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11. A mikrohitelezés ellentmondásai és kritikája 

A mikrohitelezésnek sok kritikusa van, akik igyekeznek rámutatni ennek a szegénységet 
enyhítő eszköznek a hiányosságaira.  
 
Tekintsünk egy szemelvényt a mikrohitelezés ellen felhozott kritikákból:  
• A kitűzött célt nem lehet elérni. A mikrohitelezés önmagában nem képes a szegénység 

megszüntetésére: nincsenek történelmi példák olyan országokra, amelyek a hitelből 
finanszírozott kisvállalkozások segítségével lettek volna úrrá a szegénységen. A 
mikrohitel programok semmit nem változtatnak a szegénységet létrehozó és újratermelő 
alapvető, strukturális problémákon. A mikrohitelezés azon a vonzó, de hamis ígéreten 
alapszik, hogy a szegény emberek meggazdagodhatnak a mikrohitel segítségével. A 
mikrohitelezés valójában árt a szegénység elleni küzdelem ügyének, mert elvonja a 
forrásokat és a figyelmet sokkal fontosabb, az államok által koordinált beavatkozásoktól, 
fejlesztési célú pénzforrásoktól és befektetési stratégiáktól. A mikrohitelezés előnyei 
rövidtávúak. A mikrohitelezés csak kevés számú szerencsés egyén számára teremt 
jövedelmet és üzleti lehetőségeket. 

• Donorfüggés és uzsorakamat. A bizonyítékok azt mutatják, hogy ha a mikrohitel-
szervezetek nem kapnak jelentős tőkeinjekciót a kormányzat vagy egy segélyalap 
részéről, akkor kénytelenek nagyon magas kamatlábat kérni. A szociális mikrohitel 
programok az esetek többségében nem önfenntartók, és támogatás nélkül nem 
fenntarthatók. Ezért a kamatok gyakran évi 50%-ra vagy még annál is sokkal magasabbra 
emelkednek. 

• Rosszul megválasztott célcsoport. A mikrohitelezés túlnyomórészt a szegénységi 
küszöbhöz közel álló háztartásokat szolgálja ki, viszont a mikrohitel programok többsége 
nem hajlandó a legszegényebbeknek nyújtani ezt a pénzügyi szolgáltatást.  

• Hiányos kivitelezés. Sok mikrohitel program ajánl hiteleket képzés nélkül, de ez a 
kedvezményezett kisvállalkozások csődjéhez vezet. A nőknek különösen jelentős 
akadályokkal kell szembenézniük, amikor jövedelmüket emelni kívánják. A mikrohitelek 
csak akkor képesek a nők társadalmi helyzetén javítani, ha a mikrohitelt nyújtó 
szervezetek más pénzügyi szolgáltatásokon túlmenően még olyan kiegészítő 
támogatásokat is nyújtanak, mint az oktatás, képzés, és marketing. Azonban a legtöbb 
mikrohitel program nem tud ilyen kiegészítő programokat ajánlani. 
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	   • Az eredeti céltól eltérő felhasználás. A mikrohitelekkel gyakran visszaélnek, és 
vállalkozási projektek helyett mindennapi fogyasztásra használják fel őket, vagy olyan 
rendkívüli költségeket finanszíroznak belőlük, mint az esküvők, temetések, oktatási vagy 
egészségügyi kiadások. 

• Adósságcsapda. A mikrohitel gyakran ugyanannak a családnak ugyanazzal a mikrohiteles 
intézménnyel fennálló állandó eladósodottságához vezet. 

• Kényszervállalkozás. Sok olyan település van, ahol a szegény családok csak úgy tudják 
elkerülni az éhezést, ha mikrohitelt vesznek fel, eladósodnak és vállalkozást indítanak. 
Azonban nem mindenki születik vállalkozónak.  

• Csoportos hitelezés veszélyei.  A csoport nyomás egymás hiteleinek visszafizetésére 
könnyen személyi ellentéteket, konfliktusokat generálhat az önsegítő csoport tagjai között. 

• Indokolatlanul éles versenyt generál. A mikrohitelezés hosszú távon nem igazán sikeres 
abban, hogy számos virágzó kisvállalkozást hozzon létre. Ha egy üzleti ötlet működik, és 
mikrohitel segítségével megvalósíthatóvá válik a szegény emberek számára, akkor túl sok 
vállalkozó vág bele ebbe az üzletágba és versenyez egymás ellen, ami a piacok 
túlzsúfoltságához vezet.  

 
 
Vitakérdések: 

• Kinek higgyünk? A mikrohitel mellett szóló érveknek, vagy az itt felsorolt kritikai 
észrevételeknek? 

• Melyik kritikai észrevétel volt a leginkább elgondolkoztató? 
 


