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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie „Europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju 
mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”
(2008/2122(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie „Europejskiej 
inicjatywy na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” (COM(2007)0708),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie białej księgi na temat 
polityki w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-20101, w szczególności jej pkt 35,

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji małych i 
średnich przedsiębiorstw2,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. zatytułowany „Wspólne 
działania na rzecz wzrostu i zatrudnienia: wspólnotowy program lizboński” 
(COM(2005)0330),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. zatytułowany „Polityka spójności 
wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 
2007-2013” (COM(2005)0299), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r.: „Realizacja strategii 
lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia przez państwa członkowskie i regiony 
za pośrednictwem polityki spójności UE w latach 2007-2013” (COM(2007)0798),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. - Wniosek dotyczący 
wspólnotowego programu lizbońskiego 2008-2010 (COM(2007)0804),

– uwzględniając decyzję nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 października 2006 r. ustanawiającą program ramowy na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (2007-2013)3,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 czerwca 2008 r. - „Najpierw myśl na małą 
skalę” - Program „Small Business Act” dla Europy (COM(2008)0394),

– uwzględniając dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe (wersja przeredagowana)4 oraz wniosek Komisji z dnia 1 października 2008 r. 
dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 

                                               
1  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0338.
2  Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.
3  Dz.U. L 310 z 9.11.06, s. 15.
4 Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.
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2006/48/WE i 2006/49/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi 
instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w 
zakresie nadzoru i zarządzania kryzysowego (COM(2008)0602),

– uwzględniając dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego 
w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu1,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis2,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. 
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis
w sektorze produkcji rolnej3,

– uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych4,

– uwzględniając dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi5,

– uwzględniając swoje pisemne oświadczenie z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie 
mikrokredytów (0002/2008),

– uwzględniając art. 192 akapit drugi Traktatu WE,

– uwzględniając art. 39 oraz art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji 
Budżetowej, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii oraz Komisji Prawnej (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że Komisja uważa za mikrokredyt pożyczkę do 25 000 EUR 
mikroprzedsiębiorstwu, jak określono w jej zaleceniu z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym 
definicji małych i średnich przedsiębiorstw (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 
osób i którego obrót roczny i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro).

B. mając na uwadze, że trudny dostęp do odpowiednich form finansowania jest często 
podawany jako bardzo istotna przeszkoda dla przedsiębiorczości a w UE istnieje znaczny 
potencjalny popyt na mikrokredyty, który w chwili obecnej nie jest zaspokojony,

C. mając na uwadze, że Komisja nie zareagowała odpowiednio na wcześniejsze wezwanie 

                                               
1  Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15.
2  Dz.U. L 379 z 28.12.2006, s. 5.
3      Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 35.
4  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.
5  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114.
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Parlamentu zawarte w jego rezolucji z dnia 11 lipca 2007 r., do sporządzenia planu 
działania na rzecz mikrofinansowania, koordynacji różnych środków politycznych i 
optymalnego wykorzystania najlepszych praktyk stosowanych w Unii Europejskiej i poza 
nią,

D. mając na uwadze, że mikrokredyt różni się od zwykłego kredytu, w tym kredytu dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, pod wieloma względami, a przedsiębiorstwa 
poszukujące zwykłych kredytów są zazwyczaj obsługiwane przez tradycyjne banki,

E. mając na uwadze, że mikrokredyt pociąga za sobą wyższe koszty operacyjne ze względu 
na niewielką kwotę pożyczki, brak (wystarczających) zabezpieczeń i wysokie koszty 
manipulacyjne,

F. mając na uwadze, że przedsięwzięcie mikrokredytów zawiera innowacyjne i subiektywne 
elementy, takie jak alternatywne zabezpieczenia lub ich brak oraz nietradycyjną ocenę 
zdolności kredytowej oraz że mikrokredyt jest często przyznawany nie tylko dla zysku, 
ale służy również celowi spójności poprzez próbę integracji lub ponownej integracji 
ze społeczeństwem osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej,

G. mając na uwadze, że mikrokredyty są z definicji małe, ale możliwość ich ponownego 
wykorzystania (ponownego przyznania po spłacie jako dalszej pożyczki tego typu) 
ze względu na ich zasadniczo krótki termin płatności zwielokrotnia ich wpływ,

H. mając na uwadze, że wielu dostawców może zaoferować mikrokredyty, jak na przykład 
nieformalni dostawcy usług finansowych, organizacje, których właścicielami są ich 
członkowie, organizacje pozarządowe oraz banki oszczędnościowe i komercyjne oraz że 
współpraca pomiędzy pozabankowymi instytucjami mikrofinansowymi (MFI) a bankami 
komercyjnymi może być bardzo korzystna,

I. mając na uwadze, że obecny kryzys finansowy pokazuje wady skomplikowanych 
produktów finansowych, a jednocześnie podkreśla wagę instytucji, które skupiają swoją 
działalność na rozwoju lokalnym,    

J. mając na uwadze konieczność wspierania przedsiębiorczości,

K. mając na uwadze, że górne limity stóp procentowych mogą zniechęcać kredytodawców 
do udzielania mikrokredytów, jeśli takie ograniczenia uniemożliwiają im pokrycie 
kosztów udzielenia kredytu,

L. mając na uwadze, że wspieranie mikrokredytów powinno odgrywać znaczącą rolę w 
odnowionej strategii lizbońskiej, 

M. mając na uwadze, że osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, takie jak osoby 
bezrobotne (od dłuższego czasu), osoby na utrzymaniu opieki społecznej, imigranci, 
mniejszości etniczne jak na przykład społeczność romska, pracownicy szarej strefy lub 
osoby mieszkające na obszarach wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
oraz kobiety pragnące założyć mikroprzedsiębiorstwo powinny być w centrum 
zainteresowania europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju mikrokredytów,
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N. mając na uwadze, że choć w największym możliwym stopniu należy zapewnić prywatne 
zaangażowanie, konieczna jest interwencja publiczna w przedsięwzięcie mikrokredytów,

O. mając na uwadze, że choć istnieje wiele inicjatyw UE zawierających elementy wsparcia 
dla mikrokredytów, korzystne byłoby bardziej ukierunkowane podejście,

P. mając na uwadze, że dostęp założycieli mikroprzedsiębiorstw do wsparcia dla 
przedsiębiorstw ma zasadnicze znaczenie, a osoby pragnące wziąć mikrokredyt powinny 
przechodzić obowiązkowe szkolenia,

Q. mając na uwadze, że dostęp do danych kredytowych potencjalnych kredytobiorców 
ułatwiłby przyznanie mikrokredytu,

R. mając na uwadze, że należy promować badania i wymianę najlepszych praktyk w 
dziedzinie mikrokredytów np. w odniesieniu do innowacyjnych technik przyznawania, 
zabezpieczania i ograniczania ryzyka mikrokredytów, zakresu oraz grup docelowych, 
w odniesieniu do których sprawdza się takie podejście w kontekście UE,

S. mając na uwadze, że należy przeanalizować rolę pośredników pod kątem zapobiegania 
nadużyciom,

T. mając na uwadze, że należy ustanowić ramy unijne dla pozabankowych MFI,

U. mając na uwadze, że osoby nieposiadające stałego adresu lub dokumentów tożsamości nie 
powinny być wykluczone z możliwości otrzymania mikrokredytu przez przepisy 
dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy oraz terroryzmowi,

V. mając na uwadze, że należy dostosować przepisy UE dotyczące konkurencji pod kątem 
ograniczenia przeszkód przy przyznawaniu mikrokredytów,

W. mając na uwadze, że unijne przepisy w sprawie zamówień publicznych powinny pomagać 
osobom biorącym mikrokredyt,

1. zwraca się do Komisji o przedstawienie na podstawie art. 44, art. 47 ust. 2 lub art. 95 
Traktatu WE wniosku legislacyjnego lub wniosków w sprawie zagadnień omówionych 
w szczegółowych zaleceniach przedstawionych w załączniku;

2. stwierdza, że zalecenia te są zgodne z zasadą pomocniczości i z podstawowymi prawami 
obywateli;

3. jest zdania, że w odpowiednich przypadkach konsekwencje finansowe postulowanego(-
ych) wniosku(-ów) powinny być pokryte ze środków przydzielonych z budżetu UE;

4. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, a także 
szczegółowych zaleceń przedstawionych w załączniku, Komisji i Radzie oraz rządom 
i parlamentom państw członkowskich.
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI: SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA 
W SPRAWIE TREŚCI ŻĄDANEGO WNIOSKU

1. Zalecenie 1 w sprawie upowszechniania wiedzy na temat mikrokredytów

Parlament Europejski uważa, że akt prawny, który należy przyjąć, powinien regulować, 
co następuje:

(a) Komisja powinna zapewnić wprowadzenie pojęcia mikrokredytu do odpowiedniej 
statystyki i prawodawstwa dotyczącego instytucji finansowych. Statystyki dotyczące 
mikrokredytów powinny uwzględniać dane na temat PKB na mieszkańca w 
państwach członkowskich i rozróżniać pomiędzy pracą na własny rachunek lub 
przedsiębiorstwami rodzinnymi a przedsiębiorstwami zatrudniającymi pracowników 
spoza rodziny, aby umożliwić pozytywną dyskryminację tych pierwszych.

(b) Komisja powinna opracować strategię informacyjną w celu promowania 
samozatrudnienia jako alternatywy dla pracy na etacie, a zwłaszcza jako sposobu 
uniknięcia bezrobocia grup docelowych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. 

(c) Komisja powinna zachęcać państwa członkowskie do stosowania zachęt 
podatkowych na rzecz zaangażowania prywatnych podmiotów w przedsięwzięcie 
mikrokredytów.

(d) Komisja powinna zachęcać państwa członkowskie do ograniczania stosowania 
limitów stóp procentowych pożyczek konsumenckich.

(e) Komisja powinna zażądać od państw członkowskich szczegółowej analizy i 
sprawozdania na temat podjętych przez nie wysiłków i ich rezultatów w odniesieniu 
do mikrokredytów w sprawozdaniach rocznych na temat ich krajowych programów 
reform w powiązaniu ze zintegrowanymi wytycznymi na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia odnowionej strategii lizbońskiej. Komisja powinna jednoznacznie 
odnieść się do zagadnienia mikrokredytów w unijnym dorocznym sprawozdaniu 
z postępu prac.

2. Zalecenie 2 w sprawie finansowania UE

Parlament Europejski uważa, że akt prawny, który należy przyjąć, powinien regulować, 
co następuje:

(a) (Współ)finansowanie następujących projektów objętych takim finansowaniem 
szczególnie ukierunkowanych na promowanie dostępności mikrokredytów dla 
grup docelowych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji określonych przez 
państwa członkowskie w ich ustawodawstwie (takich jak społeczność romska, 
imigranci, osoby mieszkające na obszarach wiejskich o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania oraz kobiety):

(i) zapewnianie gwarancji podmiotom udzielającym mikrokredytów;
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(ii) świadczenie usług pomocniczych dla przedsiębiorstw jako dodatkowych usług 
dla podmiotów biorących mikrokredyty, przez podmioty udzielające 
mikrokredytów lub osoby trzecie, obejmujących obowiązkowe ukierunkowane 
szkolenia z wymiernymi rezultatami dla podmiotów biorących mikrokredyty;

(iii) badania i wymiana najlepszych praktyk na polu operacyjnym, np. w 
odniesieniu do alternatywnych wymagań dotyczących zabezpieczeń, 
nietradycyjnych metod oceny zdolności kredytowej, systemów oceny i roli 
pośredników; oraz

(iv) stworzenie unijnej bazy danych zawierającej pozytywne i negatywne dane 
kredytowe na temat osób biorących mikrokredyty.

(b) Aby uniknąć równoległości/powielania Komisja powinna: 

(i) wyznaczyć jeden organ koordynujący zajmujący się wszystkimi działaniami 
UE dotyczącymi finansowania mikrokredytów; oraz

(ii) (współ)finansować projekty wyłącznie po zakończeniu wypłacania pomocy 
przez opiekę społeczną lub jedynie przez krótki czas po przyznaniu 
mikrokredytu.

3. Zalecenie 3 w sprawie zharmonizowanych ram unijnych dla pozabankowych MFI

Parlament Europejski uważa, że akt prawny, który należy przyjąć, powinien regulować, 
co następuje:

Komisja powinna zaproponować prawodawstwo zapewniające ramy unijne dla 
pozabankowych MFI. W skład tych ram powinny wchodzić następujące elementy:

a) jasna definicja podmiotów udzielających mikrokredytów zapewniająca, że nie biorą 
one depozytów, a co za tym idzie nie są instytucjami finansowymi zgodnie z 
dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych;

b) zdolność do prowadzenia działalności związanej tylko z kredytami; 

c) zdolność do udzielania pożyczek; oraz

d) zharmonizowane, oparte na ryzyku zasady dotyczące autoryzacji, rejestracji, 
sprawozdawczości i nadzoru ostrożnościowego.

4. Zalecenie 4 w sprawie przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu

Parlament Europejski uważa, że akt prawny, który należy przyjąć, powinien regulować, 
co następuje:

Dokonując przeglądu dyrektywy 2005/60/WE Komisja powinna zagwarantować, 
że poprzez zezwolenie na specjalne wyłączenie w przepisach dotyczących należytej 
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staranności wobec klienta, przepisy w niej zawarte nie będą stanowiły przeszkód 
uniemożliwiających osobom nieposiadającym stałego adresu lub dokumentów 
tożsamości otrzymanie mikrokredytu.

5. Zalecenie 5 w sprawie reguł konkurencji

Parlament Europejski uważa, że akt prawny, który należy przyjąć, powinien regulować, 
co następuje:

(a) Dokonując przeglądu przepisów de minimis Komisja powinna zagwarantować:

(i) rozróżnienie ograniczeń de minimis między państwami członkowskimi 
w odniesieniu do wsparcia finansowego dla podmiotów udzielających 
mikrokredytów;

(ii) zniesienie dyskryminacji pomocy de minimis przyznawanej 
przedsiębiorstwom w sektorze rolniczym, jeśli wspomniana pomoc 
przyznawana jest w związku z mikrokredytem; oraz

(iii) zmniejszenie obciążeń administracyjnych, jeśli pomoc przyznawana jest 
w związku z mikrokredytem.

(b) Komisja powinna szczegółowo określić w prawodawstwie, że funkcja 
pozabankowych MFI i, w stosownych przypadkach, pomoc publiczna otrzymywana 
przez tego typu instytucje są zgodne z unijnymi regułami konkurencji.

(c) Komisja powinna wdrożyć przepisy pozwalające na preferencyjne traktowanie 
w procedurach zamówień publicznych towarów i usług wykonywanych przez osoby 
biorące mikrokredyt.
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UZASADNIENIE

Przebieg procedury

Udzielanie mikrokredytów ma swoje korzenie w Azji Południowej i Ameryce Łacińskiej, 
gdzie uruchomiono pierwsze inicjatywy związane z mikrokredytami w połowie lat 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Najbardziej znanym projektem dotyczącym 
mikrokredytów jest Grameen Bank w Bangladeszu, który został założony w 1976 r. przez 
profesora Muhammada Yunusa. Model działalności Grameen Bank, który w chwili obecnej 
jest największą instytucją mikrofinansową (MFI) z ponad 6 mln kredytobiorców, był 
powielany przez wiele innych MFI. W 2006 r. profesor Yunus i Grameen Bank zostali 
odznaczeni Pokojową Nagrodą Nobla. 

Sukces przedsięwzięcia mikrokredytów w zmniejszaniu ubóstwa w krajach rozwijających się 
do tej chwili nie został przeniesiony na grunt UE. Mimo że istnieje wiele inicjatyw zarówno 
publicznych, jak i prywatnych, które próbują promować tego rodzaju przedsięwzięcia również 
w Europie, wciąż brakuje podejścia holistycznego do tego zagadnienia i mamy do czynienia 
z luką na rynku w tym sektorze: wszystko wskazuje na potencjalnie duże zapotrzebowanie na 
mikrokredyty ze strony osób, które nie mogą uzyskać pożyczek w tradycyjnym sektorze 
bankowym.

Sukces Europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju mikrokredytów mógłby istotnie przyczynić 
się do osiągnięcia celów odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz 
do stworzenia innowacyjnej, twórczej i dynamicznej gospodarki europejskiej. Małe 
przedsiębiorstwa są istotnym źródłem wzrostu, zatrudnienia, umiejętności związanych 
z przedsiębiorczością, innowacji i spójności w UE. Mikrokredyty mogą zwłaszcza przyczynić 
się do realizacji jednego z czterech priorytetów strategii lizbońskiej, a mianowicie 
wyzwolenia potencjału gospodarczego poprzez wsparcie integracji lub ponownej integracji 
społecznej i gospodarczej osób za pomocą samozatrudnienia. Zasadniczo będzie można 
uznać, że strategia lizbońska odniosła sukces jedynie w sytuacji znacznego wzrostu poziomu 
zatrudnienia.

(Termin „mikrofinanse” obejmuje również inne usługi finansowe na małą skalę, takie jak 
mikroubezpieczenia, podstawowe rachunki bieżące i rachunki oszczędnościowe. 
Sprawozdanie dotyczące mikrokredytów nie będzie zajmowało się tymi pojęciami.)

Komunikat Komisji

Komisja definiuje mikrokredyt jako pożyczkę do 25 000 EUR mikroprzedsiębiorstwu (tj. 
przedsiębiorstwu zatrudniającemu mniej niż 10 osób i którego roczny obrót i/lub całkowity 
roczny bilans nie przekracza 2 mln EUR).

W swoim komunikacie „Europejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” opublikowanym w listopadzie 2007 r. Komisja 
zachęca państwa członkowskie do przyjęcia odpowiednich krajowych ram instytucjonalnych, 
prawnych i handlowych koniecznych do promowania korzystniejszego otoczenia dla rozwoju 
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mikrokredytu. Ponadto uruchomiono inicjatywę JASMINE, nowy instrument na poziomie 
europejskim mający na celu wspieranie rozwoju pozabankowych instytucji mikrofinansowych 
(MFI) w państwach członkowskich. Jednak nawet jeśli elementy tej inicjatywy są obiecujące, 
ich wadą jest to, że zamiast ustanowienia prawdziwie europejskich ram pozostawiają to 
zadanie zasadniczo w gestii państw członkowskich.

Grupy docelowe

W opinii sprawozdawcy rezultat europejskiej inicjatywy w dziedzinie mikrokredytów 
powinien być innowacyjny i skupiać się na grupach docelowych, którym do tej pory nie 
poświęcono wystarczającej uwagi. W związku z tym, że istnieje wiele inicjatyw 
ukierunkowanych na MŚP zaliczające się do kategorii „małych” i „średnich” przedsiębiorstw, 
a te grupy docelowe są zasadniczo obsługiwane przez tradycyjne banki, Europejska 
inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów powinna raczej skupiać się na osobach 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, które chcą założyć mikroprzedsiębiorstwo, takich 
jak osoby bezrobotne (od dłuższego czasu), osoby na utrzymaniu opieki społecznej, 
imigranci, mniejszości etniczne, pracownicy szarej strefy lub osoby mieszkające na obszarach 
wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz kobiety. W związku z tym 
należy wziąć pod uwagę, że grupy docelowe w poszczególnych państwach członkowskich 
bardzo się między sobą różnią i są również bardzo zróżnicowane w obrębie tych grup. 

Należy się zastanowić nad tym, kto powinien być pośrednikiem pomiędzy kredytobiorcą 
a kredytodawcą. Należy zastanowić się nad tym czy można wybrać pośrednika z samej grupy 
docelowej. Z jednej strony takie rozwiązanie mogłoby być skuteczne gdyż członkowie grupy 
docelowej mogliby bardziej ufać pośrednikowi pochodzącemu z tej grupy niż osobie z 
zewnątrz. Z drugiej strony wewnętrzny system kredytów nie byłby idealnym rozwiązaniem 
dla pewnych grup, gdyż mógłby dawać władzę już istniejącej wyższej klasie wewnątrz grupy.

Szczególne cechy mikrokredytu

Tradycyjny sektor bankowy uważa, że udzielanie pożyczek opisanym powyżej grupom 
docelowym dla mikrokredytów jest ryzykowne i kosztowne. Banki komercyjne uważają, że są 
narażone na zbyt wysokie ryzyko niedotrzymania zobowiązania i za niskie marże. Co za tym 
idzie banki nie są zainteresowane pewnymi grupami klientów, którzy w rezultacie 
„niekwalifikują się do korzystania z banku”. 
Oznacza to, że przedsięwzięcie mikrokredytów różni się od tradycyjnej bankowości. 
Obejmuje ono innowacyjne i subiektywne elementy, takie jak alternatywne zabezpieczenia 
lub ich brak oraz nietradycyjną ocenę zdolności kredytowej. Mikrokredyt jest często 
przyznawany nie tylko z powodów ekonomicznych i nie tylko dla zysku, ale służy również 
celowi spójności poprzez próbę integracji lub ponownej integracji ze społeczeństwem osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Przyznanie mikrokredytu pociąga za sobą wyższe koszty operacyjne ze względu na niewielki 
rozmiar pożyczki, brak (wystarczających) zabezpieczeń i wysokie koszty manipulacyjne, 
gdyż z klientami często trudno się fizycznie skontaktować, oraz potrzebę dużego zakresu 
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usług pomocniczych i doradczych dla przedsiębiorstw - co wiąże się z koniecznością 
posiadania dużej i kosztownej sieci osób blisko związanych z grupą docelową.

Nawet jeśli udzielanie mikrokredytów nie przynosi zysków to i tak jego wspieranie jest 
opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż zasadniczo koszty wsparcia finansowego 
dla samozatrudnienia są niższe niż świadczenia dla bezrobotnych, przynajmniej 
w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Fakultatywne elementy europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju mikrokredytów

Wyeksponowanie roli mikrokredytów
Aby wyeksponować rolę mikrokredytów na poziomie UE, co jest konieczne aby wspierać ich 
rozwój, należy wprowadzić pojęcie mikrokredytu jako osobnej kategorii do istniejących 
przepisów statystycznych i bankowych. W tym względzie wątpliwe jest, czy właściwe jest 
stosowanie tej samej definicji mikrokredytu używanej przez Komisję we wszystkich 
państwach członkowskich. W związku z tym, że PKB jest bardzo różny w poszczególnych 
państwach członkowskich, pożyczka kwoty w tej samej nominalnej wysokości jest różnie 
postrzegana w różnych regionach.

Mikrokredyty powinny również być promowane za pomocą zachęt podatkowych oraz 
poprzez zniesienie limitów stóp procentowych. Powodem stosowania limitów stóp 
procentowych jest chęć ochrony pożyczkobiorców przed nadmiernie wysokimi kosztami 
brania pożyczki. Limity stóp procentowych mogą jednak uniemożliwiać pożyczkodawcom 
pokrywanie kosztów udzielania pożyczek i zmuszać ludzi do pożyczania od lichwiarzy, 
którzy będą pobierali jeszcze wyższy procent. Wiele osób zawodowo zajmujących się 
mikrokredytami twierdzi, że wąskie gardło w odniesieniu do mikrokredytów ze strony 
pożyczkobiorców spowodowane jest nie ich kosztami ale dostępnością. W związku z tym, że 
mikrokredyty to małe kwoty z krótkim terminem płatności, raty płatności są niskie pomimo 
odsetek, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niewspółmiernie wysokie. W związku 
z tym ograniczanie limitów stóp procentowych należy stosować jedynie do pożyczek 
konsumenckich.

Finansowanie UE
Z wyjątkiem JASMINE inicjatywy UE, które powinny wspierać mikrokredyty, mają 
zazwyczaj szerszy zakres stosowania niż mikrokredyt, co jest niezgodne z celem 
szczególnego skupienia się na udzielaniu wsparcia za pomocą mikrokredytu osobom 
znajdującym się w niekorzystnej sytuacji. Ponadto wielość inicjatyw i ich administracyjna 
złożoność utrudniają małym projektom korzystanie z nich. Korzystne byłoby ukierunkowanie 
inicjatyw UE i bardziej dokładne rozróżnienie miedzy poszczególnymi grupami docelowymi.

W celu wspierania udzielania mikrokredytów grupom docelowym znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji, finansowanie UE powinno być przyznawane pod warunkiem, że osoby 
należące do tych grup docelowych będą otrzymywały wsparcie w następujących obszarach:

- Pośredniego wsparcia poprzez zapewnianie gwarancji, gdyż stwarza to zachęty dla 
dodatkowego prywatnego wsparcia.



PR\748310PL.doc 13/14 PE414.375v01-00

PL

- Pokrywania kosztów świadczenia usług pomocniczych dla przedsiębiorstw, jeśli 
wykonywane są one przez same MFI lub inne organizacje. Dla założycieli 
mikroprzedsiębiorstw należących do grup docelowych znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji bardzo ważny jest dostęp do usług pomocniczych dla przedsiębiorstw (takich jak 
doradztwo, szkolenia, porady, szkolenia finansowe, gorące linie, koła 
mikroprzedsiębiorców).

- Badań i wymiany najlepszych praktyk, np. w odniesieniu do innowacyjnych technik 
przyznawania, zabezpieczania i ograniczania ryzyka mikrokredytów (takich jak 
alternatywne wymagania dotyczące zabezpieczeń, nietradycyjne metody oceny zdolności 
kredytowej lub systemy oceny). Należy ocenić w jakim stopniu te podejścia są skuteczne 
na poziomie UE i w odniesieniu do których grup docelowych. Należy promować szeroko 
zakrojoną wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń (krajów i regionów w Europie i 
poza nią).

Przepisy dotyczące podmiotów udzielających mikrokredytów
Nie wydaje się, aby dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych stwarzała bezpośrednie 
przeszkody dla udzielania mikrokredytów przez licencjonowane instytucje finansowe.
Z zasady jednak tradycyjne banki nie są chętne do obsługiwania osób „niekwalifikujących się 
do korzystania z banku”, a zatem pozabankowe MFI wydają się bardziej odpowiednie do 
obsługi tej grupy docelowej. Należy jednak przewidzieć na mocy dyrektywy w sprawie 
wymogów kapitałowych bardziej przychylne traktowanie mikrokredytów, co do których dane 
historyczne wskazują, że są one mniej ryzykowne (doświadczenia wielu podmiotów 
udzielających mikrokredytów pokazują, że zazwyczaj współczynnik spłaty pożyczek jest 
niezwykle wysoki). Wprowadzenie terminu „mikrokredyt” do dyrektywy w sprawie 
wymogów kapitałowych powinno się również przyczynić do jego szerszego uznawania.
Ponadto niektóre aspekty dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych oraz fakt, że opiera 
się ona na zasadzie minimalnej harmonizacji stwarzają pośrednie przeszkody. Przede 
wszystkim zgodnie z dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych tylko instytucje 
finansowe mogą przyjmować od społeczeństwa depozyty lub inne fundusze zwrotne.
Obciążenia administracyjne instytucji finansowych są wysokie, co zmusza pozabankowe 
podmioty oferujące mikrokredyty do przeanalizowania korzyści posiadania licencji bankowej 
(a co za tym idzie dostępu do stosunkowo tanich depozytów) i wad bycia podmiotem 
podlegającym regulacjom. Ponadto niektóre państwa członkowskie zaostrzyły przepisy 
dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych w swoim prawodawstwie krajowym 
zastrzegając niemal wszystkie rodzaje działalności związanej z udzielaniem pożyczek dla 
licencjonowanych banków. Bezpośrednie dalsze pożyczanie funduszy pożyczonych od 
banków osobom biorącym mikrokredyty jest również ograniczone w wielu państwach 
członkowskich. Takie wymagania stanowią przeszkodę dla udzielania mikrokredytów przez 
pozabankowe MFI. 

Aby promować powstawanie pozabankowych MFI, sprawozdawca popiera ustanowienie 
kompleksowych zharmonizowanych ram prawnych na poziomie UE dla pozabankowych 
MFI. Zharmonizowane ramy prawne dla pozabankowych MFI nie powinny jednak zmuszać 
istniejących podmiotów udzielających mikrokredytów do zmiany swojej tożsamości. W tym 
sektorze w poszczególnych państwach członkowskich powstały różne modele, które są 
dostosowane do odpowiedniego otoczenia prawnego, gospodarczego i społecznego. Ponadto 
należy zapobiec powstaniu nieuczciwej konkurencji z licencjonowanymi bankami.
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Przepisy dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Przepisy dyrektywy 2005/60/WE mogą uniemożliwiać osobom nieposiadającym stałego 
adresu lub dokumentów tożsamości dostęp do pożyczek. Te grupy osób nie powinny jednak 
być wyłączone z możliwości otrzymania mikrokredytu. Biorąc uwagę nieznaczną wysokość 
mikrokredytu cele dyrektywy nie zostaną naruszone poprzez szczególne wyłączenia.

Pomoc państwa / rozporządzenie de minimis
Pomoc państwa jest ważnym elementem wspierania mikrokredytów. Unijne rozporządzenie 
de minimis dotyczące obowiązku przekazywania informacji może być źródłem problemów w 
zakresie wsparcia finansowego dla mikrokredytów, gdyż zgodnie z rozporządzeniem pomoc 
finansowa państwa w kwocie poniżej 200 000 euro w trakcie trzech lat budżetowych na rzecz 
danego przedsiębiorstwa nie stanowi pomocy państwa. Zasada ta ma zastosowanie do 
wszystkich państw członkowskich bez żadnego rozróżnienia, mimo że warunki, zwłaszcza dla 
małych przedsiębiorstw i osób samozatrudnionych, bardzo się różnią w poszczególnych 
państwach. Należy zatem rozważyć wprowadzenie zróżnicowanych pułapów pomocy de 
minimis w poszczególnych państwach członkowskich.
Dla przedsiębiorstw działających w sektorze rolniczym całkowita kwota pomocy de minimis
przyznana dla jednego przedsiębiorstwa nie powinna przekraczać 7 500 euro w ciągu trzech 
lat. Ten sektor ma jednak duży udział w potencjalnym rynku dla mikrokredytów i nie należy 
go dyskryminować. Ponadto wielu rolników prowadzących przedsiębiorstwa na małą skalę w 
sektorze rolniczym nie ma dostępu do dotacji, gdyż zazwyczaj do ich otrzymania konieczny 
jest minimalny rozmiar (areału itp.). Należy dokonać przeglądu tej dyskryminacji sektora 
rolniczego w rozporządzeniu de minimis.

Na koniec istnieją dowody na to, że procedura dotycząca przyjmowania przez Komisję 
metodologii w celu skorzystania z wyłączenia dla systemów gwarantowania jest długa i 
skomplikowana. Należy przeanalizować, czy istnieje możliwość jej uproszczenia 
w odniesieniu do przyjmowania pomocy jako „przejrzystej”, jeśli świadczona jest w ramach 
systemu gwarantowania.
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