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	   Szegénység, társadalmi tőke, mikrohitel, kisvállalkozás 
 

Fogalmak bevezetése középiskolai tanulók számára1 
 

Szerzők: Futó Péter2, Gosztonyi Márton3 és Mehdi Hasan4 
 
 

3. A mikrohitel programok fenntarthatósága 

Fenntarthatóság és társadalmi küldetés. Egy modell, program vagy projekt fenntarthatósága 
általánosságban azt jelenti, hogy képes folyamatosan és hosszabb távon is működni, 
eredményeket felmutatni, szolgáltatni. Egy olyan mikrohitel program, amely alacsony 
kamatlábbal és fedezetek megkövetelése nélkül működik, egy ideig hozzájárulhat a 
szegénység csökkentéséhez, de ha nem állnak mögötte külső adományozók, akkor hosszabb 
távon a működése kockázatos. Számos szociális mikrohitel program azért fenntartható, mert 
finanszírozásából komoly részt vállalnak a magán adakozók és az állami pénzeszközöket 
kezelő szervezetek. A Grameen Bank által alkalmazott hitelkamatláb szegény ügyfelek 
esetében mintegy 20% körüli. A Bank arra törekszik, hogy a hitelezési kockázatot a 
hitelfelvevők csoportjain belül terítse szét.  
 
A szociális vállalkozás. A szociális vállalkozás olyan szervezet, amely üzleti jellegű stratégiát 
alkalmaz abból a célból, hogy társadalmilag hasznos célokat kövessen. Ilyen társadalmilag 
hasznos cél lehet például a jólét és a környezetvédelem. A legtöbb országban a szociális 
vállalkozások kevesebb adót fizetnek, mint a nyereség-érdekelt cégek. A Grameen Bank saját 
maga által megfogalmazott küldetése a szegénység enyhítése, és önmagát szociális 
vállalkozásnak tekinti.  
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2	  Címzetes	  egyetemi	  tanár,	  Corvinus	  Egyetem,	  Budapest.	  
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Mundus	  Mesterkurzus	  hallgatója.	  
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	   A hitelkamatláb és a fenntarthatóság közötti kapcsolat. A mikrohitel-konstrukciókban 
gyakori, hogy a kamatláb magasabb, mint a banki hitel kamata. Ennek az az oka, hogy kis 
hitelek kihelyezése költségesebb, mint nagy hitelek folyósítása. A mikrohitelt gyakran 
képzéssel, tanácsadással és önsegítő csoportok szervezésével kapcsolják össze, ráadásul sok 
ügyfél a központoktól távol él vagy írástudatlan. Az ügyfelek meglátogatása és a hitel 
visszafizetésének követése is költséges tevékenység. Továbbá a mikrohitel szervezeteknek 
azért is viszonylag magas kamatlábat kell kérniük ügyfeleiktől, hogy fedezzék az 
adminisztrációs költségeket, az infláció (pénzromlás) által okozott károkat, a vissza nem 
fizetett hitelek költségeit és a tőke költségeit, hiszen sok mikrohitel-szervezet kamatot fizet az 
általa használt pénzért. Ha nem kérnének a piaci kamatlábnál valamivel magasabb kamatot, 
akkor csak korlátozott ideig működhetnének és csak korlátozott számú ügyfelet 
szolgálhatnának ki. A hátrányos helyzetű lakossági csoportokat kiszolgáló mikrohitel 
konstrukciók csakis akkor tudnak alacsony hitelkamatláb mellett működni, ha donorok 
(adományozók) vagy kormányok állnak a hátuk mögött. Az ilyen, úgynevezett donorfüggő 
mikrohitel programokban általában alacsony a visszafizetési hajlandóság, mert sokan 
egyszeri, vissza nem fizetendő támogatásnak tekintik a hitelt. 
 
A donorok bevonásának következményei. A mikrohitel programokat gyakran támogatják 
kormányok és magán-adományozók abból a célból, hogy a hitelkamatlábakat alacsonyan 
tartsák. A kormányzati pénzekből támogatott kamatlábak azonban pazarláshoz vezethetnek, 
mert nemcsak a hitelpiacot torzíthatják el, hanem fékezhetik az egészséges versenyt a 
kisvállalkozások között is. A külső pénzügyi alapok által támogatott mikrohitel szervezetek 
hajlamosak arra, hogy az adományozók céljait kövessék, ahelyett hogy ügyfeleik igényeit 
szolgálnák ki. A kormányzati támogatást élvező mikrohitel szervezetek hajlamosak arra, hogy 
bürokratikusakká és alacsony hatékonyságúvá váljanak, hasonlóan sok kormányszervhez. A 
kormányzatok által támogatott mikrohitel szervezetek gyakran éppen azért nem lesznek 
fenntarthatóak, mert nincsenek kitéve az egészséges piaci verseny hatásainak. 
 
Vitakérdések: 

• Szükség van-e arra, hogy a mikrohitel programok sok éven át működjenek? Miért? 
• Van-e feladata a kormányoknak a mikrohitel programokkal kapcsolatban? Milyen 

feladatuk van ott? Mért? 
 


