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	   Szegénység, társadalmi tőke, mikrohitel, kisvállalkozás 
 

Fogalmak bevezetése középiskolai tanulók számára1 
 

Szerzők: Futó Péter2, Gosztonyi Márton3 és Mehdi Hasan4 
 
 

1. A hitel és a bizalom 

A bizalom a társadalomban. A "hitel" kifejezés a latin "credit" szóból származik. A "credit" 
szó azt jelenti: "ő hisz”. A hitel két fél közötti kapcsolat, ahol az egyik fél (a hitelező) abból 
indul ki, hogy a másik fél (a kölcsönvevő), a neki kölcsönadott pénzt visszafizeti. A „hitel” 
szó azt sugallja, hogy a bizalom fontos szerepet játszik a hitelezésben, akár szerződéssel, akár 
anélkül adnak kölcsön, akár valóságos személy, akár vállalatok, bank, állam, vagy más 
intézmény a hitelfelvevő. A bizalom a személyek közötti kapcsolatok fontos összetevője, ez 
teszi lehetővé, hogy az emberi kapcsolatok hatékonyan működjenek. A bizalom jelenségét a 
pszichológia, a szociológia, a vezetéstudomány, a közgazdaságtan és a politika-tudomány 
szakértői régóta kutatják. A szakértők egyetértenek abban, hogy a bizalmi tényező, - tehát a 
bizalom megléte vagy annak hiánya - közvetlen hatást gyakorol bármifajta megállapodásra, 
legyen szó üzletről vagy másfajta elkötelezettségről. Ha a bizalom szintje magas, akkor 
várható, hogy a csoport tagjai együttműködnek és teljesítményük jobb lesz. 
 
A társadalmi tőke és a kapcsolati háló. A barátok, kollégák, szomszédok, és egyéb személyes 
kapcsolatokat kapcsolati hálónak nevezzük, beleértve a klubok, vallási gyülekezetek tagjai 
közötti kapcsolatot is. A szociológusok gyakran használják a társadalmi tőke fogalmát is: ez 
nem más, mint a kapcsolati háló pénzben nem kifejezhető értéke egy adott közösségben. A 
társadalmi tőke annál nagyobb, minél nagyobb a közösség tagjainak hajlandósága arra, hogy 
egymás érdekében készek legyenek cselekedni, minél magasabb a közösségben a bizalom, 
együttműködési készség, a szándék, hogy a tagok emberi szükségleteit kielégítsék. Számos 
szociológiai kutatás, amiknek témája az emberi közösség, azzal a feltevéssel él, hogy a 
társadalmi hálózatoknak értéke van, és a kérdés éppen az, hogy mekkora a szintje ennek az 
értéknek - más szóval a társadalmi tőkének. 
 
Néhány példa a társadalmi tőkére. A társadalmi tőke jelen van a baráti kapcsolatokban, a 
szomszédok között, a templomokban, iskolákban, klubokban, civil szervezetekben , sőt még a 
kocsmákban is. Ha a szomszédok rajta tartják a szemüket egymás házán, akkor a társadalmi 
tőke működik. Ha egy szorosan összefonódott gazdasági közösség tagjai egymással szerződés 
nélkül kötnek üzleteket, vagy amikor gyémántkereskedők anélkül kötnek üzleteket, hogy 
minden egyes kő tisztaságát megvizsgálnák, az szintén arra utal, hogy ebben a közösségben a 
társadalmi tőke szintje magas. 
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	   Bizalmi szint a különböző európai országokban. A bizalom témájával kapcsolatban a 
szociológusok számos felmérést végeztek. Például Európában 1995 és 2002 között felmérések 
egy sorozatában több tízezer személyt kérdeztek meg, egyazon kérdőív alkalmazásával, ahol a 
kérdések arra vonatkoztak, hogy milyen személyekben és intézményekben mennyire bíznak a 
kérdezettek. A kutatás megállapította, hogy a bizalmi szint a kontinensen a skandináv 
országokban a legmagasabb. A magyar társadalom bizalmi indexe sokkal alacsonyabb, mint a 
nyugat-európai társadalmakban. A többször megismételt felmérések kimutatták, hogy a 
bizalmi index Magyarországon erőteljesen csökkent ebben az időszakban. Ezt az eredményt 
arra alapozták, hogy Magyarországon jelentősen nőtt azoknak az embereknek az aránya, akik 
szerint „senki sem törődik a másikkal” és hogy "az a legjobb, ha nem bízunk senkiben". 
 
A társadalmi tőke hatásai. Az egyes társadalmi csoportokban a bizalom, a kölcsönösség és az 
együttműködés előnyei nyilvánvalóak és könnyen kimutathatók. A közgazdászok úgy 
értelmezik a társadalmi tőke és a bizalom fogalmait, hogy ezek egy közösség hosszú távú 
beruházásai, amelyek növelhetik a csoport gazdasági hatékonyságát. A társadalmi tőke és a 
bizalom különböznek a tőke más formáitól: ezek nem az egyén birtokában vannak, hanem az 
egyének egy közössége birtokolja őket. Az elmúlt évtizedekben számos vizsgálat mutatta ki, 
hogy a gazdasági növekedés nemcsak a pénztőkével finanszírozott és tárgyakban 
megtestesülő beruházások által - tehát nemcsak a pénzbe kerülő és kézzelfogható javak 
szaporítása révén - gyorsítható, hanem a kisebb-nagyobb közösségek társadalmi tőkéjének 
fejlesztésével is. Számos tanulmány mutatta ki, hogy az emberek jó közérzete, az egymásba 
vetett bizalom, a boldogság szubjektív érzékelése jelentős gazdasági tényező.  
 
A szociális mikrohitel küldetése. A szociális mikrohitel pénzügyi szolgáltatás, melynek 
keretében egy mikrohitel-szervezet kis kölcsönöket (mikrokölcsönt) nyújt rossz anyagi 
helyzetben lévő, többségében munkanélküli hitelfelvevőknek abból a célból, hogy a 
hitelfelvevők önmagukat foglalkoztató kisvállalkozókká váljanak, vagy hogy a már beindított 
vállalkozói projektjeiket működtessék. Az adósok tehát nem számíthatnak a hagyományos 
pénzügyi szektorra, mert a bankok nem tekintik őket hitelképesnek, mivel hiányos 
biztosítékokkal rendelkeznek.  
 
Mi garantálja, hogy a hitelfelvevők visszafizetik a mikrohitelt? A hitelezőnek általában 
bizonyos garanciákra van szüksége annak érdekében, hogy a kihelyezett pénzt visszakapja, és 
így a mikrofinanszírozási rendszer működtethető, fenntartható, bővíthető legyen. A hitelezés 
során a hitelfelvevő megjelölhet egy tárgyat vagy ingatlant, az úgynevezett biztosítékot - vagy 
más szóval fedezetet, zálogot - ami a hitelezőé lesz, ha az adós a kölcsönt nem fizeti vissza. A 
hagyományos pénzügyi szektorban – tehát például a bankoknál - a biztosíték például lehet egy 
autó, egy ékszer, egy ház vagy annak egy kisebb része. A korábbi hitelezési konstrukciókhoz 
képest a szociális mikrohitel modellje azt a lényeges újítást vezette be, hogy a hitelező itt nem 
tart igényt megfogható, tapintható biztosítékra, hanem a kölcsön fedezete az adós bizalmi 
tőkéje, társadalmi tőkéje, kapcsolatrendszere. Gyakran ez úgy valósul meg, hogy a 
hitelfelvevőért a csoport vállal felelősséget.  
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	   Nemcsak a hitelezőnek kell megbízni az adósban, hanem az adósnak is a hitelnyújtóban. A 
hitelezés akkor is megbukhat a bizalom hiányán, ha az emberek attól tartanak, hogy a hitelező 
erőszakkal vagy nyilvános megszégyenítéssel akarja visszaszerezni nehezen behajtható 
követeléseit. Sok országban a bankokra vonatkozó törvények mellett külön jogszabályok 
rendelkeznek a mikrohitelt nyújtó szervezetekről is. Stabil mikrohitel-szervezetek, jól 
megszerkesztett hitelszerződések és jól működő ellenőrzési mechanizmusok nélkül a 
mikrohitelezés egészében rendülhet meg a közösség bizalma. A szociális mikrohitelezésben 
már csak azért is nagy szerepet játszik a bizalom, mert a hitelfelvevők jelentős része 
alacsonyan képzett szegény ember, és mint ilyen, sebezhető. 
 
A bizalom szerepe a betétgyűjtésben. A "mikrofinanszírozás" fogalma szélesebb: ez nemcsak 
hitelezést jelent, hanem a kis összegű takarékbetétek gyűjtése és további pénzügyi 
szolgáltatások is beletartoznak. Tekintsük először a betétgyűjtést. A szegény háztartások 
számára nagyon fontos, hogy pénzüket biztonságos helyen tarthassák: sokkal többen igénylik 
ezt, mint hogy hitelhez jussanak. A mikrohitelezés és a betétgyűjtés kapcsolata szoros, hiszen 
sok mikrofinanszírozási intézményben eleve csak azok kaphatnak mikrohitelt, akik azt 
megelőzően ugyanott takarékoskodtak is, tehát korábban rendszeresen helyeztek el pénzt a 
betétszámlájukon. A bizalom szerepe itt nyilvánvaló: a háztartások csak olyan pénzügyi 
intézménynél hajlandók betéteiket elhelyezni, amelyek biztonságosan gazdálkodnak, és nem 
kell aggódni a csődjüktől.  
 
A bizalom szerepe a mikro-biztosításban. A mikrohitel és a mikro-betét mellett a 
"mikrofinanszírozás" harmadik komponense a mikro-biztosítás. A mikrohitel visszafizetése 
korábban sokszor azért ütközött akadályba, mert valamilyen kedvezőtlen esemény jött közbe, 
például megbetegedett vagy elpusztult az állat (pl. tehén), amelyet a kölcsönből vásároltak, 
mielőtt még hasznot hajtott volna. A mikrofinanszírozási szervezetek az ilyen és ehhez 
hasonló helyzetek megelőzésére vezették be az úgynevezett mikro-biztosítást, ami a kölcsönt 
felvevő háztartás vállalkozását fenyegető veszélyek ellen véd. A mikro-biztosítás is 
nagymértékben támaszkodik a bizalomra, hiszen senki sem vásárolna biztosítást, ha nem 
bízna abban, hogy egy káresemény bekövetkezése után a biztosító társaság fizetni fog. 
 
Vitakérdések: 

• Te kinek adnál kölcsön? 
• Jár-e a szegény embereknek hitel? 

 


