ir plačiai naudoja kapitalo garantijas; 
teigiamai vertina Komisijos pastangas šiuo klausimu; ragina valstybes nares įgyvendinti 
tinkamą kapitalo garantijų sistemą;

23. ragina Komisiją stiprinti ir optimizuoti Europos investicijų banko rizikos pasidalijimo 
priemones;

24. pažymi, kad kai kuriose valstybėse narėse namų ūkiai bankų sąskaitose turi rekordinį dydį 
santaupų; pabrėžia, kad aktyviai panaudojant šias namų ūkių santaupas MVĮ gali pagerėti 
galimybės gauti finansavimą, o ES ekonomikai gali būti duotas teigiamas postūmis; ragina 
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Komisiją pateikti pasiūlymą, kaip šias santaupas aktyviai panaudoti, pvz., nustatant 
mokesčių paskatas, grindžiamas valstybių narių turima geriausia patirtimi;

25. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) Europos Sąjungai labai svarbios. Jos yra Europos 
ekonomikos pagrindas ir svarbi Europos Sąjungos ekonomikos augimo varomoji jėga. MVĮ
labai daug prisideda prie darbo vietų kūrimo 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Tačiau MVĮ yra pažeidžiamos. Ir tai tapo aišku prasidėjus krizei. Dėl krizės kai kurie 
kreditoriai, išduodami kreditus MVĮ, tapo atsargesni. Kartais net per daug atsargūs, o per 
mažos investicijos gali sukelti kreditų krizę. Be to, nustačius naujas griežtas taisykles, pvz., 
finansų įstaigų ir kapitalo reikalavimų taisykles, kurias įgyvendina tiek ES, tiek nacionalinės 
valdžios institucijos, MVĮ tapo sunkiau gauti finansavimą. MVĮ taip pat dažnai būna ilgos 
išmokėjimų grandinės gale, todėl būtent joms labiausiai kenkia pavėluoti mokėjimai ir 
pastaruoju metu taikomi trumpi mokėjimo laikotarpiai.

Su suinteresuotaisiais subjektais aptariant MVĮ kylančias finansavimo prieinamumo 
problemas, buvo įvardyta įvairių aspektų. Atrodo, kad kreditoriai, suteikdami paskolą MVĮ, 
atsargesni tapo ne visose valstybėse narėse. Kai kuriose valstybėse narėse per pastaruosius 
kelerius metus į MVĮ investuotos rekordinės sumos.

Vis dėlto visi suinteresuotieji subjektai sutinka, kad ES ir nacionalinės valdžios institucijos 
turėtų būti atsargios kurdamos naujas kapitalo reikalavimų taisykles. Kadangi nėra bendro 
poveikio vertinimo, kuris apimtų visas skirtingas įgyvendintas taisykles, padariniai finansų 
sektoriui ir MVĮ galimybėms gauti finansavimą yra itin neaiškūs. Nepaisant to, reikėtų vengti 
pernelyg stiprios kreditorių reakcijos į naujus kapitalo reikalavimus. 

Taip pat buvo paminėtos kitos anksčiau kilusios ir tiesiogiai su krize nesusijusios struktūrinės 
problemos. Vienas iš didžiausių sunkumų derantis dėl kredito sutarties – informacijos, kuria 
keičiasi MVĮ ir kreditoriai, trūkumas. Abi šalys sutaria, kad daugiau bendraujant pagerėtų 
kreditorių supratimas apie MVĮ kreditavimo poreikius, o MVĮ geriau perprastų įvairias 
kredito galimybes. Be to, reguliaresnė MVĮ finansinės padėties stebėsena ir svarbiausių 
finansinių žinių turėjimas sudarytų sąlygas sparčiau vykdyti derybas.

Dar viena MVĮ kylanti problema – nepakankamas skaidrumas, pvz., paskolą grąžinant 
anksčiau. Finansavimo nuostoliai ir papildoma bauda ne visada tinkamai nurodomi iš anksto. 
Kartais bendros pirmalaikio paskolos grąžinimo sąnaudos tokios didelės, kad MVĮ negali sau 
jų leisti, ir dėl to neįmanoma persvarstyti jų investicijų bei sprendimo imti kreditą. 

Dėl griežtesnių kapitalo reikalavimų kreditoriai dažnai prašo ne tik įprastų banko garantijų, 
bet ir papildomų asmeninių garantijų. Tai gali būti papildoma kliūtis verslininkams įsteigti 
savo MVĮ arba į ją papildomai investuoti.

Suinteresuotieji subjektai patys pasiūlė keletą sprendimų, kaip būtų galima pagerinti 
finansavimo prieinamumą MVĮ: 1) padidinti šio sektoriaus profesionalumą; 2) įtvirtinti 
geresnį MVĮ ir kreditorių bendradarbiavimą bei keitimąsi informacija; 3) reguliariau stebėti 
finansinę MVĮ padėtį; 4) nustatyti aiškias (asmeninių) garantijų taikymo taisykles; 5) parengti 
aiškias kredito pirmalaikio grąžinimo, galimų baudų nustatymo ir kreditorių prarasto pelno 
apskaičiavimo taisykles.
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„Geresnių MVĮ galimybių gauti finansavimą veiksmų plane“ Komisija pateikia keletą gerų 
pasiūlymų ir sprendimų. Tačiau, kadangi vienos konkrečios MVĮ kategorijos nėra, norėtume 
pabrėžti, kad nėra vieno visiems tinkamo sprendimo ir kad visų skirtingo pobūdžio MVĮ 
poreikiai skiriasi.

Todėl teigiamai vertiname Komisijos pasiūlymą, tačiau norėtume pabrėžti, kad rizikos 
kapitalas, kuriam Komisijos veiksmų plane deramai skirta daug dėmesio, yra tik nedaugeliui 
MVĮ tinkamas augimo finansavimo būdas. Tad prašome Komisijos remti ir alternatyvias 
finansavimo priemones.

Šiuo krizės laikotarpiu namų ūkiai labiau linkę taupyti, negu vartoti. Kai kuriose valstybėse 
narėse namų ūkiai bankų sąskaitose turi rekordinį dydį santaupų. Todėl norėtume, kad 
Komisija išnagrinėtų, kaip ES ir valstybės narės gali sudaryti sąlygas šias santaupas aktyviai 
panaudoti, pvz., teikdamos mokesčių paskatas. 


