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	   Szegénység, társadalmi tőke, mikrohitel, kisvállalkozás 
 

Fogalmak bevezetése középiskolai tanulók számára1 
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9. A különböző országok mikrohitel piacai  

Mikrohitel piacok, hagyományok, politika. Ahhoz hogy megértsük a különböző országok 
mikrohitel piacai között fennálló különbségeket, szükséges megérteni a szóban forgó ország 
kultúráját, a megtakarítási szokásokat, a társadalmi normákat, az állami szabályozást, a 
közpolitikai környezetet és az intézményeket. 
 
Az alábbiakban bemutatjuk az országos mikrohitel piacok néhány típusát. 
 
Kis mikrohitel piac, sok kis mikrohitel projekt. Bizonyos országokban kicsi a mikrohitel piac, 
azaz viszonylag kevés számú a kedvezményezett, de őket viszonylag nagyobb számú, kisebb 
léptékű projektekben találjuk. Dél-kelet Afrikában található Mozambik, 25 milliós 
lakossággal, ahol a háztartások nagy százaléka szegény. Itt számos, egymástól elszigetelt 
mikrofinanszírozási kezdeményezés működik. Mozambik azokra az országokra jó példa, ahol 
a mikrohitelezés túlnyomórészt mezőgazdasági projekteket finanszíroz, és a mikrohiteleket 
jórészt non-profit szervezetek valósítják meg. 
 
Nagy piac, néhány nagy és sok kicsi mikrohitel projekt. Más országokban hatalmas a 
mikrohitel piac, jól fejlett mikrohitelezési kultúrával rendelkeznek, néhány nagy és sok kicsi 
mikrohitelező szervezet működik. Banglades egy Dél-Ázsiában található ország, több, mint 
150 millió lakossal, és nagyszámú szegény háztartással. Banglades a modern mikrohitelezés 
szülőhazája. Ezen a területen a Grameen bank és más, nagyobb mikrohitelező intézmény 
mellett számos kicsi, közepes és nagy mikrofinanszírozási szervezet dolgozik, amelyek 
együttesen több tízmillió embert érnek el. A kormány a mikrohitelezést beépítette fejlesztési 
irányelveibe, és a társadalmi-gazdasági változások egyik fontos eszközeként használja 
programjai megvalósítása során.  
 
Nagy piac, néhány nagy mikrohitel projekt. Néhány más országban a mikrohitelezési piac 
hatalmas, amelyet néhány nagyobb, erősen centralizált mikrohitelező szervezet tart teljes 
ellenőrzése alatt. Tunézia Észak-Afrikában található, 11 millió lakosa van. Tunéziában a 
kormány tulajdonában lévő állami bank finanszírozza a szociális mikrohitelezést. Ezt a hitelt 
helyi társulások adminisztrálják és helyezik ki, ezek sok százezer háztartást és vállalkozást 
érnek el. Ugyanakkor ennek az országnak van egy hatalmas, jól működő kereskedelmi 
mikrohitel szervezete is, sok ügyféllel. 
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	   Mikrohitel és helyi közösségek. A mikrohitelt nyújtó intézmények speciális szerepet töltenek 
be a közösség fejlesztésében, a szolidaritáson alapuló csoportok és falusi szervezetek 
létrehozásában. A hitelintézetek tisztviselői hagyományosan szoros kapcsolatokat ápolnak a 
kölcsönfelvevőkkel, és ismerik mind a tőke felhasználás célját, mind pedig a kölcsönfelvevő 
jövedelmének forrását. Csoportokat szerveznek a vállalkozással kapcsolatos témák 
megvitatására. Bizonyos modellekben a csoport tagjai felelősséget vállalnak egymás 
hiteleinek visszafizetéséért. A programban dolgozók segítenek a kölcsönfelvevőknek egy 
egyszerű könyvelési rendszer felállításában, és a csoportos döntéshozatal rendszerének 
kialakításában. A csoport tagjait arra ösztönzik, hogy iskoláskorú gyermekeiket rendszeresen 
iskolába járassák: így segítik a társadalmi változásokat és a következő generáció oktatását.  
 
Vitakérdések: 

• Hogyan jellemeznéd a saját országod mikrohitel piacát? Miért? 
• A Te országodban milyen vállalkozási projekthez adnak, mihez adjanak, és mihez ne 

adjanak mikrohitelt? 
 


