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több EU-intézmény összefogott, hogy behozza 
a lemaradást a nem hitelképes vállalkozóknak 
nyújtott mikrohitelek biztosítása terén.

Sokan azok közül, akik vállalkozást szeretnének 
indítani vagy egy már meglévőt bővíteni, nem 
tudnak elegendő biztosítékot felmutatni ahhoz, 
hogy hagyományos banki kölcsönhöz jussanak. 
Ennek eredményeképpen a mikrohitelek – azaz 
a 25 000 eurót meg nem haladó összegű 
kölcsönök – iránti kereslet a becslések szerint 
eléri a 700 000 új igénylést és a 6,3 milliárd euró 
összértéket.

Bemutatkozik a JASMINE…
A Regionális Politikai Főigazgatóság válasza ezekre az 
igényekre egy új eszköz, az európai mikrofinanszírozási 
intézményeket támogató közös program (Joint Action to 
Support Microfinance Institutions, JASMINE). Az Európai 
Beruházási Bank és az Európai Parlament által közösen alapított 
eszköz finanszírozást és technikai segítséget nyújt a nem banki 
mikrofinaszírozási intézmények (mfi-k) részére. Az mfi-k 
számának növelésével és a már létezők kapacitásának és 
megbízhatóságának fejlesztésével több vállalkozó juthat majd 
kölcsönökhöz, lehetővé téve számukra, hogy ötleteikből 
életképes vállalkozásokat hozzanak létre.

A JASMINE keretein belül kötött első beruházási megállapodást 
2009 szeptemberében írták alá. A belga központú CoopEst alap, 
amely mfi-k számára biztosít mikrohiteleket Közép- és Kelet-
Európában, körülbelül 1,8 millió eurós előirányzatban részesült.

„Ahelyett, hogy szükségtelen versenyt generálnánk a sok 
mikrohitelt biztosító bankintézettel, megpróbálunk szinergiákat 
elérni és betömni azokat a hézagokat, ahol a bankok nem tudnak 
közbenjárni a mikrovállalkozások segítésével járó magas költségek 
miatt – mondta el Philippe Delvaux, a Regionális Politikai 
Főigazgatóság JASMINE koordinátora. – Érdemes megjegyezni, 
hogy kezdeményezésünket […] nagy érdeklődéssel kíséri a banki 
ágazat is”.

A jAsMine és A pRogRess

Az új kezdeményezés, amely kiegészíti a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat támogató közös európai források (Joint 
European Resources for Micro to medium Enterprises, JEREMIE) 
nevű eszközön keresztül biztosított mikrohitel-kínálatot, egy 
kísérleti időszakkal indul, melyben korlátozott számú mfi vesz 
részt. Első lépésként az Európai Beruházási Alapon belül 
megalakult JASMINE csapat kiválasztott 15 mfi-t, melyek 
fejleszteni vagy bővíteni kívánják szolgáltatásaikat. Körülbelül 
kétszer ennyien fognak majd részesedni a technikai 
segítségnyújtásból 2011 folyamán, az EBA által az utolsó 
negyedévben közzéteendő második felhívást követően.

Egy erre szakosodott ügynökségtől kapott minősítést követően 
a kiválasztott mfi-k célzott képzést kapnak, amely négy területre 
koncentrál: igazgatás, pénzügyi vezetés, az információs rendszerek 
minősége és kockázatkezelés. Olyan üzleti támogatási 
szolgáltatásokat is igénybe vehetnek, mint egy online adatbázis 
használata, a jó gyakorlatokkal kapcsolatos tanácsadás, valamint 
hozzáférés egy postafiókhoz, amely válaszokat ad a JASMINE- 
nal és a mikrohitellel kapcsolatos kérdésekre. Készül egy  
önkéntes magatartási kódex is az mfi-k részére. „Bár ez nem 
kötelező, szeretnénk, ha az mfi-k referencia-kézikönyvévé válna” 
– mondta Delvaux.

A kísérleti időszakra körülbelül 55 millió euró értékben különítettek 
el különböző forrásokból származó pénzeszközöket.

…és a PROGRESS
Folyamatban van egy kiegészítő funkciókkal ellátott eszköz 
létrehozása is. A Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Főigazgatósága által életre hívott PROGRESS 
mikrofinanszírozási eszköz ki fogja egészíteni a JASMINE-t azzal, 
hogy bővíti a hitelkínálatot saját vállalkozás beindítását tervező 
munkanélküliek, valamint munkájuk elvesztése által fenyegetett 
és sérülékeny társadalmi csoportokba tartozó emberek számára. 

A rendelkezésre álló eszközök első részletét pénzügyi közvetítők 
számára teszik majd elérhetővé, akiken keresztül a kedvezmé-
nyezettek számára a hiteleket folyósítják majd, de ezt később 
más pénzügyi termékek is követni fogják. A JASMINE-tól eltérő-
en a PROGRESS nyitott úgy a bankok, mint nem banki intézmé-
nyek számára is.

A PROGRESS legfeljebb 100 millió euró összeget fog rendelkezésre 
bocsátani a 2010 és 2013 közötti időszakban, teljes hatása azonban 
várhatóan többszöröse lesz ennek. Az eszköz a tervek szerint 
2010 végére lesz elérhető.

A tÉmáróL BőVEBBEN:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=hu

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/
micro_en.htm
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