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	   Szegénység, társadalmi tőke, mikrohitel, kisvállalkozás 
 

Fogalmak bevezetése középiskolai tanulók számára1 
 

Szerzők: Futó Péter2, Gosztonyi Márton3 és Mehdi Hasan4 
 
 

2. A mikrohitel első modellje 

A Grameen modell. Banglades egy több mint 150 milliós ország Dél-Ázsiában, ahol a 
népesség egynegyede szegény, mert kevesebb, mint napi 2 dollárból él. Ebben az országban 
sok olyan gyerek él, aki alacsonyan táplált. Az egyik itteni közgazdasági egyetem 
professzora, Muhammad Yunus 1976-ban kutatni kezdte a szegény háztartások számára 
nyújtható vállalkozási hitelek témáját, ezen belül elsősorban e hitelprojektek 
megvalósíthatóságát, és azt, hogy a szegény adósok képesek-e visszafizetni az általuk felvett 
kölcsönöket. A Yunus által tervezett és meg is valósított kísérleti projekt újdonsága az volt, 
hogy a hitelfelvevőknek nem kellett semmilyen értéktárgyat, sem más megfogható, eladható 
biztosítékot letétbe helyezni ahhoz, hogy megkapják a hitelt.  
 
A Grameen Bank. Yunus jó kapcsolatot épített ki helyi bankokkal, és ezek segítségével több 
ezer kisösszegű hitelt sikerült kihelyezni, amelyek túlnyomó többségét az adósok vissza is 
fizettek. A falvakban gyorsan elterjedt a híre annak, hogy létezik olyan hitelkonstrukció, 
amelynek alkalmazása mellett a szegény emberek bizonyítottan hitelképesek. Bár a mikrohitel 
modellje sikeresnek bizonyult, a nagy bankok azonban továbbra is elutasították, hogy ilyen 
üzletágat indítsanak. Féltek, hogy a mikrohitel túl költséges és kockázatos hitelfajta. Végül 
Yunus adakozó magánszemélyekhez és adományozó szervezetekhez – úgynevezett 
donorokhoz – fordult, és segítségükkel 1983-ban megalapította Grameen Bankot. A bank 
egyetlen tevékenysége a mikrofinanszírozás volt. Az időközben eltelt két és fél évtized alatt a 
Grameen Bank már több mint 4 milliósra növelte ügyfélkörét.  
 
A mikrohitel sikertörténetté válik. A mikrohitel ígéretes újítás, innováció, amely hozzájárul a 
szegénység csökkentéséhez és a gazdasági fejlődéshez. A Grameen Bank sikerének hatására a 
világ sok országában számos más szociális mikrofinanszírozási intézmény jött létre. Az ENSZ 
a 2005-ben "Nemzetközi Mikrohitel Évet" hirdetett. A mikrohitel ötletéért és annak 
megvalósításáért 2006-ban Muhammad Yunus Nobel-békedíjat nyert.  
 

                                                
1	  Ennek	  az	  írásnak	  a	  létrehozását	  az	  Európai	  Unió	  a	  “Teaching	  Microcredit”	  projekt	  keretében	  támogatta.	  A	  
projekt	  magyar	  résztvevői:	  Corvinus	  Egyetem	  Budapest	  és	  Baptista	  Szeretetszolgálat.	  Budapest	  2016.	  
2	  Címzetes	  egyetemi	  tanár,	  Corvinus	  Egyetem,	  Budapest.	  
3	  PhD	  hallgató,	  Corvinus	  Egyetem,	  Budapest.	  
4	  2014-‐2016-‐ban	   	   az	   “Összehasonlító	   helyi	   fejlesztés”	   „CODE	  Comparative	   Local	  Development”	   Erasmus	  
Mundus	  Mesterkurzus	  hallgatója.	  
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	   A hitel visszafizetését elősegítő stratégiák. Sok mikrohitel szervezet úgy helyez ki hiteleket, 
hogy nem kér fedezetet és kevés információja van az adósok hitelképességéről. Márpedig ha a 
hitelfelvevők jelentős része nem hitelképes, akkor a mikrohitelt nyújtó program folyamatos 
működése, fenntarthatósága kockázatossá válik. Piaci értékkel bíró, eladható biztosítékok 
hiányában sok szociális mikrohitel program olyan csoportos szerződésekkel kísérletezett, 
amelyeknél a kölcsönzők kis csoportokat alkotnak, és a csoport tagjai kölcsönösen garanciát 
vállalnak egymás visszafizetési magatartásáért. Az ilyen csoportokat általában hasonló 
társadalmi – gazdasági hátterű emberek alkotják. Például a Grameen modellben a csoportos 
hitelezés egy lehetséges forgatókönyve a következő. A hitelt felvenni kívánó személyek 5 fős 
csoportokat alkotnak. A projekt első szakaszában az 5 főből csak 2 jogosult hitelre, és ők ezt 
meg is kapják. Egy hónapig figyelik a csoportot, hogy eleget tesznek-e a bank által felállított 
gazdálkodási és életviteli szabályoknak. Ha az első két adós az első év során szabályszerűen 
visszafizeti a tőkét és a kamatot, akkor a csoport többi tagja is jogosulttá válik hitelre. Ha 
bárki nem tudja visszafizetni hitelt, akkor vagy a csoport adja össze és fedezi az ő adósságát, 
vagy pedig a csoport tagjai is elveszítik jogosultságukat további hitelekre. A fenti 
megszorítások miatt a csoport tagjai erkölcsi nyomást gyakorolnak egymásra, hogy fizessék 
vissza a hitelt. Ez a csoportnyomás úgy működik, mint egy fedezet. 
 
A nők szerepe a Grameen modellben. A Grameen modell további újítása, innovációja, hogy 
elsősorban nők kapnak mikrohitelt. Például a Grameen Banknál az ügyfelek 95%-a nő. 
Vannak olyan szociológiai felmérések, amelyek szerint, ha egy családban a nők kapják 
mikrohiteleket, akkor a család egészségügyi, biztonsági kiadásai jobban növekszenek, és a 
család jóléte gyorsabban kezd javulni, mintha a család egy férfitagja kapná a hitelt. Más 
kutatások azt bizonyítják, hogy a nőknek nyújtott mikrohitel fokozza a nők alkuerejét a 
családon és a tágabb közösségen belül, javítja a nők részvételét társadalmi és politikai 
ügyekben, és fokozza a nők mobilitását, azaz szakmai felemelkedésüket, elismertségüket. A 
mikrohitel továbbá fokozza a nők önbizalmát.  
 
A mikrohitel programok sikeres gyakorlatainak terjedése. A kezdeti kísérleti szakasz után a 
mikrohitel programok javítottak eredeti módszereiken. Az eredeti modellt Latin-Amerika, 
Afrika és Ázsia különböző országaiban a helyi adottságokhoz alkalmazták. Ma a mikrohitel 
mozgalom körülbelül 150 millió háztartást ér el világszerte. A javuló módszereknek 
köszönhetően a hitelezők közül egyre többen fizették vissza a kölcsönt. Hatástanulmányok 
sorozata bizonyította, hogy mikrohitel és a mikrobetét szolgáltatások emelik a családok 
életszínvonalát, segítenek nekik vállalkozási projektjeikben és javítják mezőgazdasági, 
kisipari vagy szolgáltatási tevékenységük termelékenységét. A mikrohitel világszerte számos 
munkanélküli fiatalt jutatott álláshoz vagy vállalkozási lehetőséghez. 
 
Indonézia. Ebben a 250 milliós délkelet-ázsiai országban a mikrohitel mozgalom rendkívül 
sikeres. Az 1990-es évek eleje óta mikrohitel segítségével mintegy négymillió mikro-, kis-, és 
középvállalkozást hoztak létre, amelyek azután 8 millió munkahelyet teremtettek. A 
mikrofinanszírozás kezdetben csak hitelnyújtást foglalt magában. Később azonban 
fokozatosan egyre szélesebb körben vezették be a mikro-biztosítási és a mikro-megtakarítási 
(betétgyűjtési) szolgáltatásokat is az olyan háztartások számára, amelyeknek korábban nem 
volt hozzáférésük semmilyen legális pénzügyi szolgáltatáshoz sem. 
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	   Alkalmazható-e a Grameen modell a fejlett országokban? A mikrohitelezés Grameen-féle 
modelljét fejlett országokban csak bizonyos feltételek fennállása esetén lehet alkalmazni. Ezt 
a modellt olyan országokra fejlesztették ki, ahol a rossz a gazdasági környezet és gyengék az 
intézmények. A fejlettebb országokban a csoportos kölcsönzés kevéssé volt működőképes, sőt 
az utóbbi időben a fejlődő országokban is az önsegítő csoportok olyan modellje nyert teret, 
ahol a csoporttagok sokban támaszkodnak egymásra, de nem vállalnak közvetlen felelősséget 
egymás hiteleinek visszafizetéséért. Jelentős különbség, hogy a fejlett országokban a 
kisvállalkozásoknak sokkal szigorúbb jogszabályi követelményeket teljesíteniük, sokkal 
többféle előírásnak kell eleget tenniük, mint a fejlődő országokban. Így például az élelmiszer-
biztonsági, környezetvédelmi, tűzvédelmi, vagy munkaügyi, munkavédelmi szabályok 
Európában sokkal bonyolultabbak, mint a fejlődő országokban. Ezek az előírások védik a 
fogyasztókat és a dolgozókat, de lényegesen szűkítik a szegényebb rétegek által alapítható 
kisvállalkozások lehetőségeit.  
 
Kormányok és nemzetközi szervezetek bevonása a mikrohitel mozgalomba. Az 1990-es évek 
végére a mikrohitel modell már hatékonyan működött, és a nemzetközi fejlesztési politika 
bőkezűen finanszírozott eszközévé vált. Nemcsak a különböző kormányok fogadták el a 
mikrohitelt, mint gazdaságfejlesztési stratégiájuk fontos elemét, hanem olyan donor 
szervezetek, mint például a a magánalapítványok és a nagy tőkeerejű nemzetközi pénzügyi 
szervezetek - például az Európai Befektetési Bank és a Világbank. A Világbank-csoport olyan 
nemzetközi fejlesztő szervezet, amelynek elsődleges meghirdetett célja a szegénység 
visszaszorítása fejlesztési támogatások, hitelek, tanácsadás és oktatás révén.  
 
Mi a különbség a szociális és az üzleti mikrohitel között. Azokat a mikrohitel szervezeteket, 
amelyek non-profit alapon működnek és a elsődleges céljuk a szegények segítése, szociális 
mikrohitel szervezeteknek nevezzük. Ha például egy mikrohitel szervezet a Grameen féle 
hitelnyújtási modellt követi, akkor ez a szervezet is a szociális mikrohitel mozgalom részét 
alkotja. A szociális mikrohitelt nyújtó intézmények többsége úgynevezett nem-kormányzati 
szervezet, szövetkezet vagy más non-profit szervezet. Másfelől viszont léteznek úgynevezett 
üzleti jellegű mikrohitel intézmények is, amelyek csak megfelelő értékű biztosíték, fedezet 
ellenében adnak mikrohitelt, és magas kamatlábat kérnek. Ügyfeleik többsége nem annyira 
szegény ember, mint inkább az alsó középosztályhoz tartozó kisvállalkozó. Ezek a 
szervezetek gyakran nonprofit intézményként indulnak, de fokozatosan egyre inkább 
nyereség-érdekelt vállalkozásoknak tekintik magukat és aszerint is járnak el. Üzleti mikrohitel 
szolgáltatást egyaránt kínálhatnak non-profit szervezetek (pl. kisvállalkozás-fejlesztési 
alapítvány) vagy profit-orientált bankok.  
 
Vitakérdések: 

• Szükség van-e mikrohitel programra a Te országodban? Miért? 
• Milyen formában, milyen feltételekkel lehetne a Te országodban megvalósítani egy 

mikrohitel programot? Miért? 
 


