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7. Nők a mikrohitelezésben és vállalkozásokban 

A női szegénység kihívásai. A világ szegényeinek 70%-a nő. A nők gyakran kerülnek 
hátrányos helyzetbe az álláskeresés során. Sokuknak otthon kell maradniuk, hogy a családot 
ellássák, ezért ők többnyire inkább otthonról végezhető, kisebb léptékű vállalkozásokba 
fognak. Mikrohitelekkel többnyire éppen ilyen jellegű vállalkozási projekteket 
finanszíroznak. Sok országban a nőket hátrányok érik a hitelhez és más pénzügyi 
szolgáltatáshoz való hozzáférésben, mert a kereskedelmi bankok hajlamosak a férfiakra és a 
szokásos üzleti tevékenységekre koncentrálni. A mikrohitel programok ügyfelei viszont 
sokszor túlnyomórészt nők.  
 
Miért a nőket célozza meg a mikrohitelezés. A mikrohitelezés szorosan kapcsolódik a szegény 
nőkhöz: ők az elsődleges hitelfelvevők, és ezért ők a programok elsődleges haszonélvezői is. 
A világon a mikrohitelezésbe bevont legszegényebb ügyfelek 85%-a nő. A nők 
megcélzásának legfőbb oka az, hogy rendszerint ők képviselik a társadalom egyik 
legszegényebb és legsérülékenyebb rétegét. A mikrohitelezés lehetőséget nyújt a nőknek arra, 
hogy nagyobb súlyuk legyen a családi és a közösségi ügyekben. Kutatások támasztják alá, 
hogy a nők megbízhatóbb kölcsönfelvevők, nagyobb valószínűséggel fizetik vissza a hitelt, 
mint a férfiak. Továbbá, a nők inkább hajlandóak tartani magukat a csoport-hitelezés 
szabályaihoz, pl. a találkozókon való megjelenéshez és a képzéseken való részvételhez.  
 
Vitakérdések: 

• A te országodban a nők hátrányos helyzetben vannak a férfiakhoz képest? 
Mennyiben? Mi az oka ennek? 

• Jobb adósok, jobb vállalkozók-e a nők, a férfiakhoz képest? 
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