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AKCIÓTERVÉHEZ
Koncepcionális megközelítés
A korábbi tervezetekhez írt véleményünket és javaslatainkat továbbra is fenntartjuk, hiszen – bár a
mostani tervezet áttekinthetısége javult, viszont hiányosságai ugyanazok. A program jelenlegi
formájában valószínőleg nem éri el eredeti célját, azaz nem valósul meg általa az a cél, hogy a
kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozható
magyarországi székhelyő mikrovállalkozások fejlesztését a hitelhez jutás lehetıségeinek javításával
lényegesen növelje.
Nagyon valószínőnek tartjuk, hogy a leírt konstrukciókkal nem jut lényegesen több
mikrovállalkozás fejlesztési forráshoz, s azok sem kapnak érzékelhetı segítséget, támogatást
tevékenységeik fejlesztéséhez, hiszen a magas kamat megakadályozza, illetve lelassítja a
nyereségági forrásképzıdést. Tekintve, hogy a JEREMIE Alap a vissza nem térítendı támogatások
rendszerét váltja ki, annak forrásait csökkenti, ezáltal a közvetlen támogatásban részesíthetı
vállalkozások számát csökkenti.
Az általunk - a 16 éves szakmai praxisunkra is építve - javasolt többszintő támogatáspolitika fı
elemére, a közvetett támogatások szükségességére utalva, ismét hangsúlyozzuk, hogy egy, a
jelenlegi GKM tervezettnél hatékonyabb mikrohitel programmal egyrészt nagy mértékben
növelhetı lenne a vállalkozások tömegeinek forráshoz juttatása, másrészt a fejlesztendı
mikrovállalkozások szélesebb rétegei számára lehetne - alacsonyabb támogatásintenzitással ugyan, támogatást biztosítani (a referencia kamatláb és az alkalmazott kamat közötti különbség erejéig).
Nagy hiba lenne a JEREMIE program - talán soha vissza nem térı- ezen lehetıségeit elhalasztani!
A magyar vállalkozások általában alultıkésítettek, de ezzel a módszerrel hozzá lehet járulni
nyereségági saját-forrás képzıdésükhöz, ezáltal pénzügyi megerısödésükhöz, túlélési esélyük,
foglalkoztató képességük növeléséhez és munkahelyteremtésükhöz, a konvergencia programot
finanszírozó képességük megtartásához. Ez biztosítja igazán az eredeti EU-s célok teljesülést, a
JEREMIE-tıl elvárt eredményeket. Ezért azt javasoljuk, hogy JEREMIE-re szánt források döntı
hányadát (nem csak 30 Mrd. Ft-ot) a mikro- és kisvállalkozások közvetlen finanszírozására
fordítsák, az általunk korábban javasolt többlépcsıs mikrofinanszírozási módszerekkel.
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A több százezres mikrovállalkozói réteg abszorpciós képessége adott, ha kellı szakmai és pénzügyi
feltételekkel kínáljuk a forrásokat, képes azokat hatékonyan beépíteni mőködésébe.
Nem tartalmazza az anyag azt az elemzést, hogy a kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek
(továbbiakban HI) miért nem hiteleznek több mikrovállalkozást. Az egyértelmő, hogy nem azért
nem nyújtanak több hitelt ezen vállalkozó körnek, mert nincs forrásuk, hanem mert nem éri meg
nekik, vagy amilyen feltételekkel tudnának hitelezni, az már a vállalkozóknak nem éri meg, vagy
azokat a feltételeket nem tudják a vállalkozók teljesíteni. Az eddigi tapasztalatok alapján
bebizonyosodott, hogy semmiképpen nem az az üdvözítı megoldás, hogy több forrást adunk a
pénzintézeteknek, hiszen azok eddig is vehettek volna fel olcsó források (pl az EIF-tıl is)
Egyértelmő, hogy a mikro-, kis- és kezdıvállalkozások alacsony túlélési esélyei miatt magas a
hitelezık kockázata, a vállalkozások jelentıs része fedezethiányos, továbbá az alapos döntés
elıkészítés és figyelemmel kísérés relatív magas munkaerı igényessége, költsége egyaránt
csökkentik a HI-k aktivitását. Ezek miatt magasabb kamat felárat fizettetnek a mikrovállalkozókkal,
hogy költségeiket, kockázataikat, tartalékolási kötelezettségüket és nyereséghányadukat fedezni
tudják. Ettıl magas lesz az alkalmazandó kamatláb, ami sok esetben lerontja a mikrovállalkozás
tevékenységének jövedelmezıségét, s nem éri meg a vállalkozónak felvenni a hitelt.
A fedezeti problémákon segíteni lehet kedvezıbb garanciális feltételekkel, melyet a Hitelgarancia
Zrt, a JEREMIE HAK viszont-garanciájával viszonylag kis befektetéssel meg tud oldani. Ahhoz,
hogy a relatív magas elbírálási, gondozási és kezelési költségek miatt ne kelljen a hitelintézeteknek
magasabb kamatot felszámítani, ahhoz elvileg támogatást kellene nyújtani a bankoknak (pl.
kamattámogatás, olcsó forráshoz juttatás, stb. módon), de ezt sem az eddigi kamattámogatási
programok (midihitel) eredményessége, sem az állami források hatékony felhasználásának
követelménye nem támasztja alá, valamint nem indokolt a bankok állami támogatása. Ha ennek a
költségtehernek a támogatása a hitelintézeteken keresztül történik akkor az államnak (pl a
JEREMIE Alapból) viszonyítva sokba kerül, s az gyakorlatilag a hitelintézetek profitját biztosítja,
ahelyett, hogy ezeket a forrásokat a vállalkozásoknál hagyná. (Nem szabad megfeledkezni arról a
tényrıl, hogy a vállalkozások pénzügyi instrumentumokon keresztüli támogatása abból az egyszerő
okból szükséges, hogy a támogatások felhasználásból realizált nyereségági többlet-források
hozzájáruljanak életben maradásukhoz, valamint munkahely megtartási, munkahely teremtési
képességük és versenyképességük növeléséhez.) Amennyiben szőkítik a közvetlenül kihelyezhetı
olcsó forrás mennyiségét, valamint a nyereségági jövedelmekbıl elvonásokat eszközölnek, úgy a
támogatáspolitika nem érheti el célját és mindez a vállalkozásokkal szemben az intermedier
rendszer profitját növeli.
A szakosított mikrofinanszírozó szervezetek által mőködtetett mikrohitelezés lényege éppen az,
hogy átveszi a hitelintézetektıl a munka-, és költségigényes munkarészeket, és integrált fejlesztési
szolgáltatásban részesíti az ügyfelet. Másrészt non-profit jellege miatt nem növeli az alkalmazandó
kamatlábat, tehát valós támogatást is ad a vállalkozónak, miközben az megerısödve, megfelelı
pénzügyi fegyelmet tanulva bankképes ügyféllé válik.
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A konzorciumunk által javasolt PPP jelegő közös hitelezéssel pedig már mindenki érdeke teljesül:
o a mikrovállalkozó több forráshoz jut, melynek egy része alacsonyabb kamatozású,
o a mikrofinanszírozó szervezet döntését erısíti, kockázatát csökkenti, ha egy hitelintézet is
beszáll a finanszírozásba,
o a hitelintézet is jól jár, hiszen számára egy elıszőrt és felkészítettebb vállalkozó jelenik meg,
akinek
o a mikrohitel miatt csökken az átlagos kamatszintje, miközben a hitelintézet kockázata úgy
csökken, hogy ı piaci kamatot is alkalmazhat.
Ezen elınyök miatt az államnak tehát nem lehet az a célja, hogy a munka-, és költségigényes
feladatok ellátásában a hitelintézeteket támogatja, hanem csak az, hogy a JEREMIE Mikrohitellel a
non-profit mikrohitelezı szervezeteken keresztül a vállalkozókat támogatja.
Nemzetgazdasági szinten a fejlıdést csak az szolgálhatja, ha a rendelkezésre álló összes pénzt
mihamarabb egy professzionális hálózaton keresztül eljuttatjuk a vállalkozókhoz, tehát a
gazdaságba. Még olyan áron is, hogy viszonylag sok hitel visszafizetésével gondok lesznek. A
közpénzbıl nyújtott támogatás egyébként, - mint az állam felé fennálló tartozás – a jelen
elıterjesztésbıl leginkább hiányzó kézikönyvben kidolgozandó módon a vállalkozás tulajdonosi
körének egyéni kötelezettségvállalása mellett adó módjára a késıbbiek folyamán is behajtható lehet
anélkül, hogy bárkit is egy életre tönkretennénk ezzel.

Általános észrevételek, javaslatok:
1) A GKM által bemutatni és elemezni szükséges, hogy a Jeremie programba mely EU-s
országok kapcsolódtak be és amelyek nem tették ezt, azok milyen okból döntöttek így.
2) Magyarázatra, indoklásra szorul a JEREMIE Mikrohitel Program mikrohitelezı
szervezetekre és pénzintézetekre való szétválasztása, tekintettel arra, hogy a mikrohitelezés,
amely szociális tartalmú támogatási program (annak szociális tartalma elsısorban arra
vezethetı vissza, hogy a munkahelyek 2/3-át Magyarországon döntıen ez a célcsoport
foglalkoztatja), így az alacsony jövedelmezıségő vállalatok támogatási formája, amely
nagyszámú, nagy kockázatai miatt kereskedelmi banki módszerekkel nem finanszírozható
célcsoport. Ez azonban nem zárja ki - sıt annak lehetıségét az általunk javasolt módszerrel
lehet igazan megteremteni-, hogy e vállalkozói rétegbıl kellı szakmai és pénzügyi
segítséggel ne emelkedjen ki dinamikus vállalkozások sokasága.
3) Az anyagból nem derül ki és nem tisztázott, hogy mit ért az anyag szerzıje
mikrofinanszírozó szervezeteken. Konkrétan szükséges meghatározni az anyagban, hogy
milyen szervezetekre gondol.
4) A JEREMIE programot a vissza nem térítendı támogatásokból kivont forrásokból hozta
létre az EIF hozzájárulásával a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, ezért nem lehet
egyet érteni azzal, hogy a végsı kedvezményezett vállalkozások ehhez a visszatérítendı
forráshoz kamat felár megfizetése kötelezettsége mellett juthassanak. (A Mikrohitel Plusz
programot az MFB meghosszabbította, így biztosítható a célcsoportnak a jegybanki
alapkamaton történı második fázisos hitelezése.)
5) A tervezet nem tér ki a technical assistance források biztosításának körülményeirıl a
mikrofinanszírozó szervezetek számára.
6) Némi ellentmondást látunk a „piaci kamatozás” elvének használata és a között, hogy a
tervezet gyakorlatilag fixálja az alkalmazandó kamatot (EU ref. kamat + 2 %). A piaci
kamat értelmezésünk szerint a kereslet –kínálat hatására jön létre, itt pedig egy torzítás
jelenik meg. Egyértelmően kamatfelár nélküli és nem piaci kamatozású terméknek kell
lennie a Mikrohitelnek.
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7) Nem értelmezhetı a Jeremie-forrásokból eredı garancia alap létrehozása, hiszen ez jelentıs
mértékben csökkenti a célcsoport számára biztosítható olcsó forrást. Az teljesen
nyilvánvaló, hogy a Hitelgarancia Zrt. a kereskedelmi banki források piacra jutásának
elısegítését - a kezességvállalást - más alapokból biztosítani tudja. A Hitelgarancia Zrt. a
kereskedelmi banki kihelyezés garantálására jelenleg is alkalmas, hiszen más forrásokból
jelentıs mértékő garancia alapot tud ehhez létrehozni. Legfeljebb a JEREMIE HAK viszontgaranciájával lehet segíteni a feltételek enyhítését. Ugyanakkor nyilvánvalóvá válik az az
ellentmondás, hogy az Alap ezzel önmagát garantálná, amely a garanciára fordítandó
összeggel csökkenti a kihelyezésre fordítható forrásokat, ráadásul a garancia díját valakinek
meg kell fizetnie. Így ennek túl sok értelmét nem látjuk.
8) Az anyag nem áttekinthetı, nem nyújt valódi képet a mikrofinanszírozási programról,
hiányzik a részletes termékleírás és a program mőködtetéséhez feltétlenül szükséges
kézikönyv rendszerő feltételrendszeri háttér bemutatása.
9) Az anyagban nincs forrásköltség meghatározás, nem tudni, hogy a holding alap által a
finanszírozó alapok feltöltését az anyag refinanszírozási módszerrel akarja-e megvalósítani,
ugyanis ennek költségét nem mutatják ki. Ugyanakkor a refinanszírozás ebben a
mikrofinanszírozási rendszerben nem jó módszer, itt a tapasztalatok alapján az alap átadás
módszere az, ami mőködtethetı.
10) Nem fogadható el az, hogy ebben a nagykockázatú szférában a mikrofinanszírozó szervezet
vállalja a pénzügyi kockázatokat, mert azt az alapok terhére kell vállalni a célcsoport
fejlesztési céljainak megvalósíthatósága érdekében. Amennyiben a MFSZ viseli a
kockázatokat, a törvényszerően túl óvatos lesz a hitelezés, és jelentısen csökken a hitelezett
vállalkozások száma. Azaz visszatérünk az alapproblémához…
11) Hiányoljuk azokat a számításokat, amik alapján ezt a konstrukciót mőködtethetınek ítéli az
anyag készítıje.
A fenti kérdések tisztázása nélkül nem lehetséges egzakt véleményt mondani a lefektetett anyagról,
az jelen formájában nem elfogadható.

Konkrét észrevételek:
A holdingalapból finanszírozott mikrohitel-program leírása, mindkét kiírásra vonatkoztatva:
o A bank részérıl 50 % saját forrás biztosítását írja elı a kiírás. Ezt is a referencia ráta + 2 %os kamaton kell kihelyezze, ami azt jelentené számára, hogy vesztesége keletkezhet. Ezt
valószínőleg nem fogja felvállalni csak abban az esetben, ha a hitelek kihelyezése számára
nem jelent kockázatot, és egyéb bevételei is lesznek az ügyféltıl, vagy az állam ezt más úton
megtéríti, ami ugyancsak a vállalkozások számára kihelyezhetı forrásokat csökkenti.
o A banki hitelek mögé a portfólió garancia fejezetben leírt konstrukció garancia rendszere
állítható, amely igen bonyolult, standardizált hitelezésre nem alkalmas.
o A tıkeszámlán tartott összeg után kapott kamatbevétel milyen arányban oszlik meg?
o Egyéb díjak bevezetésével tovább növelik a mikrovállalkozások terheit.
o Mind kamatkondíció, mind a maximális hitelösszeg tekintetében kedvezıtlen változás a
vállalkozások számára. A referencia ráta jelenleg 8,54 %, így a hitel kamata 10,54 % lesz. A
saját erı mértéke is növekedett.
o A hitelszámlák kezelése a mikrofinanszírozó szervezetek részérıl komoly felkészültséget
igényel, erre csak a HVK-k vannak felkészítve.
o A hitelek kockázatát sem a HVK, mint alapítvány sem más szervezetek nem tudják
felvállalni, hacsak azt nem árazzák be a termékbe. (Ez nem járható út). A kockázatos
vállalkozói réteg hitelhez juttatása a mikrofinanszírozó szervezeti kockázattal nem oldható
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meg, ez az eddigi gyakorlatnak megfelelıen a fejlesztési hitelalap feladata, erre alkalmas a
JEREMIE Alap.
A porfólió garancia alappal kapcsolatos általános észrevétel, hogy igen bonyolult, a vállalkozások
számára értelmezhetetlen és nem kiszámítható.
A kockázati tıkealappal kapcsolatosan nem fogalmaztunk meg véleményt, mivel az közvetlenül
nem érinti a HVK-k mőködési területét.

Nyíregyháza, 2007. április 20.

Kovács István
a Konzorcium elnöke

