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ZAGROŻENIA I GRUPY RYZYKA WSPÓŁCZESNYCH
MIKROFINANSÓW
HAZARDS AND RISK GROUPS OF MODERN
MICROFINANCE
DOI: 10.15611/pn.2015.395.27
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie grup ryzyka i zagrożeń działalności mikrofinansowej oraz pól krytyki tej formy pośrednictwa finansowego. Realizacji tak wyznaczonego zadania podporządkowano układ artykułu. W jego pierwszej części zaprezentowano:
a) informacje dotyczące skali ubóstwa na świecie wraz z uwagami dotyczącymi tego zjawiska, formułowanymi przez odpowiednie instytucje zajmujące się tą problematyką, oraz
b) ukazano zarys idei mikrofinansów i mikrokredytu jako narzędzi walki ze zjawiskiem ubóstwa. Druga część opracowania obejmuje rozważania na temat podstawowych rodzajów ryzyka i zagrożeń łączonych z aktywnością mikrofinansową, które uzupełniono argumentacją
oponentów tej formy walki z ubóstwem oraz wykluczeniem finansowym i ich konsekwencjami. Treść artykułu oparto na krytycznej analizie literatury tematu i obserwacjach własnych
autora zajmującego się problematyką kulturowych uwarunkowań działania podmiotów mikrofinansowych.
Słowa kluczowe: ubóstwo, mikrofinanse, mikrokredyt.
Summary: The purpose of the article is to present both risk groups and hazards of microfinance activities and criticism areas of this financial intermediation form. The arrangement of
the article is subject to this task realization. Its first part covers: a) information related to the
scale of poverty worldwide along with observations referring to this phenomenon expressed
by adequate institutions dealing with these problems and b) the outline of microfinance and
microcredit idea as the tool applied in counteracting poverty. The second part of the study
presents the discussion about basic risks and hazards associated with microfinance activities
supplemented by arguments expressed by the opponents of this form of fighting poverty and
financial exclusion, as well as their consequences. The article content is based on the critical
review of the subject literature and the author’s own observations while studying the problems
of cultural determinants influencing activities carried out by microfinance entities.
Keywords: poverty, microfinance, microcredit.
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1. Wstęp
Celem artykułu jest autorska analiza informacji zawartych w Raporcie Microfinance
Banana Skins 2014, odnosząca się do ryzyka i zagrożeń działania instytucji mikrofinansowych w swoim globalnym obszarze oraz pól krytyki tej formy pośrednictwa
finansowego.
W pierwszej części opracowania przedstawiono informacje dotyczące skali
ubóstwa na świecie wraz z uwagami dotyczącymi tego zjawiska, formułowanymi
przez odpowiednie instytucje zajmujące się tą problematyką, oraz ukazano zarys
idei mikrofinansów i mikrokredytu jako narzędzi walki ze zjawiskiem ubóstwa.
Druga część artykułu obejmuje rozważania na temat podstawowych grup ryzyka
i zagrożeń łączonych z aktywnością mikrofinansową, które uzupełniono argumentacją oponentów tej formy walki z ubóstwem oraz wykluczeniem finansowym i ich
konsekwencjami.
W celu przedstawienia i analizy powyższych problemów autor posłużył się literaturą przedmiotu, danymi statystycznymi, uwagami instytucji zajmujących się
wskazaną problematyką oraz najnowszymi badaniami opublikowanymi w formie
raportów.

2. Ubóstwo na świecie – skala zjawiska
Jednym z Milenijnych Celów Rozwoju jest likwidacja skrajnego ubóstwa i głodu poprzez zmniejszenie do 2015 r. o połowę, w porównaniu z 1990 r., liczby ludności, której dochód wynosi mniej niż 1,25 USD dziennie, oraz liczby ludzi cierpiących głód
[Millennium Development... 2015]. Szacuje się, że nadal 1,2 mld ludności świata żyje
na tak skrajnie niskim dziennym poziomie dochodów. Jednym z celów działalności
Banku Światowego i jego agend jest całkowite wyeliminowanie skrajnego ubóstwa
do 2030 r. W ciągu ostatnich trzydziestu lat liczba osób żyjących w ekstremalnej biedzie zmniejszyła się w krajach rozwijających się z 50% w 1981 r. do 21% w 2010 r.
Ponad jedna trzecia z najbiedniejszych żyje w Afryce Subsaharyjskiej. Jest to jedyny
region na świecie, w którym problem ten pogłębia się na tak poważną skalę. Podczas
gdy w 1981 r. co dziesiąta osoba zaliczana do skrajnie ubogich żyła w Afryce Subsaharyjskiej, to obecnie jest to aż co trzecia. Sytuacja pogorszyła się również w Indiach
(wzrost udziału ubogich w populacji z 22% w 1981 r. do około 33% w 2013 r.). Kolejnym krajem z największym odsetkiem osób najuboższych są Chiny (13%), jednak
tam sytuacja poprawia się, gdyż na początku lat 80. XX w. ekstremalnie ubogich
było 43% Chińczyków [Forbes 2013]. Według Human Development Report 2014
(szerzej: [Malik 2014]) poza wskaźnikami pomiaru ubóstwa opartymi na dochodach,
podawane są szacunki UNDP oparte na Wskaźniku Wielowymiarowości Ubóstwa
(Multidimensional Poverty Index), wskazujące, że prawie 1,5 mld ludzi w 91 krajach
rozwijających się żyje w ubóstwie z powodu niewystarczającej opieki zdrowotnej
i edukacji oraz zbyt niskich standardów życia. Pomimo że ogólna liczba ludzi żyją-
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cych w ubóstwie spada, prawie 800 mln jest zagrożonych powrotem do życia w biedzie. W sumie na świecie 2,2 mld ludzi żyje na skraju ubóstwa.
Zaprezentowane powyżej ogólne dane statystyczne zwracają uwagę na skalę
zjawiska ubóstwa. W walce z nim w najbiedniejszych regionach świata istotną rolę
odgrywają instytucje mikrofinansowe oraz jeden z ich produktów – mikrokredyt.
Działalność Grameen Banku i idea mikrofinansów zapoczątkowana przez
M. Yunusa kierowała się u podstaw swojej działalności wzniosłymi ideami walki
z ubóstwem i wykluczeniem finansowym osób najuboższych (szerzej: [Yunus 2012;
2013]). Z czasem działalność Grameen Banku i instytucji mikrofinansowych ewoluowała w kierunku bardziej komercyjnym niż ideowym, przysparzając sobie wiele
uwag krytycznych formułowanych i analizowanych w literaturze tematu.

3. Idea mikrokredytu jako narzędzia walki w ubóstwem
Mikrokredyt jest kluczowym produktem usług mikrofinansowych. Definiowany jest
on jako niskokwotowy kredyt, z założenia przeznaczony dla najuboższych, głównie
bezrobotnych osób, najczęściej wykluczonych z tradycyjnego systemu bankowego,
którym wystarczą niewielkie kwoty pieniężne, aby rozwinąć własną działalność zarobkową (szerzej: [Alińska 2008; de Aghion, Morduch 2009]). Kwota takiego kredytu jest znacznie mniejsza, a cykl kredytowania znacznie krótszy niż w przypadku
tradycyjnego kredytu komercyjnego. Jego cechą charakterystyczną są również stałe
tygodniowe lub dwutygodniowe spłaty rat, będące wygodniejsze dla kredytobiorców, lecz bardziej wymagające dla administratorów [Pluskota 2013].
Współczesna koncepcja mikrokredytu zyskała na popularności dzięki działalności M. Yunusa, inspiratora powstania Grameen Banku, bangladeskiego banku specjalizującego się w udzielaniu mikrokredytów. Za swoją działalność M. Yunus został
nagrodzony w 2006 r. Pokojową Nagrodą Nobla.
Mikrokredyt odgrywa niezwykle istotną rolę w uzyskiwaniu wolności ekonomicznej najuboższych (przede wszystkim kobiet) w krajach rozwijających się i jest
często jedyną możliwością uwolnienia się z biedy. Kredytobiorcy nie są w stanie zapewnić pożądanego zabezpieczenia, nie mają stałego zatrudnienia ani możliwej do
weryfikacji historii kredytowej, tym samym nie kwalifikują się oni do zaciągnięcia
kredytu w bankach komercyjnych.
Podstawę sukcesu działalności mikrokredytowej oraz wysokiego współczynnika zwrotności kredytów stanowią warunki, które można nazwać uogólnionym kodeksem Grameen. Obejmują one m.in.: wyłączną koncentrację banku na ludziach
ubogich, priorytet dla kobiet, mechanizm grupowej odpowiedzialności, ale i pomocy w ramach grupy, ścisłą dyscyplinę i nadzór, staranne kształcenie personelu banku, powiązanie działalności bankowej z szerszymi znamionami społecznymi, które
ułatwiają dobre wykorzystanie pożyczek, popieranie indywidualnego oszczędzania
wśród klientów, pomimo ich niskiego standardu życia [Yunus 2012].
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Według informacji opublikowanych w State of the Microcredit Summit Campaign Report 2012 [Maes, Reed 2012] na 31 grudnia 2010 r.1 odnotowano następujące dane ilościowe dotyczące instytucji mikrokredytowych, wskazujące na skalę
zjawiska oraz na zapotrzebowanie na ich usługi:
• liczba zarejestrowanych instytucji mikrokredytowych (1997–2010) – 3652;
• liczba zarejestrowanych instytucji mikrokredytowych w 2011 r. (2010) – 609;
• udział najuboższych klientów w grupie klientów instytucji mikrofinansowych
ogółem (2011) – 56,5%;
• łączna liczba klientów instytucji mikrofinansowych – 205 314 502;
• łączna liczba kobiet wśród klientów instytucji mikrofinansowych – 153 306 542;
• łączna liczba najuboższych klientów – 137 547 441;
• łączna liczba najuboższych kobiet – 113 138 652.
Zauważyć należy, że współcześnie część organizacji mikrofinansowych kieruje swoje wsparcie nie tylko do najuboższych, wymagając przy tym tradycyjnego
zabezpieczenia i oferując pożyczki finansujące konsumpcję. Wiele współczesnych
programów mikrokredytowych generuje wysokie dochody, nie mając nic wspólnego
z tradycyjną ideą mikrokredytu [Pluskota 2013].

4. Najważniejsze ryzyka w obszarze działalności mikrofinansowej
– ocena
Na początku 2014 r., w czasie gdy gospodarka światowa podnosiła się z kryzysu
gospodarczego, przygotowany został raport Microfinance Banana Skins 2014 opisujący aktualne rodzaje ryzyka napotykanego przez sektor mikrofinansów. Ocenie
mogą podlegać dwa rodzaje ryzyka: to, z którym sektor mikrofinansów zmagał się
od kilku lat (tj. jakość gospodarowania, zarządzania, finansowania, kredytowe), oraz
ryzyko bardziej aktualne, tj. związane z mającą miejsce ewolucją w zakresie struktury, strategii, projektowania produktu i innowacji technologicznych.
W przeprowadzonym badaniu, na podstawie którego dokonano oceny grup ryzyka, wzięli udział eksperci z zakresu mikrofinansów, tj.: praktycy z branży usług
mikrofinansowych, inwestorzy, obserwatorzy (doradcy, naukowcy, eksperci z branży), jednostki wspierające (np. poprzez sieci organizacji pozarządowych, programów wsparcia), analitycy, autorzy regulacji prawnych. Odpowiedzi w badaniach
podzielone zostały również według regionów świata, tj.: Afryki, Azji Wschodniej
i Pacyfiku, Europy Wschodniej i Azji Centralnej, Ameryki Środkowej, Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej, Ameryki Północnej, Azji Południowej. Badanie miało
na celu zidentyfikowanie i skomentowanie największych istniejących rodzajów ryzyka, z którymi zmagał się sektor mikrofinansów w ostatnich dwóch–trzech latach.
Raport przedstawia szczegółowe dane, dotyczące chociażby wspomnianego kryte1
W momencie przygotowywania artykułu brak jest zbiorczych informacji dotyczących późniejszych okresów.
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rium terytorialnego, jednakże w treści artykułu ogranicza się do ogólnych, autorskich wniosków wyciągniętych z tychże badań (zob. tab. 1).
Tabela 1. Rodzaje ryzyka związane z mikrofinansami oraz ich ranga (stan na 2014 r.)
Ranga

Ryzyko (ranga z 2012 r.)

Wynik (w skali do 10)

1

Nadmierne zadłużenie (1)

7,5

2

Ryzyko kredytowe (4)

6,9

3

Konkurencja (8)

6,9

4

Ryzyko zarządzania (6)

6,8

5

Polityka rządu (2)

6,7

6

Strategia (-)

6,7

7

Ingerencja polityczna (5)

6,5

8

Zarządzanie/gospodarowanie (3)

6,5

9

Regulacje (9)

6,4

10

Obsada pracownicza (14)

6,3

11

Zdolność finansowa (-)

6,2

12

Ryzyko produktu (-)

6,2

13

Ryzyko makroekonomiczne (13)

6,1

14

Relacje z klientem (7)

6,1

15

Zarządzanie technologią (16)

6,0

16

Niestabilność dochodów (-)

6,0

17

Przejrzystość celów (11)

5,9

18

Finansowanie (17, 19)

5,8

19

Płynność (10)

5,8

Źródło: [Lascelles, Mendelson, Rozas 2014].

Analiza wyników badań dowodzi, iż sektor mikrofinansów, aby przetrwać, będzie musiał zmierzyć się w najbliższej przyszłości z szerokim spektrum ryzyka tworzącego zróżnicowane wyzwania rozwojowe. W szczególności wskazuje się na fakt,
iż obszar mikrofinansów jest poważnie zagrożony problemem nadmiernego zadłużenia i nie analizuje on wystarczająco dogłębnie kierunków swojej ewolucji w tak
strategicznym dla niego okresie.
Informacje wynikające z analizy wyników badań ujętych w raporcie (szerzej:
[Lascelles, Mendelson, Rozas 2014]) wskazują na rodzaje najbardziej istotnych rodzajów ryzyka, przed którymi stoi omawiany sektor, a które związane są z działa-
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niem pośrednika mikrofinansowego, tj. kontrolą kredytu, jakością gospodarowania
i zarządzania oraz postępowania wobec konkurencji. Gorzej zdefiniowane są rodzaje ryzyka długoterminowego, związane z przetrwaniem i ewolucją tegoż sektora, takie jak zmiany technologiczne, rozwój produktów oraz finansowanie, które uważane
są za mniej pilne.
Za kluczową kwestię można uznać ryzyko nadmiernego zadłużenia klientów
sektora mikrofinansów (pierwsze w rankingu), postrzegane jako stanowczo najpoważniejsze ryzyko trapiące cały sektor i znacznie przewyższające, w swej istotności,
pozostałe kwestie. Nadmierne zadłużenie plasuje się na szczycie rankingu rodzajów
ryzyka. Nawet w przypadkach, w których jest ono postrzegane jako mniejsze, wywiera pośredni wpływ poprzez znaczący uszczerbek dla reputacji sektora mikrofinansów, analizowanego jako całość.
Problem nadmiernego zadłużenia klienta nie jest niczym nowym, jednakże wyniki przeprowadzonych badań stanowią zaprzeczenie opinii, czasami wyrażanej
w kręgach zajmujących się kwestiami rozwoju, że problem ten jest sprawą przeszłości oraz że można nad nim w pełni zapanować, gdyż ma ono tendencję spadkową.
Faktem jest, że nadmierne zadłużenie stanowi problem dominujący, a w związku
z tym wywiera istotny wpływ na cały sektor. Ryzyko ingerencji politycznej, czyli
demonstracja publicznej troski o kwestie nadmiernego zadłużenia, zajmuje znaczącą pozycję nr 7 w przedstawionym rankingu, pomimo że rola tego ryzyka spadła,
zwłaszcza w Indiach. Dziewiąte z kolei ryzyko – jakość regulacji jest kwestią problematyczną, gdyż jest opisywane jako treści nieadekwatne, zbyt rygorystyczne lub
niewłaściwe, rzadko zaś jako pomocne. Nie stanowią one również przeszkody dla
popadania w nadmierne zadłużenie.
Nadmierne zadłużenie jest szeroko postrzegane jako symptom głębszych problemów w omawianym sektorze, tj.: nadwyżki zdolności kredytowych, braku profesjonalizmu w obrębie sektora mikrofinansów oraz skupiania się na wzroście i zysku
w zamian za właściwą przezorność i rozwagę. Jest ono również związane z ryzykiem wymienionym w pozycji nr 2, tj. ryzykiem kredytowym, podnoszącym szersze kwestie dotyczące zdolności dostawców usług mikrofinansowych w zakresie
zarządzania procesem udzielania pożyczek, obejmującym takie kwestie, jak ocena
zdolności kredytowych klienta, praktyk odzyskiwania zaległości oraz systemów zarządzania ryzykiem.
Ryzyko konkurencji (3. w rankingu ryzyk) postrzegane jest jako główna przyczyna popadania w nadmierne zadłużenie, w związku z gwałtownym wzrostem
zdolności kredytowej potencjalnych biorców, kreowaniem nadmiernego finansowania i wejściem nowych podmiotów na rynek, dla których mikrofinansowanie stanowi produkt, a nie misję. „Nasycenie” rynku zostało już zdiagnozowane w wielu
krajach. Powoduje ono, że dostawcy usług mikrofinansowych obniżają swoje ceny
i standardy udzielania kredytów, aby utrzymać swój udział w rynku. W niektórych
lokalizacjach instytucje zajmujące się mikrofinansowaniem odwracają się od swoich
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tradycyjnych klientów biznesowych o niskich przychodach i przebranżawiają się na
finansowanie klientów indywidualnych i małe firmy, choć ryzyko tam jest wyższe,
ale udzielanie kredytów łatwiejsze.
Istotną przyczyną pogarszania się standardów biznesowych jest ryzyko zarządzania zagrożeniami (znajdujące się na pozycji 4. w rankingu), czyli obszar
mikrofinansów, który w ostatnich latach pomimo poświęcanej mu uwagi pozostaje
słaby. Jest to ściśle związane z 5. z kolei ryzykiem, związanym z zarządzaniem,
w przypadku którego jakość pracy zarządów i rad nadzorczych instytucji mikrofinansowych jest nadal oceniana jako niewystarczająco wysoka, aby zapewnić przywództwo, którego instytucje sektora mikrofinansów potrzebują. Jednakże zarówno
ryzyko w zakresie zarządzania, jak i związane z nim gospodarowanie, plasujące się
na 8. pozycji, spadły w rankingu w porównaniu z latami poprzednimi, co sugeruje,
że zauważalna jest pewna poprawa.
Ogólnie rzecz biorąc, problem nadmiernego zadłużenia przypisuje się oddziaływaniu czynników zewnętrznych, a zwłaszcza wzrostowi konkurencyjności, ale w literaturze tematu podkreśla się również niepokój o kwestie wewnętrzne, takie jak siła
rządzenia oraz zarządzania ryzykiem (szerzej np.: [Adamek 2014]).
Warto również zastanowić się nad typami ryzyka, które mogą mieć wpływ na
rozwój usług mikrofinansowych w przyszłości. W pozycji nr 6 wymieniono pierwsze spośród nowych rodzajów ryzyka, ryzyko nietrafionej strategii, które pierwszy
raz ujawniło się w 2014 r. Wskazuje to na fakt poczucia silnej obawy o brak wystarczająco przemyślanego planowania strategicznego. Wiele firm sektora mikrofinansów funkcjonuje bez jakiejkolwiek strategii, reagując na bieżąco w miarę rozwoju
wydarzeń.
W sferze działań strategicznych istnieją dwa, powiązane ze sobą, rodzaje ryzyka, tj. ryzyko produktowe (12. miejsce w rankingu ryzyk) oraz ryzyko relacji z klientem (14. miejsce w rankingu ryzyk). Wymienione obszary problemowe
zostały poruszone w celu zmierzenia ryzyka niepowodzenia instytucji w relacjach
z klientami oraz odzwierciedlenia ich zmieniających się potrzeb. Fakt, że oba rodzaje ryzyka znalazły się stosunkowo nisko w rankingu, świadczy, iż ankietowane
osoby nie postrzegają owych grup ryzyka jako ważnych. Zasadniczo, respondenci
niebędący praktykami (tj. inwestorzy, obserwatorzy, analitycy) plasowali je wyżej
niż praktycy. Faktycznie, praktycy umiejscawiali ryzyko produktowe na przedostatnim miejscu w owym rankingu. Co istotne, problem ryzyka przejrzystości celów,
postrzegany przez wielu jako podstawowy atrybut odpowiedzialnych instytucji sektora mikrofinansów, uzyskał niską, 17. pozycję w rankingu. Podobnie niewielkim
zainteresowaniem obdarzono ryzyko zarządzania technologią, będące na pozycji
15., chociaż uważa się, iż wszelkie innowacje technologiczne okazują się kluczowe
dla przyszłości mikrofinansów. W przypadku instytucji sektora mikrofinansowego
było to najniżej oceniane ryzyko ze wszystkich rozpatrywanych. Tak niski ranking
mógłby oznaczać, że te rodzaje ryzyka podlegają właściwemu zarządzaniu i tym
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samym nie stanowią obszaru niepokoju. Mogłoby to również znaczyć, że są niedoceniane w kontekście potrzeb tegoż sektora finansowego do rozwoju – uwaga
poczyniona przez pewną liczbę respondentów w postaci dodatkowych komentarzy.
Wśród rodzajów ryzyka zajmujących niższe pozycje w rankingu kilka wartych
jest odnotowania. Ryzyko makroekonomiczne, będące na 13. miejscu w rankingu,
odzwierciedlało rosnący optymizm na temat globalnej sytuacji gospodarczej, a ryzyko finansowania oraz płynności finansowej, odpowiednio na pozycji 18. i 19.
spośród wymienianych grup ryzyka, wskazały, że nie można mówić o ich braku,
wręcz przeciwnie – obawy wzbudza ich znaczący nadmiar.
W badaniu, którego wyniki zaprezentowano, podział odpowiedzi na typy wskazał znaczący konsensus co do ryzyka nadmiernego zadłużenia. Spośród sześciu
kategorii (praktycy, inwestorzy, podmioty udzielające wsparcia, obserwatorzy, oceniający i autorzy regulacji) wszyscy umiejscowili je na pozycji pierwszej, prócz autorów regulacji, którzy oznaczyli ten rodzaj ryzyka jako piąty w rankingu. Ogólnie
rzecz biorąc, praktycy przypisali wysoki ranking kwestiom bezpośrednio biznesowym, takim jak: kredyty, konkurencja, ryzyko i regulacje, średni ranking ryzykom
instytucjonalnym, takim jak: strategia, gospodarowanie i zarządzania, niski ranking
zaś kwestiom technicznym, takim jak: ryzyko produktowe i technologiczne. Respondenci niebędący praktykami przypisywali większe znaczenie problemom instytucjonalnym (strategia, zarządzanie i gospodarowanie), autorzy regulacji zaś przypisali szczytowe pozycje w ranking ryzyku kredytowemu, rządzeniu oraz zarządzaniu
ryzykiem.
Podział odpowiedzi według lokalizacji geograficznej również wykazał duże
znaczenie ryzyka nadmiernego zadłużenia. Spośród siedmiu regionów objętych badaniem (Afryka, Azja Wschodnia i Pacyfik, Europa Wschodnia i Azja Centralna,
Środkowy Wschód oraz Ameryka Północna, Azja Południowa i Europa Zachodnia)
wszystkie, oprócz dwóch, wskazały na nadmierne zadłużenie jako pierwsze w rankingu. Wyjątek stanowiły Afryka, gdzie była to pozycja trzecia, oraz Azja Południowa – pozycja druga, plasująca się tuż po ingerencji politycznej. Zasadniczo
odpowiedzi pochodzące z krajów inwestorów (tj. z Ameryki Północnej i Europy
Zachodniej) skupiły się na ryzyku inwestycyjnym (zarządzanie, gospodarowanie),
a regiony, z których pochodzili praktycy, podkreślały środowisko funkcjonowania
(konkurencję, ryzyko polityczne).
Uzupełnieniem powyższych analiz i wniosków może być aktualne ujęcie w literaturze tematu problemów, czy też uwag krytycznych, odnoszonych do mikrofinansów i mikrokredytu [Adamek 2013]. Zbiór tych elementów można traktować
jako czynniki sprawcze tej krytyki. W ich grupie odnajdujemy: 1) błędne założenia, że ubodzy mogą sami wyciągać siebie z ubóstwa, oparte na negacji tezy, że
bogactwo narodu i społeczeństwa jest efektem wysiłku zbiorowego, 2) wskazanie,
że rzeczywistym narzędziem walki z ubóstwem jest tworzenie miejsc pracy, a nie
mikrokredyty, 3) ignorowanie przez ideę mikrofinansów efektów ekonomii skali,
4) powstrzymywanie ekonomicznego rozwoju obszarów/regionów/państw wyko-
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rzystujących pożyczki mikrofinansowe do finansowania rozwoju przedsiębiorczości, 5) nieuwzględnianie możliwości tworzenia poziomych i pionowych powiązań
pomiędzy podmiotami gospodarczymi finansowanymi przez instytucje mikrofinansowe, 6) oparcie lokalnej struktury gospodarczej na handlu i częste uzależnienie jej
od importu dóbr będących przedmiotem obrotu w przedsiębiorstwach osób ubogich,
7) tworzenie zbyt dużej konkurencji pomiędzy mikroprzedsiębiorstwami wspomaganymi przez mikrofinansowanie, funkcjonującej w otoczeniu niskich umiejętności
i zdolności do radzenia sobie z tym wyzwaniem wśród ubogich mikroprzedsiębiorców, 8) niszczenie przez mikrofinanse kapitału ludzkiego i społecznego, 9) agresywna komercjalizacja działalności mikrofinansowej, 10) stwierdzenie, że kredyty są
konsumowane i nie stanowią wsparcia zwiększania trwałej możliwości generowania
dochodów, 11) zastąpienie kredytów wspierających rozwój inicjatyw gospodarczych
kredytami konsumenckimi, 12) zaprzeczenie idei pożyczania bez zabezpieczeń,
13) wskazanie, że mikrofinanse nie są narzędziem wspierającym kobiety, lecz promują tzw. ekonomię wstydu, 14) argument, iż mikrofinanse nie służą najbiedniejszym, lecz tym, którzy znajdują się powyżej granicy ubóstwa, 15) złe traktowanie
beneficjentów usług przez pośredników mikrofinansowych, 16) zbyt wysokie oprocentowanie mikrokredytów, 17) obniżenie standardów kontroli i czuwania nad procesem udzielania i spłaty mikrokredytów, 18) sprowadzenie mikrofinansów i promowanej przez nie idei pomocy najbiedniejszym do formuł akceptowanych przez
przedstawicieli neoliberalizmu, 19) skoncentrowanie uwagi na samofinansowaniu
i odejście od pomocy publicznej jako formy wsparcia instytucji mikrofinansowych
[Adamek 2013].
Przedstawiając argumenty wysuwane wobec mikrofinansów i ich narzędzi przez
oponentów tej formy pośrednictwa finansowego, nie można pominąć, że są one porównywane z opiniami przeciwnymi. Po jednej i drugiej stronie za tymi argumentami stoją rzeczywiste liczby. I tak np. mamy ponad 205 mln osób wykorzystujących
mikrokredyt, wśród których odnajdujemy również znaczną liczbę osób nadmiernie
zadłużonych. Nie wszyscy potencjalni kredytobiorcy mają zdolności i możliwości,
nie każdy jest z natury przedsiębiorcą, w opozycji do tego co twierdzi M. Yunus,
a większość osób najuboższych jest samozatrudniona z konieczności. Wykorzystując pożyczkę na bieżącą konsumpcję, pożyczkobiorca zamiast zwiększać własne
dochody, zwiększa swoje zobowiązania. Z tego powodu nakłanianie do zaciągnięcia pożyczki niewłaściwych osób, zwłaszcza ubogich, które i tak są w złej sytuacji
finansowej, może wciągnąć je w pułapkę długu. Taka sytuacja zaistniała w wielu
rejonach świata, głównie w krajach rozwijających się, w następstwie tego, jak idea
mikrokredytu stała się popularna i coraz więcej instytucji wysłało swoich przedstawicieli w teren, aby udzielali możliwie jak najwięcej pożyczek ubogim [Szambelan
2013].
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5. Zakończenie
Spośród przedstawionych w artykule ryzyk i zagrożeń działalności mikrofinansowej
oraz obszarów krytyki tejże aktywności wskazać można wiele problemów o charakterze kompleksowym. W opinii autora dwa z nich warto wyróżnić, ponieważ
odzwierciedlają one realia, z którymi sektor mikrofinansowy powinien się zmierzyć.
Trwałą cechą tego sektora, wyznaczającą kierunki działań wszystkich stron zainteresowanych jego rozwojem, jest problem nadmiernego zadłużenia. Trudno jest
to zjawisko ignorować, tym bardziej że są to zarówno obserwacje, jak i konkretne
liczby, a zjawisko owo wpływa na istotne aspekty biznesu, takie jak zarządzanie,
klienci, produkty, regulacje oraz reputacja.
Drugim problemem jest fakt, że zbyt mało uwagi poświęca się rozwojowi strategicznemu instytucji mikrofinansowych, uważanemu powszechnie za ważne spoiwo w ewolucji tego sektora. Ryzyko strategiczne plasuje się wysoko w rankingu
zauważanych zagrożeń, co jest konsekwencją przywiązywania zbyt małej wagi do
rozwoju strategii sektora. Kluczowe, długoterminowe problemy rozwojowe, takie
jak technologia, nowe produkty oraz zarządzanie klientem, są stawiane niżej w rankingu grup ryzyka, zwłaszcza przez samych reprezentantów sektora mikrofinansów.
Dodatkowo argumenty krytyków idei mikrofinansów wskazują, iż: a) mikrofinanse nie są zdolne do zmiany pozycji najuboższych, b) podmioty mikrofinansowe
są rzadko zrównoważone finansowo, c) idea mikrofinansów jest szkodliwa dla kobiet, d) mikrofinanse nie są uniwersalnym narzędziem walki z ubóstwem [Adamek
2010].
Tym samym należy stwierdzić, że działalność mikrofinansowa nadal ma wielu
krytyków i najprawdopodobniej będzie ich mieć w przyszłości. Nie można jednak
zapominać o pożytkach, które ta działalność przyniosła.
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