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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o boljšem dostopu do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja

(2012/2134(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Akcijski načrt za boljši dostop do 
finančnih sredstev za MSP“ (COM(2011)0870),

– ob upoštevanju programa Komisije za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja, 
programa „COSME“ (COM(2011)0834),

– ob upoštevanju „Akta za mala podjetja“ (COM(2008)0394), ki priznava osrednjo vlogo 
malih in srednjih podjetij v gospodarstvu EU in je usmerjen v krepitev vloge malih in 
srednjih podjetij ter spodbujanje njihovega potenciala za rast in ustvarjanje delovnih mest 
z lajšanjem številnih težav, za katere se sodi, da ovirajo razvoj malih in srednjih podjetij,

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih 
tveganega kapitala (COM(2011)0860),

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za regionalni razvoj ter Odbora za pravne zadeve 
(A7-0000/2012),

A. ker je zaradi sprejemanja strožjih predpisov, zlasti za finančne institucije, in gospodarske 
krize otežen dostop malih in srednjih podjetij do finančnih sredstev;

B. ker so mala in srednja podjetja osrednji steber gospodarstva EU ter pomembna gonilna 
sila rasti in zaposlovanja v 27 državah članicah;

C. ker obstajajo različna mala in srednja podjetja, ki imajo zelo različne potrebe;

Splošna vprašanja
1. pozdravlja akcijski načrt Komisije ter obsežen niz rešitev za mala in srednja podjetja, ki 

jih vsebuje;

2. se strinja s Komisijo, da je gospodarski uspeh Evrope močno odvisen od rasti, ki temelji 
na malih in srednjih podjetjih; 

3. poudarja, da imajo mnoga mala in srednja podjetja zaradi krize težave pri dostopu do 
finančnih sredstev ter da morajo upoštevati strožja zakonska merila kakor v preteklosti;

4. poudarja odgovornost bank za pametne naložbe v gospodarstvo, zlasti v mala in srednja 
podjetja; ugotavlja, da v nekaterih državah članicah mala in srednja podjetja nimajo težav 
pri dostopu do kreditov; poudarja, da zmanjševanje naložb na najnižjo raven lahko privede 
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do kreditnega krča;

Raznolikost malih in srednjih podjetij
5. opominja Komisijo, da so mala in srednja podjetja po vsej Evropi izredno raznolika, od 

zelo tradicionalnih družinskih podjetij do hitro rastočih družb, visokotehnoloških podjetij 
in novoustanovljenih podjetij;

6. poudarja, da akcijski načrt Komisije pravilno namenja velik poudarek tveganemu kapitalu 
kot možnemu načinu financiranja rasti, da pa je tako financiranje ustrezno samo za 
majhno število malih in srednjih podjetij;

7. poudarja, da ne obstaja en način financiranja, ki bi ustrezal vsem, in poziva Komisijo, naj 
podpre razvoj obsežnega niza prilagojenih programov in instrumentov v obliki lastniških 
(npr. poslovni angeli, skupinsko financiranje in večstranski sistemi trgovanja) in 
dolžniških instrumentov (npr. majhne izdaje podjetniških obveznic in jamstveni 
instrumenti);

Ranljivost malih in srednjih podjetij
8. opozarja Komisijo, da je bilo veliko nove in strožje zakonodaje sprejete brez splošne in 

vključujoče ocene učinka; poziva jo, naj pripravi tako oceno, ki bo osredotočena 
predvsem na mala in srednja podjetja;

9. poudarja, da s mala in srednja podjetja pogosto prav na koncu dolge dobavne verige in jih 
zato najbolj prizadenejo zamude pri plačilih in kratki plačilni roki; zato pozdravlja pobudo 
Komisije za močno spodbujanje držav članic za hitrejše izvajanje direktive o zamudah pri 
plačilih;

Profesionalizacija podjetništva
10. ugotavlja, da pomanjkanje osnovnega finančnega znanja med podjetniki znižuje kakovost 

poslovnih načrtov in posledično zmanjšuje uspešnost vlog za kredite; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo strokovno usposabljanje potencialnih 
podjetnikov;

11. meni, da bi moralo biti podjetništvo vključeno v sisteme osnovnega izobraževanja; meni, 
da je dobro pripravljen poslovni načrt prvi korak k boljšemu dostopu do finančnih 
sredstev; poziva Komisijo in države članice, naj finančno izobraževanje nemudoma 
vključijo v izobraževalne programe;

12. poudarja, da v nekaterih državah članicah že obstajajo zgledi najboljše prakse na področju 
izboljševanja pripravljenosti podjetnikov; poziva Komisijo, naj podpre njihovo izvajanje v 
drugih državah članicah;

13. poudarja, da je nujno redno obveščati podjetnike in potencialne podjetnike o pobudah za 
usposabljanje ter finančnih sredstvih in programih EU za mala in srednja podjetja;

14. poudarja, da je nujno usmerjanje podjetnikov, ki so bankrotirali;
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Preglednost
15. ugotavlja, da upniki kreditne instrumente poznajo bolje kakor podjetniki in da podjetniki z

upniki nimajo vedno odprte komunikacije glede svojega poslovnega načrta in dolgoročne 
strategije; poudarja, da ta informacijska vrzel privede do težav pri razpravi o vlogi za 
kredit; poziva Komisijo, naj razširi obstoječe zglede najboljše prakse za specifične rešitve 
glede dialoga in izmenjave informacij med upniki in podjetniki;

16. poudarja, da mora upnik v primeru, ko zavrne vlogo za kredit, podjetnika ustrezno 
obvestiti o razlogih za zavrnitev ter mu dati možnost, da zaprosi za revizijo odločitve; 
poziva Komisijo, naj določi jasne smernice o preglednosti;

17. ugotavlja, da morajo mala in srednja podjetja v primeru predčasnega odplačila kredita 
upniku povrniti izgubo dobička in pogosto plačati tudi dodatno kazen; to pomeni, da 
skupni stroški postanejo nevzdržno visoki; poziva Komisijo, naj predlaga večjo 
preglednost v vseh pogodbah o predčasnem odplačilu za mala in srednja podjetja ter 
preuči možnost določitve zgornje meje za omejitev stroškov take transakcije;

18. ugotavlja, da upniki pri odobritvi kredita malim in srednjim podjetjem poleg običajnega 
bančnega jamstva pogosto zahtevajo dodatno osebno jamstvo; opozarja, da so razlog za 
zahtevo upnika po takih dodatnih jamstvih, ki za mala in srednja podjetja predstavlja oviro 
pri dostopu do finančnih sredstev, lahko stroga pravila glede kapitalskih zahtev, in poziva 
Komisijo, naj predstavi predlog za omejitev njihove uporabe;

19. poziva države članice, naj zmanjšajo upravno breme ob ustanovitvi malega ali srednjega 
podjetja in med njegovim delovanjem; poudarja, da je treba zmanjšati število dni, 
potrebnih za ustanovitev novega podjetja; poziva Komisijo, naj preuči zglede najboljših 
praks, ki bi se izvajale v vseh državah članicah; poziva Komisijo, naj oceni možnost 
uvedbe enotne identifikacijske številke za mala in srednja podjetja, ki bo vključno z vsemi 
finančnimi podatki shranjena v enotni evropski zbirki podatkov za mala in srednja 
podjetja, kar jim bo olajšalo vlaganje prošenj za programe in finančna sredstva EU ter 
nacionalne programe in finančna sredstva;

20. pozdravlja predlog Komisije za spodbujanje uporabe kvalitativnih bonitetnih ocen kot 
dopolnila k standardni kvantitativni oceni kreditne sposobnosti malih in srednjih podjetij;

Novi načini financiranja
21. pozdravlja nove programe Komisije za financiranje, ki upoštevajo posebnosti malih in 

srednjih podjetij; poziva Komisijo, naj še naprej razvija financiranje EU, prilagojeno za ta 
podjetja; poudarja, da bi bilo drobljenje financiranja treba preprečiti in da je financiranje 
lahko učinkovito le, če lahko pokrije znaten del potreb zadevnih malih in srednjih podjetij;

22. ugotavlja, da mala in srednja podjetja ter kreditne institucije kapitalska jamstva 
sprejemajo z odobravanjem in jih uporabljajo; pozdravlja prizadevanja Komisije na tem 
področju; poziva države članice, naj uvedejo ustrezen okvir za kapitalska jamstva;

23. poziva Komisijo, naj okrepi in optimizira instrumente Evropske investicijske banke za 
delitev tveganja;
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24. ugotavlja, da so v nekaterih državah članicah na bančnih računih rekordni zneski 
prihrankov gospodinjstev; poudarja, da bi z aktiviranjem teh prihrankov lahko omogočili 
dostop do finančnih sredstev malim in srednjim podjetjem ter okrepitev gospodarstva EU; 
poziva Komisijo, naj pripravi predlog za aktiviranje teh prihrankov, na primer z uvedbo 
davčnih spodbud na podlagi zgledov najboljših praks, ki že obstajajo v državah članicah;

25. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Mala in srednja podjetja so za Evropsko unijo zelo pomembna. So glavni steber evropskega 
gospodarstva in pomembna gonilna sila gospodarske rasti v Evropski uniji. Zelo veliko 
prispevajo k ustvarjanju delovnih mest v 27 državah članicah Evropske unije.

Vendar pa so ta podjetja občutljiva, in to je postalo jasno v obdobju po krizi. Zaradi krize so 
nekateri upniki postali bolj previdni pri odobravanju kreditov malim in srednjim podjetjem. 
Včasih preveč previdni, saj bi premajhno vlaganje lahko povzročilo kreditni krč. Poleg tega so 
novi in strogi predpisi, na primer glede finančnih institucij in kapitalskih zahtev, ki jih 
izvajajo EU in nacionalni organi, malim in srednjim podjetjem otežili dostop do finančnih 
sredstev. Ta podjetja so pogosto tudi na koncu dolge dobavne verige in jih zato najbolj 
prizadenejo zamude pri plačilih in plačilni roki, kakršni se trenutno uporabljajo;

Med razpravo o težavah malih in srednjih podjetij pri dostopu do finančnih sredstev z 
zainteresiranimi stranmi so bile ugotovljene različne težave. Zdi se, da upniki niso v vseh 
državah bolj previdni pri odobritvah posojil malim in srednjim podjetjem. V nekaterih 
državah članicah so bili v ta podjetja v zadnjih letih vloženi rekordni zneski.

Po drugi strani pa se vse zainteresirane strani strinjajo, da bi morali biti evropski in nacionalni 
organi previdni pri določanju novih predpisov glede kapitalskih zahtev. Ker ne obstaja 
splošna ocena učinka, ki bi zajemala vse različne predpise, ki se izvajajo, so posledice za 
finančni sektor ter dostop malih in srednjih podjetij do finančnih sredstev skrajno negotovi. 
Vendar je treba preprečiti tudi pretiran odziv upnikov na nove kapitalske zahteve. 

Omenjene so bile tudi druge strukturne težave, ki so bile prisotne že prej in niso neposredno 
vezane na krizo. Ena največjih težav pri pogajanjih o kreditni pogodbi je informacijska vrzel 
med malimi in srednjimi podjetji ter upniki. Obe strani se strinjata, da bi z boljšo 
komunikacijo morali izboljšati razumevanje upnikov za potrebo malega ali srednjega podjetja 
po kreditu in razumevanje podjetij o različnih kreditnih možnostih. Po drugi strani pa bi bolj 
redno spremljanje finančnega položaja malih in srednjih podjetij in osnovnega finančnega 
znanja omogočilo hitrejša pogajanja.

Za mala in srednja podjetja predstavlja težavo tudi pomanjkanje preglednosti, na primer v 
primeru predčasnega odplačila posojila. Izguba dobička in dodatna kazen nista vedno vnaprej 
natančno opredeljeni. Včasih so skupni stroški predčasnega odplačila celo tako visoki, da si 
jih mala ali srednja podjetja ne morejo privoščiti, to pa onemogoči spreminjanje odločitev o 
naložbah in kreditih. 

Zaradi strožjih kapitalskih zahtev upniki pogosto poleg običajnih bančnih jamstev zahtevajo 
tudi osebna jamstva. To lahko predstavlja dodatno oviro za podjetnike pri zagonu malega ali 
srednjega podjetja ali dodatnih naložbah vanj.

Zainteresirane strani so same predlagale nekatere rešitve, ki bi lahko izboljšale dostop malih 
in srednjih podjetij do finančnih sredstev: (1) profesionalizacija sektorja; (2) boljše 
sodelovanje in izmenjava informacij med malimi in srednjimi podjetji ter upniki; (3) rednejše 
spremljanje finančnega položaja malega ali srednjega podjetja; (4) določitev jasnih pravil za 
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uporabo (osebnih) jamstev; (5) določitev jasnih pravil za predčasno odplačilo kreditov, možne 
kazni in izračun izgube dobička.
V „Akcijskem načrtu za boljši dostop do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja“ ima 
Komisija nekatere dobre predloge in rešitve. A ker niso vsa mala in srednja podjetja enaka, bi 
radi poudarili, da ne obstaja ena rešitev, ki bi ustrezala vsem, in da imajo različna mala in 
srednja podjetja različne potrebe.

Zato pozdravljamo predlog Komisije, a bi radi poudarili, da je tvegani kapital, ki je v 
akcijskem načrtu Komisije pravilno poudarjen, ustrezen način financiranja rasti le za majhno 
število malih in srednjih podjetij. Zato pozivamo Komisijo, naj podpre tudi druge mehanizme 
financiranja.

V teh kriznih časih se gospodinjstva odločajo za varčevanje in ne za potrošnjo. V nekaterih 
državah članicah so na bančnih računih rekordni zneski prihrankov gospodinjstev. Zato 
želimo, da Komisija preuči, kako lahko EU in države članice omogočijo aktiviranje 
prihrankov, na primer z uvedbo davčnih spodbud. 


