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MIKRO FINANSOWANIE W AFRYCE W KONTEKŚCIE 

PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH KONTYNENTU 
 

 

Wprowadzenie 
Na początku XXI w., wiele gospodarek afrykańskich odnotowało dodatnie wskaźniki 

wzrostu gospodarczego. Wysokie ceny towarów na rynkach światowych, znaczące obniżenie 

zadłużenia zagranicznego oraz chińskie inwestycje w regionie stanowią czynniki stymulujące 

wzrost i rozwój gospodarczy kontynentu. Jednakże pomimo sporych sukcesów Afryki na 

drodze ku rozwojowi wielu Afrykańczyków nadal żyje poniżej linii ubóstwa. Dostarczenie 

usług finansowych do tej warstwy społeczeństwa może zadziałać na rzecz przerwania 

błędnego koła ubóstwa.  

Małe przedsiębiorstwa i większość obywateli krajów afrykańskich mają ograniczony 

dostęp do kredytowych i depozytowych usług bankowych. Stanowi to barierę dla rozwoju 

regionu, którego większość populacji stanowią ludzie ubodzy, nie posiadający stałego 

dochodu. W odpowiedzi na zwiększony popyt na usługi finansowe w Afryce rozwinął się 

sektor usług mikro finansowych, skierowanych do najuboższych warstw społeczeństwa. 

Niektóre z tych instytucji koncentrują swoją działalność tylko na usługach kredytowych, inne 

na usługach depozytowych, jednak najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest połączenie 

obydwu tych ofert. Dzięki ofercie skierowanej do najuboższych pozostających poza obszarem 

zainteresowania formalnego sektora bankowego instytucje mikro finansowe zainicjowały 

nowe procesy oddolnego rozwoju kontynentu afrykańskiego stojące w opozycji do 

dotychczas stosowanego przez kraje Zachodu modelu rozwoju odgórnego.  

W artykule podjęto próbę analizy znaczenia mikro finansowania w Afryce, w kontekście 

problemów rozwojowych tego kontynentu.  

 

 

 

 



 

1. Problemy rozwojowe Afryki 

Podstawowym problemem Afryki (szczególnie Sub-Saharyjskiej) jest bardzo niski 

poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i wynikające z niego liczne, negatywne 

konsekwencje. On, jak i  wiele innych problemów rozwojowych współczesnego świata w tym 

Afryki, ma swoje korzenie jeszcze w czasach kolonialnych, choć bez wątpienia nie jest to 

jedyna przyczyna tego stanu rzeczy.  

W XIX w. prawie cała Ameryka Płd., Afryka i większa część Azji miały status kolonii 

zamorskich, takich ówczesnych mocarstw jak Wielka Brytania, Francja, Holandia, Portugalia, 

Włochy czy Niemcy. Ekspansji na terenie Afryki towarzyszyło powszechne stosowanie 

niewolnictwa. Niewolnictwo przyczyniło się do wyludnienia i grabieży znacznej części 

kontynentu afrykańskiego. Stało się to jedną z głównych przyczyn zahamowania rozwoju 

ludów afrykańskich. Afryka Południowa trafiła pod panowanie Anglików, Portugalczyków  

i Niemców. Zachodnia i środkowa część kontynentu dostała się pod panowanie Belgii, Francji 

i Anglii. Północ natomiast należała do Francji, ponownie Anglii i Hiszpanii. Podbój czarnego 

lądu jak nazywano Afrykę doprowadził do powstania kolonii, których granice wytyczone 

zostały w oparciu o nowy układ sił politycznych z pominięciem podziałów etnicznych czy 

jakiegokolwiek poszanowania dla lokalnych tradycji. Utrzymanie dominującej pozycji w 

koloniach nie było jednak możliwe w dłuższym okresie czasu. Zasadniczą zmianę przyniosła 

II wojna światowa. Zawirowania wojenne spowodowały że terytoria kolonialne dostawały się 

pod panowania innych państw,  

a mocarstwa kolonialne skoncentrowane na wojnie przestały interesować się losami 

podbitych terytoriów zamorskich. Efektem tego była fala ruchów niepodległościowych  

w koloniach. W przeciągu następnej dekady powstało ponad 20 nowych, niepodległych 

państw i liczba ta sukcesywnie ulegała zwiększeniu. Jednakże większość z nowo powstałych 

państw była biedna i przeludniona. Problemy wewnętrzne szybko przyćmiły sukces 

odzyskanej niepodległości, na pierwszy plan wysuwając problemy ekonomiczne
1
.   

Początkowo państwa te liczyły na pomoc metropolii, lecz nowe elity rządzące, nie 

chcąc uzależniać się ekonomicznie oraz dążąc do utrzymania swojej niepodległości 

nastawione były antykolonialnie. W związku z takim podejściem niektóre kraje wybierały 

niekapitalistyczny model rozwoju, w którym państwo było właścicielem środków produkcji, 

nacjonalizowało majątek i przeprowadzało reformy w oparciu o zasady centralnego 



planowania. Inne przyjmowały struktury pozostałe po okresie kolonialnym odwołując się do 

zasad gospodarki rynkowej
2
. Pomimo podejmowanych prób, jedne i drugie pod względem 

rozwoju nadal znajdują się daleko w tyle za państwami rozwiniętymi, za co odpowiedzialne 

są między innymi bardzo liczne na tym kontynencie bariery wzrostu gospodarczego. Obok 

wspomnianych czynników historycznych, także naturalne (trudny klimat pustynie, brak źródeł 

wody), polityczne (niestabilne rządy, konflikty wewnątrz i między państwowe, 

funkcjonowanie dyktatur i struktur niedemokratycznych), społeczne (niski poziom edukacji, 

brak wykwalifikowanych pracowników, nierówności społeczne, korupcję, plagi chorób) i 

czysto ekonomiczne. Do nich zaliczyć należy: monokulturowość większości gospodarek, brak 

lub niedostatek rodzimych czynników produkcji, niską konkurencyjność produkcji i eksportu, 

błędną politykę makroekonomiczną, słaby rozwój infrastruktury i wiele innych
3
. 

W efekcie pół wieku po dekolonizacji, zmarnotrawiono wiele środków, zaangażowania i 

czasu a struktury produkcji i handlu wielu krajów afrykańskich niewiele się zmieniły. Połowa 

mieszkańców Afryki żyje w najniżej rozwiniętych krajach świata (LDCs)
4
, Ubóstwo w 

Afryce Sub - Saharyjskiej oscyluje wokół 45% populacji żyjącej za mniej niż 1 USD dziennie 

i 75% dla ludności żyjącej za nie więcej niż 2 USD dziennie, nie wykazując tendencji 

spadkowych. Liczba ludzi żyjących w ubóstwie na terenie Afryki Sub - Saharyjskiej uległa 

wręcz podwojeniu w latach 1981-2001, z 164 mln do 316 mln ludzi, którzy każdy dzień 

przeżyć muszą za mniej niż 1 USD
5
. 

Według statystyk ONZ, wykorzystujących Wskaźnik Rozwoju Społecznego (Human 

Development Index, HDI)
6
, kraje afrykańskie są krajami kończącymi Raport ONZ o Rozwoju 

Społecznym w 2011 r.(Human Development Report, HDR). Na 180 miejscu jest Sierra Leone, 

następnie Burkina Fasso, Liberia, Czad, Mozambik, Burundi, Niger a ostatnia (187) 

Demokratyczna Republika Konga. W latach 2000-2009, ponad 80% mieszkańców Burkiny 
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 Szerzej: K. Czaplicka, Problemy społeczno-gospodarcze krajów rozwijających się i wybrane koncepcje ich 
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2
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The Journal of Development Studies vol VIII, 1987, s. 11-12.     
3
 Szerzej: S. Miklaszewski, Sytuacja gospodarczo-społeczna w krajach Trzeciego Świata [w:] S. Miklaszewski 

(red.), Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Difin, Warszawa 2007, s. 179-180.  
4
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20.07.2012). 
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Working Paper, 3341, June 2004, s. 21-22. 
6
 HDI składa się ze wskaźników cząstkowych obejmujących trzy podstawowe wymiary: długie i zdrowe życie 

(mierzone poprzez wskaźnik spodziewanej średniej długości życia w chwili urodzenia), dostęp do wiedzy i 

edukacji (mierzony poprzez średnią i oczekiwaną liczbę lat nauki) oraz poziom życia (dochód narodowy brutto 

przypadający na mieszkańca według PPP), http://www.undp.org.pl (na dzień 20.07.2012). 

 



Fasso i Burundi żyło za mniej niż 1,25 USD PPP. Podobnie sytuacja kształtuje się przy 

wykorzystaniu, nowej syntetycznej miary ONZ, Wielowymiarowego Wskaźnika Ubóstwa 

(Multidimentional Poverty Index, MPI)
7
, który uwzględnia też różnego rodzaju niedostatki 

także w dostępie do edukacji, służby zdrowia, usług i nie ogranicza się jedynie do określenia 

liczby ludzi utrzymujących się za 1 lub 2 USD dziennie. Przy takim ujęciu metodologicznym 

przodują Niger (0,64), Etiopia (0,56) i Burkina Fasso (0,54)
8
. Ubóstwo w Afryce oprócz tego, 

że jest wielowymiarowe jest też głębokie i trwałe. Pomimo podejmowanych wewnętrznych i 

zewnętrznych wysiłków pozostaje głównym problemem tego kontynentu od dziesięcioleci i 

mimo, że w przeciągu ostatnich 10 lat w Afryce odnotowano wzrost gospodarczy na poziomie 

5%, spadły wskaźniki inflacji, a polityka monetarna i fiskalna stały się bardziej przejrzyste, to 

trwały rozwój Afryki pozostaje nadal jednym z największych wyzwań współczesnego świata.  

 

 

2. Rozwój mikrofinansowania 

Różne formy mikro finansowania funkcjonują na świecie od dawna. Istnieje wiele jego 

historycznych przykładów, począwszy od nieformalnych klubów pożyczkowo-usługowych 

działających w XVIII w. w Anglii, Irlandii czy Niemczech kończąc na spółdzielniach 

kredytowych istniejących w Indonezji już w XIX w. W przypadku Afryki powstanie mikro 

finansowania datuje się na XV w. Oryginalny termin susu w zachodnioafrykańskim języku 

Yoruba stosowany wówczas do określenia tego typu działalności używany jest do dzisiaj. 

Powstanie systemu mikro finansowania w Afryce w postaci sformalizowanej, będącej częścią 

systemu finansowego kontynentu datuje się na koniec lat 90. XX w.    

W XX w. system mikro finansowania przeszedł przez cztery fazy ewolucji zanim 

osiągnął współczesny kształt.  

Faza pierwsza rozpoczęła się w latach 50. XX w. kiedy to mikro finansowanie polegało 

głównie na udzielaniu subsydiowanych kredytów, skierowanych w większości do 

najuboższych nie posiadających środków do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Ten schemat 

działania zakładał, że brak środków pieniężnych jest główną przyczyną ubóstwa wśród 

Afrykańczyków. 

Druga faza rozwoju mikro finansowania rozpoczęła się w latach 70. XX w. i opierała się 

w głównej mierze na kredytach udzielanych przez Organizacje Pozarządowe (Non-

                                                 
7
 W 2010 r. MPI zastąpił stosowany przez ONZ od 1997 r. Wskaźnik Ubóstwa Społecznego (Human Poverty 

Index, HPI). http://hdr.undp.org  (na dzień 20.07.2012). 
8
 http://hdr.undp.org (na dzień 20.07.2012). 



Governmental Organisation – NGO), poczynając od Grupy Grameen z Bangladeszu, NGO’s 

zajmowały się dostarczaniem środków finansowych najuboższym warstwom społeczeństwa. 

W tej fazie samowystarczalność instytucji udzielających mikro finansowania nie była brana 

pod uwagę jako że NGO’s były głównymi sponsorami udzielanych kredytów. Agencje  

z krajów rozwiniętych dostarczały subsydiowane fundusze stąd głównym założeniem była 

stałość otrzymywanych środków. 

Trzecia faza rozwoju mikro finansowania w XX w. związana była z formalizacją 

instytucji mikro finansowych w latach 90 XX w.. W odpowiedzi na rosnący popyt, instytucje 

te zaczęły oferować coraz więcej usług finansowych takich jak usługi oszczędnościowe czy 

ubezpieczeniowe. Tym samym udowadniając że poprzez swoją działalność są w stanie 

poprawić sytuację materialną swoich klientów umożliwiając im wydostanie się z błędnego 

koła ubóstwa. 

W połowie lat 90. XX w. rozpoczęła się czwarta faza rozwoju skupiona głównie na 

formalizacji mikro finansowania oraz integracji tego typu działalności z formalnym sektorem 

finansowym przy jednoczesnym działaniu na rzecz najuboższych warstw społeczeństwa. 

Główne działania odwołują się zatem do zwiększenia przejrzystości, wprowadzenia 

standardów międzynarodowej rachunkowości oraz zwiększenia dostępu do mikro kredytów 

dla najuboższych Afrykańczyków
9
.  

 

 

3. Znaczenie mikrofinansowania 

 W konfrontacji z tradycyjnymi kredytami bankowymi, mikrokredyty (jak sama nazwa 

wskazuje) udzielane są na znacznie mniejsze kwoty (do ok. równowartości 100USD), a także 

obciążone są znacznie mniejszym oprocentowaniem, które jednak ma na celu zapewnienie 

rentowności instytucji kredytowej. Termin spłaty mikrokredytu jest zazwyczaj krótki, 

rozłożony na dużą liczbę częstych a niskich rat. We współczesnej praktyce mikrokredyty 

udzielane są zarówno przez banki jak i instytucje nie-bankowe, dlatego w użyciu jest też 

zamienne określenie mikropożyczki. System mikro pożyczek opiera się na zaufaniu wśród 

społeczności. Bank pożycza jednemu kredytobiorcy niewielką sumę pieniędzy na określony 

okres czasu, po którym pożyczka musi zostać spłacona wraz z ustalonymi wcześniej 

odsetkami. Jeśli kredytobiorca nie spłaci zobowiązania kolejna osoba nie uzyska pożyczki. 

Stąd wsparcie całej społeczności bowiem spłata pożyczki przez poszczególnych 



kredytobiorców leży w interesie całej grupy społecznej. Ważnym elementem systemu mikro 

pożyczek jest fakt że po raz pierwszy uwzględnieni zostali najbiedniejsi obywatele, zyskując 

tym samym możliwość rozwoju i polepszenia swojej sytuacji materialnej poprzez 

zainwestowanie uzyskanych pieniędzy we własny biznes.  

W efekcie rozwoju sektora mikrokredytów/pożyczek zaczęto coraz częściej używać 

określenia „mikrofinanse”, które jest terminem szerszym, powstałym jako skutek działań 

instytucji finansowych, które systematycznie rozszerzały swoją ofertę, oferując też usługi 

oszczędnościowe czy ubezpieczeniowe. 

Nawet tak małe wsparcie jak to oferowane w ramach mikro finansowania może przyczynić 

się do poprawy wydajności, kreacji nowych miejsc pracy a przede wszystkim redukcji 

ubóstwa w krajach afrykańskich. Mechanizm tej zależności został przedstawiony na 

schemacie 1. 

 
Schemat 1 Uproszczony łańcuch wpływu mikrofinansowania  na redukcję ubóstwa 

 

 

Źródło:  S. van Rooyen, R. Dickson, C. Majoro, K. de Wet, What is the impact of microfinance on poor people, 

Institute of Education, Social Science Research Unit, UK, 2010, s. 11. 

 

Gospodarki krajów afrykańskich cechuje bardzo niski poziom dochodu na 1 mieszkańca, stąd 

też trudno o jakiekolwiek oszczędności, które można zamienić na inwestycje. Dostęp do 

mikrofinansowania umożliwia inwestycje, które stymulują wzrost dochodu, jednocześnie 

przekładając się na możliwości lepszej opieki zdrowotnej czy edukacji a to z kolei ma wpływ 

na redukcję ubóstwa. 

W ramach mikro finansowania wyróżnia się cztery rodzaje produktów: 
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 Mikrofinance  policy and strategy for Bank Group, African Development Bank, Issues Paper 7, May 2006, s. 1-

4. 



• mikro kredyty, 

• mikro oszczędności, 

• mikro ubezpieczenia, 

• transfery pieniężne.  

Obecnie najlepiej rozwiniętymi produktami są mikro kredyty i usługi oszczędnościowe. 

Mikro ubezpieczenia i transfery nie osiągnęły jeszcze takiej  popularności jak dwa pierwsze 

wymienione produkty
10

, choć działanie każdego z nich może mieć wpływ na zmniejszenie się 

ubóstwa. Możliwości osiągnięcia określonych rezultatów przez zastosowanie poszczególnych 

produktów przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Rodzaje usług mikro finansowych 

 

Usługa mikro finansowa Rezultat Wpływ na redukcję ubóstwa 

 

 

 

 

 

 

Usługi oszczędnościowe 

Zwiększenie oszczędności wśród 

społeczeństwa, 

Dodatkowy dochód pochodzący z 

oszczędności, 

Akumulacja zasobów które, 

przeznaczone mogą być na 

inwestycje we własne 

przedsięwzięcia gospodarcze, 

Akumulacja zasobów które, 

przeznaczone mogą być na 

inwestycje w wysoko rozwinięte 

technologie, 

Zwiększenie odporności na szoki 

zewnętrzne, 

Wyeliminowanie konieczności 

pożyczania środków od 

nieformalnych pożyczkodawców, 

Akumulacja środków na zakup 

aktywów produkcyjnych, 

Efektywniejsza alokacja zasobów, 

Inicjacja wzrostu gospodarczego. 

 

 

 

 

 

Redukcja wrażliwości gospodarstw 

domowych na szoki zewnętrzne, 

Ustabilizowanie poziomu 

konsumpcji gospodarstw 

domowych, 

Generowanie przychodu, 

Ograniczenie poziomu ubóstwa, 

Wzmocnienie pozycji społecznej 

najuboższych, 

Ograniczenie wykluczenia 

społecznego. 

 

 

 

Usługi mikro kredytowe 

Ekspansja mikro przedsiębiorstw, 

Dywersyfikacji działalności 

gospodarczej, 

Ograniczenie zaciągania 

zobowiązań od nieformalnych 

pożyczkodawców, 

Zwiększenie zwrotu z inwestycji, 

Inicjacja wzrostu gospodarczego. 

Zwiększenie poziomu konsumpcji, 

Zróżnicowanie źródeł dochodu, 

Ustabilizowanie poziomu dochodu i 

konsumpcji, 

Łatwiejszy dostęp do edukacji dla 

dzieci, 

Ograniczenie wykluczenia 

społecznego. 

 

 

Usługi ubezpieczeniowe 

Zwiększenie oszczędności w 

aktywa finansowe, 

Ograniczenie ryzyka i 

potencjalnych strat, 

 

 

Zwiększenie poziomu konsumpcji, 

Zmniejszenie wahań w poziomie 
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Ograniczenie wrażliwości na szoki 

zewnętrzne, 

Zwiększenie poziomu inwestycji. 

konsumpcji, 

Zwiększenie bezpieczeństwa. 

Płatności/ usługi transferowe Ułatwienie handlu i inwestycji Zwiększenie dochodu i poziomu 

konsumpcji  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Finance for the Poor:  Microfinance Development Strategy, Asian 

Development Bank, 2000 s. 3, http://www.syngentefoundation.org, (na dzień 20.07.2012). 

 

Mikrokredyty działają w gospodarce jak kredyty, zapewniają dostęp do kapitału w formie 

pieniężnej, stwarzają możliwość powiększenia oszczędności oraz przeznaczenia części w ten 

sposób wygenerowanych środków na inwestycje. Mikrokredyty mogą zostać wykorzystane 

jako kapitał inwestycyjny, dzięki czemu mogą przynosić kredytobiorcom dodatkowe zyski. W 

miarę jak przedsięwzięcia kredytobiorców stają się coraz bardziej produktywne, wzrasta ich 

dochód co pozwala na akumulację oszczędności oraz przeznaczenie tych środków na nowe 

inwestycje i lepsze technologie. Oszczędności stanowią ponadto rezerwy gospodarstw 

domowych na wydatki związane np. z nauką a także zabezpieczenie na rzecz nagłych sytuacji 

kryzysowych (choroby, suszy czy kradzieży) zatem sytuacji które, mogą przyczynić się do 

pogłębienia ubóstwa w którym, i tak już się znajdują. Tak więc rezultatem stosowania 

różnych technik mikrofinansowania, majątek i standard życia gospodarstw domowych może 

ulec zwiększeniu. Efekty tych zmian mogą przełożyć się na bezpieczeństwo żywnościowe, 

poprawę warunków mieszkalnych, łatwiejszy dostęp do sanitariatów, opieki medycznej czy 

edukacji. Mikrofinansowanie może być więc jedną z dróg prowadzącą do stopniowego 

uniezależnienia się od pomocy zagranicznej i w długim okresie czasu działać na rzecz 

samopodtrzymującego się rozwoju społeczno – gospodarczego kontynentu. 

 

 

4. Korzyści i koszty mikro finansowania 

W związku ze wzrastającą w przeciągu ostatniej dekady popularnością mikro 

finansowania Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła rok 2005 Światowym Rokiem 

Mikro Finansowania, a rok później, ich największy propagator, założyciel  Grameen Banku 

M. Yunus otrzymał za swoją działalność pokojową nagrodę Nobla. Obecnie mikro kredyty 

postrzegane są jako jedna z efektywniejszych form rozwoju państw ubogich, inicjująca 



rozwój oddolny stojący w opozycji do dotychczas oferowanego przez kraje rozwinięte 

modelu rozwoju odgórnego
11

. 

 

Na korzyść mikrofinansowania świadczą przede wszystkim liczby, mówiące o 

ogromnym popycie na te usługi. Według najnowszego raportu (2012), na koniec 2010 r. z 

mikrofinansowania skorzystało ponad 205 milionów klientów, ponad 153 miliony stanowiły 

kobiety, a ponad 137 milionów klientów należało do najuboższych, w chwili zaciągnięcia 

pierwszej pożyczki
12

. Kobiety są grupą na której instytucjom mikrofinansowym szczególnie 

zależy, gdyż wiąże się to z jednej strony z większą spłacalnością zobowiązań, a z drugiej z 

rozsądniejszym i bardziej „prorozwojowym” przeznaczaniem uzyskanych środków.  

Obok wielu materialnych korzyści mikro finansowanie przynosi też korzyści 

niematerialne. Mikro finansowanie indywidualnie i kolektywnie wzmacnia pozycję społeczną 

człowieka. Stały dochód, zgromadzone oszczędności, dyscyplina w spłacie rat kredytu 

zwiększają poczucie własnej wartości oraz status społeczny w społeczeństwie w którym 

ubodzy traktowani są zwykle jak obywatele drugiej kategorii. Instytucje udzielające mikro 

kredytów często oferują swoim klientom szkolenia z zakresu zarządzania posiadanym 

kapitałem, prowadzonym biznesem czy nawet w zakresie praw obywatelskich. Dzięki tego 

typu działaniom najbiedniejsza ludność afrykańska podnosi swój status społeczny oraz 

podejmuje próby ubiegania się o lepszą płacę, warunki pracy, dostęp do służby zdrowia czy 

edukację. Mikro finansowanie poprawia także pozycję społeczną afrykańskich kobiet 

zachęcając je do walki o stanowiska i swoje prawa.  

Spotkania z grupą społeczną w ramach której otrzymuje się mikro kredyt są doskonałą a 

często wręcz jedyną okazją do dyskusji z innymi kobietami na temat bieżących problemów 

czy podjęcia wspólnych inicjatyw. Tego typu grupy stanowią kanał informacyjny 

dostarczający informacji np. o usługach konsultingowych dla kobiet będących ofiarami 

przemocy lub zmagających się z problemem uzależnienia od alkoholu czy narkotyków. Tego 

typu działania umożliwiają afrykańskim kobietom poprawę ich sytuacji materialnej, gdy 

pokażą mężczyznom swoje zaangażowanie w lukratywne przedsięwzięcia
13

.   

Trudnym wydaje się krytykowanie systemu którego, głównym celem jest redukcja ubóstwa, 

jednak jak wszystko posiada on również wady. W przeciągu ostatnich lat oprócz zagorzałych 
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orędowników zyskał on równie zagorzałych przeciwników. Słowa krytyki padają z ust 

zachodnich ekonomistów i odwołują się głównie do faktu że, pomimo 35 lat funkcjonowania 

koncepcji mikro finansowania wiele gospodarstw domowych korzystających z tej formy 

finansowania nadal pozostaje w głębokim ubóstwie. 55% kobiet otrzymujących środki w 

ramach mikro finansowania zmuszona jest wykorzystywać je do zakupu dóbr podstawowych 

takich jak żywność zamiast inwestować je w rozwój własnego biznesu
14

. Udostępniając 

najuboższym obywatelom kolejną formę pomocy międzynarodowej, uzależniają ich tym 

samym od otrzymywanych środków w ten sam sposób niewiele różniący się 

międzynarodowych transferów pomocowych przekazywanych przez kraje darczyńców. 

Dodatkowo niewiele instytucji mikro finansowych posiada odpowiednie rozwiązania 

pozwalające im na monitorowanie warunków pracy swoich wierzycieli. Brak jest rozwiązań 

pozwalających na wykluczenie pracy przymusowej, braku jakichkolwiek świadczeń 

socjalnych czy wreszcie pracy dzieci. Nie prowadzi się żadnych inspekcji pozwalających 

wpłynąć na zmianę obecnych warunków pracy, niemożliwa zatem wydaje się zmiana 

warunków pracy i życia najuboższych warstw społeczeństwa
15

.         

Większość kredytów udzielanych w ramach mikro finansowania to środki pożyczane na 

okres 6- 24 miesięcy, zatem okres zbyt krótki by możliwe było rozwinięcie własnego biznesu. 

Takie warunki dodatkowo negatywnie wpływają na wybór przez klientów obszarów 

działalności gospodarczej w która, będą oni inwestować uzyskane środki. Mikro kredyty 

wykorzystywane są wówczas głownie na inwestycje w działalność handlową z pominięciem 

działalności produkcyjnej, która pozwoliłaby na większy zwrot zainwestowanych środków
16

. 

Kontrowersje budzą też odsetki i opłaty manipulacyjne. Są one z jednej strony 

niezbędne aby instytucje mikro finansowania mogły stać się samowystarczalne i stabilne 

finansowo, jednak strona etyczna nakładania dodatkowych opłat na najuboższych jest 

wątpliwa. 

Pomimo braku kompleksowych rozwiązań mikro finansowanie nadal pozostaje jednym 

z niewielu rozwiązań zmierzających do redukcji ubóstwa na świecie w tym zwłaszcza  

w Afryce, wykorzystującym mechanizmy rozwoju oddolnego. Dopóki nie opracuje się nowej 
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koncepcji umożliwiającej przerwanie zaklętego kręgu ubóstwa, mikro kredyty stanowią 

główną szansę dla najuboższych na poprawę swojej sytuacji materialnej i umocnienie pozycji 

w społeczeństwie.     

 

 

Zakończenie   
 

Niezdolność Afryki do trwałego, długookresowego wzrostu jest niewątpliwie wynikiem 

połączenia trudnych warunków geograficznych, historycznych, kulturalnych, 

demograficznych czy w końcu instytucjonalnych. Jednakże żaden z tych czynników nie 

powinien skazywać Afryki na ubóstwo i niedorozwój. 

Szansą dla rozwoju Afryki są m. in. mikro kredyty. Korzyści z efektywnie 

wykorzystanych mikro kredytów mogą wyjść poza gospodarstwa domowe, pozytywnie 

wpływając na całe społeczeństwo. Przyczynić się mogą nie tylko do pobudzenia 

przedsiębiorczości wśród obywateli państwa afrykańskich, lecz także generować wzrost 

oszczędności wśród społeczeństwa. Ważnym elementem systemu mikro finansowania jest 

fakt, że po raz pierwszy uwzględnieni zostali najbiedniejsi obywatele krajów rozwijających 

się zyskując tym samym możliwość rozwoju i polepszenia swojej sytuacji materialnej poprzez 

zainwestowanie uzyskanych środków we własny biznes, tym samym oddolnie generując 

wzrost i rozwój gospodarczy. 

Wiele musi zostać jeszcze zrobione by kontynent Afrykański przezwyciężył ubóstwo  

i osiągnął wyższe wskaźniki wzrostu. Rozwój Afryki wymaga wielu innowacji i determinacji 

w działaniach nakierowanych na wprowadzenie zasad dobrego zarządzania. Dotychczas 

stosowany model pomocy nie sprawdzał się, czas zatem by Afryka podjęła nową drogę 

rozwoju. Mikro finansowanie stanowi ważne narzędzie rozwoju gospodarczego. Pozwala 

bowiem obywatelom na samowystarczalność, wzbudza w nich ducha przedsiębiorczości  

i chęć do działania. Mikro finansowanie a zwłaszcza mikro kredyty przyczyniają się do 

wzmocnienia pozycji kobiet a także pobudzają samodyscyplinę w spłacie kredyty wśród 

najuboższych. Podnosząc poziom życia otwierają dostęp do dóbr wyższego rzędu, które 

wcześniej znajdowały się poza zasięgiem najuboższych. Mając świadomość również wad 

systemu, można stwierdzić, że pozytywne efekty mikro finansowania będą miały długotrwały 

wpływ na państwa afrykańskie, dynamizując procesy rozwojowe.  

Przed rządami państw afrykańskich stoi nadal wiele wyzwań związanych z rozwojem 

sektora mikro finansowania takie jak chociażby obniżenie kosztów uzyskania kredytu czy 

stworzenia efektywnego partnerstwa pomiędzy instytucjami finansowymi a rozwijającymi się 



instytucjami mikro finansowania. Aby przełożyć pozytywne efekty wynikające z mikro 

kredytowania na rozwój gospodarczy całego kontynentu, instytucje mikro finansowe powinny 

skupić się na działaniach związanych z redukcją ubóstwa, lepszą edukacją swoich klientów, 

realizacją Milenijnych Celów Rozwoju a także być wspomagane przez cały szereg innych 

działań wspomagających rozwój. 
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Streszczenie  

Małe przedsiębiorstwa i większość obywateli krajów afrykańskich mają ograniczony 

dostęp do kredytowych i depozytowych usług bankowych. Stanowi to ogromną barierę dla 

rozwoju regionu, którego większość populacji stanowią ludzie ubodzy, nie posiadający 

stałego dochodu. W odpowiedzi na zwiększony popyt na usługi finansowe w Afryce rozwinął 

się sektor usług mikro finansowych, skierowanych do najuboższych warstw społeczeństwa. 

Przez ostatnie pięć lat odnotowano na terenie kontynentu afrykańskiego zmiany mogące 

świadczyć o tym, że Afryka powoli wkracza na drogę rozwoju. Niewątpliwie szansą rozwoju 

dla Afryki są mikro kredyty. Mikro finansowanie może odgrywać znaczącą rolę w redukcji 

ubóstwa, łączącego się z brakiem dostępu do towarów, usług oraz dochodów. Mikro 

finansowanie pomaga ludności afrykańskiej osiągnąć ekonomiczne bezpieczeństwo. 

 

 

Summary 

Small enterprises and most of the African population have limited access to credits and 

loans offered by banks. It is a great barrier for development of the region, in which great 

majority of the population lives under the poverty line. In response to growing demand for 

financial services, sector of microfinances has developed, aiming to provide services to the 

poorest communities.  

Through the last five years, on African continent, significant changes have been noticed. 

Africa has been fallowing path of economic and social development. It cannot be doubt that 

microfinances had a great part in those processes as one of its outcomes are reduction of 

poverty and increasing the access to goods, services and incomes. Definitely, microfinances 

helps Africans to achieve economic safeness.  

          

 

 

 

 


