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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie poprawy dostępu MŚP do finansowania

(2012/2134 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Plan działania na rzecz ułatwienia 
dostępu do finansowania dla MŚP” (COM(2011)0870),

– uwzględniając program Komisji na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP 
(COSME) (COM(2011)0834),

– uwzględniając Small Business Act dla Europy (COM(2008)0394), który uznaje centralną 
rolę MŚP w gospodarce UE oraz ma na celu wzmocnienie roli odgrywanej przez MŚP i 
wspieranie ich wzrostu i potencjału tworzenia miejsc pracy poprzez rozwiązanie szeregu 
problemów uważanych za szkodliwe dla rozwoju MŚP,

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie europejskich funduszy venture capital (COM(2011)0860),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji 
Prawnej(A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że ustanowienie bardziej rygorystycznych przepisów, szczególnie dla 
instytucji finansowych, w połączeniu z kryzysem gospodarczym jest przyczyną 
trudniejszego dostępu MŚP do finansowania;

B. mając na uwadze, że MŚP są filarem gospodarki Unii Europejskiej i ważnymi siłami 
napędowymi wzrostu i zatrudnienia w 27 państwach członkowskich;

C. mając na uwadze, że istnieją różne rodzaje MŚP, spośród których każde mają inne 
potrzeby;

Zagadnienia ogólne
1. z zadowoleniem przyjmuje plan działania Komisji oraz zawarty w nim obszerny zbiór 

rozwiązań dla MŚP;

2. zgadza się z Komisją, że gospodarczy sukces Europy w dużym stopniu zależy od wzrostu 
opartego na działalności MŚP;

3. podkreśla, że z powodu kryzysu wiele MŚP ma trudności z dostępem do finansowania 
oraz że obecnie MŚP muszą spełniać bardziej rygorystyczne niż dawniej wymagane 
przepisami kryteria;



PE496.312v01-00 4/8 PR\912506PL.doc

PL

4. podkreśla obowiązek banków polegający na mądrym inwestowaniu w gospodarkę, a 
konkretniej w MŚP; zauważa, że w niektórych państwach członkowskich MŚP nie mają 
trudności z dostępem do kredytu; zwraca uwagę, że redukowanie do minimum inwestycji 
może prowadzić do kryzysu kredytowego;

Różnorodność małych i średnich przedsiębiorstw
5. przypomina Komisji, że MŚP w Europie są bardzo różnorodne, poczynając od bardzo 

tradycyjnych przedsiębiorstw rodzinnych, a kończąc na szybko rozwijających się 
przedsiębiorstwach, firmach opartych na zaawansowanych technologiach oraz tzw. 
przedsiębiorstwach start-up;

6. zwraca uwagę, że plan działania Komisji słusznie kładzie duży nacisk na kapitał 
podwyższonego ryzyka jako możliwy sposób finansowania wzrostu, lecz ten rodzaj 
finansowania jest odpowiedni jedynie dla niewielu MŚP;

7. podkreśla, że nie istnieje uniwersalny rodzaj finansowania odpowiadający wszystkim, i 
wzywa Komisję do sprzyjania stworzeniu szerokiego zakresu dostosowanych do potrzeb 
programów i instrumentów, zarówno w zakresie kapitału (takich jak aniołowie biznesu, 
finansowanie społecznościowe, wielostronne platformy obrotu), jak i w zakresie 
instrumentów dłużnych (obligacje przedsiębiorstw na małe kwoty i instrumenty 
gwarancyjne);

Niewielka odporność MŚP
8. uczula Komisję na to, że wiele nowych i bardziej rygorystycznych przepisów 

wprowadzono bez ogólnej i włączającej oceny skutków; domaga się od Komisji 
przeprowadzenia takiej oceny skutków, skupiającej się w szczególności na MŚP;

9. podkreśla, że MŚP znajdują się często na końcu długiego łańcucha dostaw i w związku z 
tym zaległości w płatnościach i krótkie terminy płatności są dla nich najdotkliwsze; 
przyjmuje zatem z zadowoleniem inicjatywę Komisji polegającą na zdecydowanym 
zachęcaniu państw członkowskich do przyśpieszenia wdrożenia dyrektywy w sprawie 
opóźnień w płatnościach;

Profesjonalizacja przedsiębiorczości
10. zauważa, że brak wiedzy o podstawach finansów ze strony przedsiębiorców negatywnie 

wpływa na jakość biznesplanów, a zatem i na pomyślne rozpatrywanie wniosków o
kredyt; wzywa w związku z tym Komisję i państwa członkowskie do oferowania 
potencjalnym przedsiębiorcom wsparcia w postaci szkoleń zawodowych;

11. uważa, że systemy szkolnictwa podstawowego powinny obejmować kurs 
przedsiębiorczości; uważa, że dobrze przygotowany biznesplan jest pierwszym krokiem 
ku łatwiejszemu dostępowi do finansowania; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
bezzwłocznego włączenia edukacji finansowej do krajowych programów nauczania;

12. podkreśla, że w niektórych państwach członkowskich wypracowano już pewne najlepsze 
praktyki w dziedzinie lepszego przygotowania przedsiębiorców; wzywa Komisję do 
sprzyjania wdrażaniu tych praktyk w innych państwach członkowskich;
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13. podkreśla, że konieczne jest regularne informowanie przedsiębiorców i potencjalnych 
przedsiębiorców o inicjatywach szkoleniowych, finansowaniu UE i unijnych programach 
dla MŚP;

14. zwraca uwagę, że niezbędne jest poradnictwo dla przedsiębiorców, którzy ogłosili 
upadłość;

Przejrzystość
15. zauważa, że kredytodawcy lepiej znają narzędzia kredytowe niż przedsiębiorcy, a 

przedsiębiorcy nie zawsze otwarcie rozmawiają z kredytodawcami o swoich 
biznesplanach i strategiach długoterminowych; podkreśla, że ten niedostatek informacji 
po obu stronach utrudnia dyskusję podczas starania się o kredyt; wzywa Komisję do 
rozpowszechnienia istniejących najlepszych praktyk dotyczących konkretnych rozwiązań 
w zakresie dialogu i wymiany informacji między kredytodawcami a przedsiębiorcami;

16. podkreśla, że kiedy kredytodawca odrzuca wniosek o kredyt musi on poinformować 
przedsiębiorcę o powodach odrzucenia wniosku oraz musi dać przedsiębiorcy możliwość 
odwołania się od tej decyzji; wzywa Komisję do opracowania jasnych wytycznych 
dotyczących przejrzystości;

17. zauważa, że w przypadku przedterminowej spłaty kredytu MŚP muszą uiścić 
kredytodawcy „stratę na finansowaniu” i często dodatkową opłatę karną, czego rezultatem 
jest zbyt wysoki koszt takiej operacji; wzywa Komisję do zaproponowania większej 
przejrzystości wszelkich umów o przedterminowej spłacie kredytu dla MŚP oraz do 
rozważenia możliwości wprowadzenia limitu kosztów tego rodzaju operacji;

18. zauważa, że przy udzielaniu kredytu MŚP kredytodawcy często zwracają się w 
uzupełnieniu zwykłej gwarancji bankowej o dodatkową gwarancję osobistą; ostrzega, że 
surowe przepisy w zakresie wymogów kapitałowych mogą zmuszać kredytodawców do 
zwracania się o dodatkowe gwarancje, co jest przeszkodą dla MŚP w dostępie do 
finansowania, oraz wzywa Komisję do przedstawienia wniosku mającego na celu 
ograniczenie ich stosowania;

19. wzywa państwa członkowskie do zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z 
zakładaniem firmy oraz dotyczących całego okresu działalności MŚP; podkreśla, że 
ważne jest zmniejszenie liczby dni potrzebnych do założenia nowej firmy; zwraca się do 
Komisji o przeanalizowanie najlepszych praktyk, które należałoby wdrożyć we 
wszystkich państwach członkowskich; wzywa Komisję do oceny możliwości 
wprowadzenia jednolitego numeru identyfikacyjnego dla MŚP, przechowywanego w 
jednej europejskiej bazie danych MŚP, włącznie z wszelkimi danymi finansowymi, co 
umożliwiłoby MŚP łatwiejsze składanie wniosków o udział w krajowych i unijnych 
programach oraz wniosków o krajowe i unijne dofinansowanie;

20. przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji mający na celu promowanie stosowania 
oceny jakościowej jako narzędzia uzupełniającego standardową ocenę ilościową zdolności 
kredytowej MŚP;

Nowe ścieżki finansowania
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21. przyjmuje z zadowoleniem zaproponowane przez Komisję nowe programy finansowania 
uwzględniające szczególny charakter MŚP; wzywa Komisję do dalszego rozwijania 
finansowania UE dostosowanego do potrzeb MŚP; podkreśla, że należy unikać 
rozdrobnienia finansowania oraz że finansowanie może być skuteczne wyłącznie 
wówczas, gdy jest w stanie pokryć istotną część zapotrzebowania danego MŚP;

22. zauważa, że MŚP oraz instytucje kredytowe powszechnie doceniają i wykorzystują 
gwarancje kapitałowe; przyjmuje z zadowoleniem starania Komisji w tym zakresie; 
wzywa państwa członkowskie do wdrożenia odpowiednich ram dla gwarancji 
kapitałowych;

23. wzywa Komisję do wzmocnienia i zoptymalizowania instrumentów Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego opartych na podziale ryzyka;

24. zauważa, że na rachunkach bankowych w niektórych państwach członkowskich są 
zgromadzone rekordowe kwoty oszczędności gospodarstw domowych; podkreśla, że 
uruchomienie tych oszczędności gospodarstw domowych może ułatwić MŚP dostęp do 
finansowania i pobudzić gospodarkę UE; wzywa Komisję do przedstawienia wniosku 
dotyczącego uruchomienia tych oszczędności np. poprzez wprowadzenie zachęt 
podatkowych w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane w państwach członkowskich;

25. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są bardzo ważne dla Unii Europejskiej. Są one filarem 
gospodarki Unii Europejskiej i ważnymi siłami napędowymi wzrostu w Unii Europejskiej. 
MŚP w wielkiej mierze przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy w 27 państwach 
członkowskich UE.

Jednak MŚP nie mają dużej odporności. Stało się to jasne w obliczu kryzysu. A to dlatego, że 
niektórzy kredytodawcy stali się ostrożniejsi w udzielaniu kredytów MŚP. Czasem nawet zbyt 
ostrożni, choć zbyt niski poziom inwestycji może spowodować kryzys kredytowy. Ponadto 
nowe rygorystyczne przepisy dotyczące przykładowo instytucji finansowych i wymogów 
kapitałowych wdrożone zarówno przez organy UE, jak i organy krajowe utrudniły MŚP 
dostęp do finansowania. Ponadto MŚP znajdują się często na końcu długiego łańcucha dostaw 
i w związku z tym częste w obecnym czasie zaległości w płatnościach i krótkie terminy 
płatności są dla nich najdotkliwsze.

Podczas dyskusji z zainteresowanym stronami dotyczącej trudności MŚP z dostępem do 
finansowania zidentyfikowano różnego rodzaju problemy. Wydaje się, że nie we wszystkich 
państwach członkowskich kredytodawcy są ostrożniejsi przy udzielaniu kredytów MŚP. W 
niektórych państwach członkowskich w ostatnich latach w MŚP zainwestowano rekordowe 
kwoty.

Z drugiej strony wszystkie zainteresowane strony są zgodne, że europejskie i krajowe organy 
powinny być ostrożne w ustanawianiu nowych przepisów w zakresie wymogów 
kapitałowych. Ponieważ nie ma ogólnej oceny skutków obejmującej wszystkie wdrożone 
przepisy, skutki dla sektora finansowego i dla dostępu MŚP do finansowania są absolutnie 
niepewne.  Jednak należy również uniknąć przesadnej reakcji kredytodawców na nowe 
wymogi kapitałowe. 

Wspomniano także o innych problemach strukturalnych, które istniały już wcześniej i nie są 
bezpośrednio powiązane z kryzysem. Jedną z głównych trudności przy negocjowaniu umowy 
o udzielenie kredytu jest niedostatek informacji po obu stronach między MŚP i 
kredytodawcami. Obie strony zgadzają się, że lepsza komunikacja powinna zwiększyć 
zrozumienie przez kredytodawców potrzeb MŚP związanych z kredytem oraz zrozumienie 
przez MŚP różnych opcji kredytowych. Z drugiej strony bardziej systematyczne 
monitorowanie sytuacji finansowej MŚP i podstawowa wiedza o finansach mogłyby ułatwić 
szybsze negocjacje.

Dla MŚP problemem jest również brak przejrzystości np. przy przedterminowej spłacie 
kredytu. „Strata na finansowaniu” i dodatkowa opłata karna nie zawsze są z góry dokładnie 
określone. Czasem nawet łączny koszt przedterminowej spłaty kredytu jest tak wysoki, że 
MŚP nie mogą sobie na nie pozwolić, co uniemożliwia im skorygowanie decyzji o inwestycji 
i kredycie. 

Z powodu bardziej rygorystycznych wymogów kapitałowych kredytodawcy często zwracają 
się w uzupełnieniu zwykłych gwarancji bankowych o dodatkową gwarancję osobistą. To 
może stworzyć dodatkowe przeszkody dla przedsiębiorców przy zakładaniu firmy lub w 
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dalszym inwestowaniu w ich MŚP.

Zainteresowane podmioty zasugerowały pewne rozwiązania, które mogłyby posłużyć 
poprawie dostępu MŚP do finansowania: (1) profesjonalizacja sektora, (2) lepsza współpraca 
i wymiana informacji między MŚP i kredytodawcami, (3) bardziej systematyczne 
monitorowanie sytuacji finansowej MŚP, (4) ustanowienie jasnych zasad stosowania 
(osobistej) gwarancji, (5) ustanowienie jasnych zasad przedterminowej spłaty kredytu, 
ewentualnych opłat karnych i obliczania „straty na finansowaniu”.
W „Planie działania na rzecz ułatwienia dostępu do finansowania dla MŚP” Komisja 
wychodzi z kilkoma dobrymi propozycjami i przedstawia kilka właściwych rozwiązań. 
Jednak ponieważ wszystkie MŚP nie są skrojone według tej samej miary, pragniemy 
podkreślić, że nie istnieje uniwersalne rozwiązanie odpowiadające wszystkim oraz że różne 
rodzaje MŚP mają różne potrzeby.

Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy wniosek Komisji, lecz chcielibyśmy podkreślić, że 
kapitał podwyższonego ryzyka, na który słusznie położono nacisk w planie działania Komisji 
jest rodzajem finansowania wzrostu odpowiednim jedynie dla niewielu MŚP. Z tego też 
powodu zwracamy się do Komisji o wsparcie również alternatywnych mechanizmów 
finansowania.

W dobie kryzysu gospodarstwa domowe wolą raczej oszczędzać niż wydawać na 
konsumpcję. Na rachunkach bankowych w niektórych państwach członkowskich są 
zgromadzone rekordowe kwoty oszczędności gospodarstw domowych. Pragnęlibyśmy zatem, 
by Komisja zbadała, w jaki sposób UE i państwa członkowskie mogą ułatwić uruchomienie 
tych oszczędności np. poprzez wprowadzenie zachęt podatkowych. 


