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EWA JANIKOWSKA1

Szkoła Główna Handlowa 

Grameen Bank jako przykład przedsiębiorstwa społecznego

W dniu 13 października 2006 roku Grameen Bank2 oraz jego twórca 
Muhammad Yunus (Bangladesz) otrzymali pokojową Nagrodę Nobla3 „za 
wysiłek na rzecz stworzenia warunków do ekonomicznego i społecznego 
rozwoju od podstaw”. W uzasadnieniu Komitet Noblowski napisał4: „Zna-
lezienie przez duże grupy społeczne sposobów na wyrwanie się z biedy jest 
niezbędne do osiągnięcia trwałego pokoju. Mikrokredyt5 jest jednym z ta-

1 ewa.janikowska@wp.pl
2 Występujące w tekście określenie „Bank” oznacza „Grameen Bank”.
3 Pełna nazwa nagrody w języku polskim brzmi „Nagroda za działalność na rzecz zbli-

żenia między narodami”. Zgodnie z ostatnią wolą Fundatora, jest ona przyznawana przez 
Norweski Komitet Nagrody Nobla powołany przez Parlament Królestwa Norwegii.

4 www.grameen.com
5 Uwaga terminologiczna: W języku polskim istnieje różnica pomiędzy pojęciem „kre-

dyt” a „pożyczka”. W największym skrócie – kredyt jest udzielany przez banki (zazwyczaj na 
określony cel) na zasadach określonych w prawie bankowym, zaś pożyczka może być udzie-
lona przez dowolną osobę fi zyczną lub prawną na zasadach określonych w kodeksie cywil-
nym. Z perspektywy klienta, kredyty są zazwyczaj tańsze, gdyż banki korzystają z większych 
możliwości sprawdzenia wiarygodności kredytowej klienta i mają dodatkowe możliwości 
zabezpieczenia i windykacji wierzytelności.

Grameen Bank, posiada licencję bankową i prowadzi działalność profesjonalną, dlatego 
też – dla potrzeb niniejszego opracowania – przyjęłam, że termin „kredyt” najbardziej odpo-
wiada charakterowi produktów oferowanych przez Grameen Bank, jako instytucji będącej 
bankiem. Natomiast w odniesieniu do innych instytucji, udzielających mikrofi nansowania na 
podobnych zasadach co Grameen Bank, ale które nie posiadają licencji bankowej, analogicz-
ne produkty przez nie oferowane nazywane są w tekście „pożyczkami”.
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kich sposobów. Rozwój od podstaw służy ponadto rozwojowi demokracji 
i praw człowieka”. 

„Yunus (…), poprzez Grameen Bank, rozwinął mikrokredyt do skali bez-
precedensowo ważnego instrumentu w walce z biedą. Grameen Bank był 
źródłem pomysłów i modelem dla wielu instytucji w dziedzinie mikrokredy-
tu, które powstają na całym świecie”. 

„Każdy człowiek na Ziemi ma potencjał i prawo do godnego życia. Yunus 
i Grameen Bank, we wszystkich kulturach i cywilizacjach, pokazali, że na-
wet najbiedniejszy z biednych może pracować nad własnym rozwojem”.

„Mikrokredyt okazał się ważną siłą wyzwalającą w społeczeństwach, 
gdzie zwłaszcza kobiety muszą walczyć z represywnymi warunkami spo-
łecznymi i ekonomicznymi. Rozwój ekonomiczny i demokracja polityczna 
nie osiągną swojego pełnego potencjału, o ile żeńska połowa ludzkości nie 
może w nich uczestniczyć na równi z mężczyznami. (…)

Oslo, 13 października 2006 r.”

Nagroda ta stanowiła wyraz uznania i poparcia dla wyznawanej przez 
Muhammada Yunusa tezy, że ubóstwo stanowi zagrożenie dla pokoju. Przez 
30 lat pracy wypracował metodologię mikrokredytu, która zwiększa szanse 
osób ubogich na wyjście z biedy, dając im możliwość pozyskania kapitału na 
rozwój własnej działalności gospodarczej.

1. Od początków działalności Banku do dnia dzisiejszego

Pierwsze pożyczki pochodziły z prywatnych środków profesora Muham-
mada Yunusa, Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Chitta-
gong, który w roku 1976, kiedy po klęsce powodzi w Bangladeszu nastał 
głód, pożyczył czterdziestu dwóm rolnikom równowartość około 27 dolarów 
łącznie. Spłata pożyczki nastąpiła w szybkim terminie z zysków osiągnię-
tych przez rolników, co skłoniło profesora Yunusa do poszukiwania możli-
wości fi nansowania podobnych kredytów na większa skalę.

W języku angielskim nie występuje rozróżnienie pomiędzy „pożyczką” a „kredytem”, 
stąd w tekście terminy „kredyt”, „kredytowanie”, „pożyczka” są traktowane zamiennie we 
fragmentach dotyczących ogólnych zasad czy metodologii działania wspólnej dla mikrofi -
nansowania.
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Po kilku próbach pozyskania fi nansowania od banków komercyjnych, 
w roku 1978 został uruchomiony we wsi Jobra koło Chittagong projekt 
Grameen Bank, prowadzony przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu 
w Chittagong przy wsparciu Narodowego Banku Bangladeszu oraz w opar-
ciu o fundusze lokalnych banków państwowych. Jego zasięg stopniowo roz-
szerzał się na okoliczne wsie, następnie na region Tangail koło Dhaki, stolicy 
Bangladeszu, a potem inne części kraju.

Po kilku latach znakomicie rozwijającej się działalności, projekt „Gra-
meen Bank” został przekształcony w instytucję bankową na mocy „ordyna-
cji” podpisanej przez Prezydenta Bangladeszu w dniu 2 października 1983r. 
Bank zachował przywileje podatkowe organizacji pozarządowej, a jedno-
cześnie dzięki statusowi banku zyskał możliwość pozyskiwania depozytów 
od ludności oraz refi nansowania na rynku międzybankowym. Dzięki temu 
posiada podstawy do samofi nansowania własnej działalności, nie będąc za-
leżnym od pozyskiwanych funduszy.

Grameen Bank działa nieprzerwanie od 1983 roku, stopniowo powięk-
szając zasięg i skalę działania oraz wzbogacając ofertę produktową. Bank 
osiąga co roku zysk [z wyjątkiem lat 1983, 1991, 1992] i jako zasadę re-
inwestuje zysk w dalszy rozwój działalności. Kilkakrotnie w swej historii 
Bank przeznaczył część wypracowanego zysku na wypłatę dywidendy dla 
akcjonariuszy [np. w roku 2007 i 2008].

Dzisiejszy Grameen Bank jest spółką akcyjną, której 94,97% akcji jest 
w posiadaniu kredytobiorców, zaś Skarb Państwa Bangladeszu posiada 
5,03%. Działalność Banku koncentruje się na udzielaniu kredytów bez za-
bezpieczenia mieszkańcom wsi6 nieposiadającym własnej ziemi w celu pod-
jęcia działalności zarobkowej. Kolejne kredyty mogą być przeznaczone na 
cele mieszkaniowe lub edukacyjne. Specjalną opieką objęte są osoby naju-
boższe – żebracy – dla których zostały opracowane specjalne warunki oferty 
kredytowej.

Do roku 2000 Bank oferował jeden rodzaj kredytu na jednolitych pro-
stych zasadach dla wszystkich, oparty na solidarnym poręczeniu członków 
kilkuosobowej grupy kredytowej. Zasady działania i oferta kredytowa Banku 
uległy znacznej ewolucji w roku 2000 – wtedy zostały wprowadzone różne 
produkty oferowane na zróżnicowanych warunkach, oparte na indywidualnej 

6 „Grameen” znaczy po bengalsku „wiejski”. Ograniczenie działalności Banku do tere-
nów wiejskich zostało wprowadzone na mocy Ordynacji z 1983r.
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odpowiedzialności kredytobiorcy. Zostały ponadto wprowadzone możliwości 
restrukturyzacji kredytu. Zasady te stanowią tzw. Model „Grameen-II”, są 
one opisane w dalszej części niniejszego opracowania.

Według stanu na koniec sierpnia 2009 r.7, Grameen Bank działa poprzez 
sieć 2559 oddziałów obsługujących 143 294 centra kredytowe zlokalizowa-
ne w 84 652 wsiach Bangladeszu. Przez cały okres swojego działania, bank 
udzielił kredyty łącznej liczbie 7,94 miliona osób fi zycznych w łącznej wy-
sokości 8,35 miliarda dol., zaś kwota aktualnie udzielonych i niespłaconych 
kredytów wynosi 743,33 miliona dol. Oddziały fi nansują swoją działalność 
głównie z pozyskanych depozytów od klientów detalicznych, z których po-
nad 54% pochodzi od kredytobiorców. Wskaźnik depozyty/kredyty wynosi 
140%. Od roku 1998 Bank zaprzestał fi nansowania działalności kredytowej 
z zewnętrznych źródeł [od instytucji]. Bank osiąga znakomity wskaźnik 
spłaconych kredytów na poziomie 97,72%.

2. Podstawowe założenia i metodologia działania Grameen Banku

2.1. Misja i wyznawane wartości etyczne
Grameen Bank opisuje swoją organizację jako „bank dla biednych”, 

zaś za swoją podstawową misję wyznaje „wsparcie ubogich przy pomocy 
kompleksowych usług fi nansowych aby mogli wykorzystać swój potencjał 
i wyrwać się z zaklętego kręgu biedy”8. U podstaw działania Banku leży 
bezwarunkowe przeświadczenie, że „kredyt jest prawem człowieka”9 oraz 
że „ubóstwo jest zagrożeniem dla pokoju”10. Wartości te są widoczne w dzia-
łaniu całej organizacji i wyznawane przez zespół około 27 tysięcy pracow-
ników na terenie kraju, którzy traktują swoją pracę jako misję społeczną. 
Bank realizuje swoje cele poprzez udostępnianie osobom ubogim kredytów 
z oferty opracowanej dla potrzeb segmentu „sub-prime” oraz wprowadzenie 
zwyczajów oszczędzania poprzez posiadaną ofertę depozytów, programów 
oszczędnościowych oraz programów emerytalnych.

7 Grameen Bank 2008 oraz dane ze strony internetowej Grameen Bank: http://www.gra-
meen.com/index.php?option=com_content&task=view&id=453&Itemid=527.

8 Grameen Bank 2008: 1.
9 Yunus M. 1987: 4.
10 Yunus M. 2006: 2–3.
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Działalność Banku wpisuje się w Milenijne Cele Rozwoju11, przyjęte 
w Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych przez przywódców 189 
państw na Szczycie Milenijnym w 2000 roku. Osiem Milenijnych Celów 
Rozwoju stanowi wymierne zobowiązanie społeczności międzynarodowej 
do spełnienia wyznaczonych celów do 2015 roku. Cele obejmują:

1. Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód (w wersji oryginalnej 
w j.angielskim – „Eradicate extreme poverty and hunger”);

2. Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym („Achie-
ve universal primary education”);

3. Promować równość płci i awans społeczny kobiet („Promote gender 
equality and empower women”);

4. Ograniczyć umieralność dzieci („Reduce child mortality”);
5. Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami („Improve maternal health”);
6. Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób 

zakaźnych („Combat HIV/AIDS, malaria & other diseases”);
7. Zapewnić ochronę środowiska naturalnego („Ensure environmental 

sustainability”);
8. Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju („Deve-

lop a global partnership for development”).
W odniesieniu do eliminacji ubóstwa i głodu zostały przyjęte następujące 

zobowiązania:
1. Zmniejszyć do 2015 roku o połowę liczbę ludzi, których dochód nie 

przekracza 1 dolara dziennie (uwaga: szacuje się, że obecnie 1,2 miliarda 
ludzi żyje za mniej niż 1 dolara dziennie);

2. Zmniejszyć do 2015 roku o połowę liczbę ludzi, którzy cierpią głód 
(uwaga: szacuje się, że na całym świecie jest 800 mln niedożywionych 
ludzi).

Bank opracował dziesięć wskaźników aby rejestrować, w jakim stopniu 
kredytobiorcy Banku przekraczają próg ubóstwa. Są to wskaźniki dostoso-
wane do warunków życia ludności lokalnej. Należą do nich:

1. Rodzina kredytobiorcy mieszka w domu pokrytym dachem z blachy 
o wartości powyżej 250 000 taka, tj. równowartość około 3570 dolarów 
(uwaga: południowe tereny kraju dwukrotnie w ciągu roku są narażone na 
ulewne deszcze i tajfuny);

11 Ośrodek Informacji ONZ (UNIC) – http://www.unic.un.org.pl/cele.php, http://www.
un.org.pl/rozwoj/mdg_co-to-sa-mcr.php.
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2. Rodzina kredytobiorcy pije czystą wodę (uwaga: w Bangladeszu po-
wszechnym problemem jest woda przygruntowa skażona arszenikiem);

3. Wszystkie dzieci z rodziny kredytobiorcy w wieku ponad 6 lat uczęsz-
czają do szkoły (uwaga: kiedy Bank zaczynał działalność w latach 80., anal-
fabeci stanowili przeważającą część mieszkańców kraju);

4. Kredytobiorca spłaca tygodniową ratę kredytu w wysokości co naj-
mniej 200 taka, tj. równowartość około 3 dolarów;

5. Rodzina kredytobiorcy korzysta z higienicznej toalety (uwaga: w kraju 
corocznie umiera około 2 mln ludzi z powodu choroby brudnych rąk);

6. Rodzina kredytobiorcy posiada na co dzień wystarczającą ilość ubrań;
7. Rodzina kredytobiorcy ma dodatkowe źródła dochodu;
8. Kredytobiorca utrzymuje średnioroczne saldo na rachunku depozyto-

wym co najmniej 5000 taka, tj. równowartość około 71,5 dolara;
9. Rodzina kredytobiorcy jada trzy posiłki dziennie przez cały rok;
10. Rodzina kredytobiorcy dba o zdrowie.
Wskaźniki te są mierzone w każdym oddziale Grameen Banku. Na ich 

podstawie szacuje się, że od początku działania Banku do roku 2008, próg 
ubóstwa przekroczyło 68% rodzin kredytobiorców12.

2.2. Filozofia działania13

Muhammad Yunus defi niuje „mikrokredyt” jako kredyt udzielany przez 
Grameen Bank (lub instytucje wypełniające podobną misję) na następują-
cych zasadach:

1. Kredyt jest prawem człowieka („human right”)14; nie można odmówić 
kredytu z tego powodu, że ktoś jest zbyt biedny;

2. Jego celem jest pomoc biednym rodzinom aby mogły pomóc same 
sobie w przezwyciężeniu ubóstwa. Oferta jest adresowana do osób ubogich, 
zwłaszcza kobiet;

3. Nie jest udzielany w oparciu o pisemne umowy, procedury prawne czy 
zabezpieczenia – podstawą jest zaufanie (natomiast wymagany jest podpis 
kredytobiorcy); zasady udzielania i spłaty kredytu są proste i łatwe do zapa-
miętania nawet dla osoby niepiśmiennej15;

12 Grameen Bank 2008: 11.
13 Tekst podrozdziału 2.2 został przez Autorkę wcześniej opublikowany w Wikipedii pod 

hasłem „Grameen Bank”.
14 Yunus M. 1987: 4.
15 Yunus M. 2003: 61, 68–69.
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4. Jest oferowany w celu samozatrudnienia lub podjęcia działalności za-
robkowej przez osoby ubogie, nie może być wykorzystany na cele konsump-
cyjne. Również kredyty na cele mieszkaniowe oraz edukacyjne są rozumiane 
jako powiększające możliwości zarobkowe rodziny;

5. W modelu Grameen Banku, pożyczki lub kredyty udzielane są przez 
organizacje non-profi t lub instytucje fi nansowe posiadane głównie przez ubo-
gich. W przypadku instytucji fi nansowych, których akcjonariuszami nie są 
pożyczkobiorcy, oprocentowanie kredytów utrzymywane jest na poziomie, 
który ma zapewnić przede wszystkim długoterminowe samofi nansowanie 
się programu, raczej niż zyski inwestorom. Grameen Bank stara się utrzy-
mywać oprocentowanie kredytów na poziomie zbliżonym do oprocentowa-
nia w sektorze banków komercyjnych; rynkowa stopa oprocentowania jest 
traktowana jako stopa referencyjna. Nienegocjowalną misją banku pozostaje 
udzielanie pomocy ubogim – aby sprostać temu zadaniu, bank musi działać 
w sposób zapewniający długofalową stabilność i możliwość pozyskiwania 
środków na rynku.

Mikrokredyt był zaprojektowany jako wyzwanie dla tradycyjnych ban-
ków, które osoby biedne klasyfi kują jako nieposiadające zdolności kredyto-
wej. W efekcie Grameen Bank stworzył własną metodologię prowadzenia 
działalności kredytowej16.

Grameen Bank bazuje na założeniu, że ludzie biedni posiadają umiejęt-
ności, które nie są wykorzystywane. Stoi na stanowisku, że ubóstwo nie jest 
wytworem ludzi biednych, ale jest kreowane przez instytucje i ich polity-
ki działania. Aby wyeliminować ubóstwo, musimy wprowadzić zmiany do 
sposobów działania instytucji oraz/lub stworzyć nowe. Grameen Bank uwa-
ża ponadto, że działalność charytatywna nie jest odpowiedzią na ubóstwo, 
gdyż przedłuża trwanie biedy, tworzy relację zależności i odbiera inicjatywę 
osobom indywidualnym do walki w biedą. Właściwą odpowiedzą na ubó-
stwo jest wyzwalanie własnej energii i kreatywności17.

Bank Grameen udostępnił środki fi nansowe osobom biednym, kobietom, 
analfabetom, ludziom, którzy twierdzili, że nie wiedzą jak inwestować pie-
niądze i osiągnąć dochód. Bank stworzył własną metodologię i instytucję18 
wokół potrzeb fi nansowych ubogich, umożliwił dostęp do kredytów na roz-

16 Bidhimala – Bye-laws of Grameen Bank Project. 1978: punkt 1.0, 4.0.
17 Yunus M. 2006: 2–3.
18 Grameen Bank 1983: punkt 2 (h), (i), punkt 7 (b), punkt 19.
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sądnych warunkach, dzięki czemu biedni mogli zacząć budować na włas-
nych umiejętnościach, aby z każdym cyklem kredytu zarabiać więcej.

2.3. Zarządzanie Bankiem
Misja Banku przekłada się na cele wyznaczane pracownikom i jednost-

kom wydzielonym w strukturze Banku, tj. oddziałom, biurom terenowym 
(„Area”) i regionalnym („Zone”).

Ocena oddziałów Grameen Banku następuje w oparciu o pięć kryteriów, 
do których należą:

1. Całkowita terminowa spłata zadłużenia przez kredytobiorców;
2. Osiągnięcie przez oddział rentowności;
3. Finansowanie kredytów przez oddział w całości ze zgromadzonych 

depozytów i osiąganych przychodów;
4. Wszystkie dzieci z rodzin klientów centrum kredytowego uczęszczają 

do szkoły;
5. Wszyscy klienci centrum kredytowego przekroczyli próg ubóstwa.
Spełnienie jednego kryterium oznacza, że oddział zostaje nagrodzony 

„gwiazdką”. Według stanu na koniec czerwca 2005 r.19, 84% oddziałów 
Grameen Bank miało przynajmniej jedną gwiazdkę, zaś około 2% oddzia-
łów – pięć gwiazdek, co wskazuje na zrealizowanie wszystkich zakłada-
nych celów. 

Analogiczne kryteria służą ocenie pracowników i kadry kierowniczej 
Banku, tyle tylko że odnoszą się do spełnienia poszczególnych kryteriów 
przez klientów Banku obsługiwanych przez danego pracownika. W czerw-
cu 2005 r.20, 86% pracowników Grameen Bank miało przynajmniej jedną 
gwiazdkę, zaś 8,7% pracowników miało pięć gwiazdek.

Pracownicy Grameen Banku to grupa obecnie około 27 tysięcy osób pra-
cujących na terenie całego kraju (w centrali Banku pracuje zaledwie 300 
osób). Z pełnym zaangażowaniem i oddaniem pracują na rzecz zniwelowa-
nia biedy w swoim kraju. Jest to zadanie wymagające wielu wyrzeczeń.

Dzień pracy jest długi – zaczyna się o 7 rano i trwa dziewięć lub wię-
cej godzin, do chwili gdy zrealizowane są wszystkie zaplanowane zadania. 
Każdy kierownik centrum kredytowego (jest to najbardziej liczna grupa 
pracowników) nadzoruje kilka wsi, co oznacza konieczność stałego gra-

19 Dowla A., Barua D. 2006: 71–194.
20 Dowla A., Barua D. 2006: 71–193.



271

fi ku spotkań w centrach kredytowych i codzienne przemieszczanie się po 
okolicy (kupionym na kredyt rowerem lub motorem). Po odbyciu zaplano-
wanych na dany dzień spotkań, wracają z gotówką do oddziału, a następnie 
przygotowują wypłatę nowych kredytów. Wieczorami następuje rozliczenie 
fi nansowe każdego dnia roboczego i wprowadzenie zbiorczych zapisów do 
ksiąg Banku. Wszystkie dokumenty są wypełniane odręcznie, zaś dane do 
systemu komputerowego są wprowadzane z kilkudniowym opóźnieniem 
w biurach terenowych. Trudne warunki pracy sprawiają, że 25% spośród 
nowozatrudnianych co roku pracowników nie przepracuje dłużej niż jeden 
rok. Szacuje się, że 85% pracowników Banku to osoby poniżej 30. roku ży-
cia. Warunki zatrudnienia odpowiadają standardowi instytucji publicznych 
w kraju, zarówno jeżeli chodzi o poziom wynagrodzeń, jak i świadczenia 
dodatkowe.

3. Oferowane produkty finansowe

Grameen Bank rozpoczął działalność w oparciu o jeden produkt kredy-
towy, który w zamierzeniach miał sprostać wszystkim potencjalnym potrze-
bom najuboższych klientów. Począwszy od roku 2000, kiedy wprowadzono 
model Grameen II, znacznie rozszerzono ofertę produktową oraz wprowa-
dzono bardziej elastyczne zasady ich udzielania21.

3.1. Zasady ogólne otrzymania kredytu
1. Warunkiem uzyskania kredytu jest wykupienie 1 akcji Grameen Banku 

za kwotę 100 taka, tj. równowartość około 1,5 dolara;
2. Kredytobiorca otrzymuje indywidualny limit kredytowy, który może 

być podwyższony lub zmniejszony, w zależności od spłaty zaciągniętych 
zobowiązań oraz uczestnictwa w cotygodniowych spotkaniach w centrum 
kredytowym Banku we wsi – przez kredytobiorcę, jej grupę i jej centrum. 
Limit jest uzależniony ponadto od wysokości depozytów zgromadzonych 
przez kredytobiorcę;

3. Kredyt jest udzielany na okres od 3 miesięcy do 3 lat (lub na dłuższe 
okresy w indywidualnych przypadkach);

4. Wypłata kredytu może nastąpić w transzach;

21 Khan.A. H., Wahab A 2003; Dowla A., Barua D. 2006: 71–136.
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5. Spłata kredytu następuje w postaci cotygodniowych rat. W każdym 
czasie możliwa jest wcześniejsza spłata zadłużenia;

6. Kredyt jest ubezpieczony poprzez wpłatę 2,5% wartości zadłużenia 
na koniec każdego roku kalendarzowego na obowiązkowy indywidualny 
rachunek oszczędnościowy. W razie śmierci kredytobiorcy, spłata kredytu 
następuje z odsetek od środków zgromadzonych na tym rachunku, a kwoty 
wpłacone przez kredytobiorcę są wypłacane rodzinie zmarłego;

7. Niezależnie od kwoty kredytu, kredytobiorca może zaciągnąć nowy 
kredyt po okresie 6 miesięcy spłaty poprzedniego zadłużenia zgodnie z har-
monogramem. W przypadku standardowego kredytu, nowy kredyt może być 
równy spłaconemu kapitałowi; w przypadku kredytu „elastycznego”, tj. re-
strukturyzowanemu, nowy kredyt może być dwukrotnie wyższy. Można ten 
produkt porównać do odnawialnego limitu kredytowego;

8. Kredyt podlega umorzeniu – jako stracony – 1 rok po terminie zapadal-
ności; kredyt na cele mieszkaniowe – 11 lat po terminie zapadalności.

3.2. Przeznaczenie kredytu 
1. Podjęcie działalności zarobkowej przez kredytobiorcę;
2. Rozwój działalności mikroprzedsiębiorstwa;
3. Cele mieszkaniowe;
4. Cele edukacyjne (oferowany dzieciom kredytobiorców Banku regular-

nie spłacających zadłużenie – nie więcej niż kredyty dla dwóch studentów na 1 
kredytobiorcę. Student zaczyna spłacać kredyt 1 rok po ukończeniu nauki);

5. Kredyt elastyczny – restrukturyzowany (oferowany kredytobiorcom 
Banku, którzy nie radzą sobie ze spłatą zadłużenia zgodnie z harmonogra-
mem kredytu podstawowego. Nowy okres spłaty i wysokość rat (mogą być 
zmienne, np. w zależności od pory roku) podlegają ustaleniu z Bankiem; 
strony podpisują prostą umowę. Zasadą jest, że kwota odsetek od otrzyma-
nego kredytu nigdy nie może przekroczyć kwoty kapitału kredytu, niezależ-
nie od długości okresu spłaty);

6. Kredyt dla tzw. walczących kredytobiorców – tj. żebraków (udziela-
ny bezdomnym i żebrakom, którzy podejmują działalność zarobkową, mogą 
być też udzielane na zakup parasola czy moskitiery. Oprocentowanie nomi-
nalne 0% p.a. Nie jest ustalony żaden harmonogram spłaty – kredytobiorca 
może spłacić kredyt w dowolnym czasie i w dowolnych ratach. Kredyto-
biorca zostaje objęty bezpłatnym ubezpieczeniem na życie i ubezpieczeniem 
spłaty kredytu).
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3.3. Oszczędności i depozyty
Bank od początku swojej działalności przywiązuje olbrzymią wagę do 

gromadzenia oszczędności przez swoich kredytobiorców. Zwłaszcza od 
czasu wprowadzenia modelu Grameen II w roku 2000, wartość depozytów 
pozyskiwana przez Bank od swoich klientów – a więc osób ubogich – jest 
uważana za olbrzymi sukces w zmianie zachowań społecznych dzięki dzia-
łalności edukacyjnej Banku. Gromadzone przez kredytobiorców oszczędno-
ści mają stanowić zabezpieczenie na wypadek klęsk żywiołowych, chorób, 
edukacji dzieci, dużych wydarzeń w rodzinie (np. ślub dziecka).

Każda osoba spłacająca kredyt ma obowiązek regularnego wpłacania do 
Banku środków, które są gromadzone w równych częściach na indywidual-
nych rachunkach depozytowych:

1. Obowiązkowy indywidualny rachunek oszczędnościowy, z którego 
kredytobiorca może wypłacić środki co trzy lata, zaś pierwsza wypłata może 
nastąpić po trzech latach kredytowania);

2. Indywidualny rachunek oszczędnościowy, z którego kredytobiorca 
może wypłacić środki w każdym czasie. Bank zachęca kredytobiorców do 
otwierania więcej niż jednego dobrowolnego rachunku oszczędnościowego.

W ofercie Banku znajduje się kilka produktów depozytowych:
1. Lokata na ustalony termin (dla akcjonariuszy Banku);
2. Rachunek oszczędnościowy z comiesięczną wpłatą;
3. Lokata na 7 lat z gwarantowaną wypłatą 100% odsetek w terminie 

zapadalności;
4. Indywidualny rachunek oszczędnościowy.
Bank kieruje swoją ofertę depozytową także do osób niebędących ak-

cjonariuszami (czyli de facto kredytobiorcami) Banku. Produkty te cieszą 
się dużym zainteresowaniem rynku. Wartość depozytów pozyskanych od 
nieakcjonariuszy przekracza obecnie 45% pozyskanych środków od osób 
fi zycznych.

3.4. Fundusz emerytalny
Oszczędzanie na indywidualnym koncie emerytalnym jest obowiąz-

kowe dla wszystkich kredytobiorców. W przypadku każdego kredytu na 
kwotę powyżej 8000 taka, tj. równowartość około 114 dolarów, wymagana 
jest comiesięczna wpłata co najmniej 50 taka, tj. równowartość niespełna 
1 dolara.
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4. Podejście do klienta

4.1. Praca w grupie
Grameen Bank przychodzi do klienta – pracownicy Banku w randze kie-

rownika centrum kredytowego uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach 
kredytobiorców w centrach kredytowych we wsiach na obszarze działania 
poszczególnych oddziałów Banku. Każdy kierownik obsługuje kilkanaście 
centrów kredytowych22.

Bank działa na zasadzie transparentności operacji fi nansowych. Cotygo-
dniowe spłaty rat kredytu są przyjmowane na spotkaniach w centrach kredy-
towych , w obecności zebranych w centrum grup kredytowych z danej wsi. 
Również depozyty od członków są zbierane publicznie na cotygodniowych 
spotkaniach w centrach kredytowych. W oddziałach Banku wypłacane są 
środki z kredytu dla członków oraz przyjmowane są depozyty od klientów 
detalicznych nie będących członkami Grameen Banku. Wszystkie te czyn-
ności są wykonywane publicznie, w otoczeniu pracowników oraz/lub człon-
ków Banku. Klienci Banku znają się nawzajem, znają swoją sytuację ekono-
miczną i rodzinną.

Spotkania w centrach kredytowych, które mają charakter informacyjny 
i edukacyjny, mają kluczowe znaczenie dla działalności Grameen Banku. 
Wymagają dyscypliny od członków grup – 100% obecność jest premiowa-
na możliwością uzyskania wyższego limitu kredytowego dla danej grupy/
centrum/oddziału. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności limit 
kredytowy ulega obniżeniu. W innych przypadkach, limit kredytowy ulega 
obniżeniu lub podwyższeniu w zależności od jakości portfela kredytowego 
danej grupy/centrum/oddziału.

Grameen Bank stosuje takie podejście – z pewnymi modyfi kacjami – od 
początku działalności, zakładając, że grupy tworzone ze współmieszkańców 
wsi, którzy dobrze się znają i chcą zachować o sobie dobre zdanie, wzmac-
niają dyscyplinę i motywację poszczególnych kredytobiorców.

W przypadku zwykłych kredytów Bank nie dokonuje analizy kredyto-
wej poszczególnych kredytobiorców. Aby uzyskać kredyt, wnioskodawca 
musi dołączyć do grupy co najmniej pięciu kredytobiorców. W każdej nowej 
grupie kredyt jest udzielany jednej lub dwóm osobom po okresie zapozna-

22 Zgodnie z zasadami Koranu, oddzielne grupy kredytowe są tworzone dla kobiet i męż-
czyzn, ich spotkania odbywają się oddzielnie. 
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nia z zasadami działania Banku i przyswojeniem reguł społecznych. Dopie-
ro gdy pierwsi kredytobiorcy spłacają otrzymane środki, po okresie około 
2 miesięcy kredyt mogą otrzymać pozostali członkowie grupy. Pierwszy 
kredyt jest udzielany na działania mające przynieść dochód (według wyboru 
wnioskodawcy) oraz w takiej wysokości, by mógł ją spłacić.

Wyjątek stanowią kredyty na działalność mikroprzedsiębiorstwa udzie-
lane w wyższych kwotach przez Bank lub ze środków Grameen Byabosha 
Bikash, tj. odrębnej spółki utworzonej w grupie Grameen Bank obsługującej 
korporacje. Kredyty te są udzielane dotychczasowym dobrym klientom Ban-
ku, którzy relatywnie lepiej niż inni wykorzystują możliwości rynkowe i bar-
dziej dynamicznie rozwijają własną działalność. Kredyty takie najczęściej są 
przeznaczane na zakup narzędzi, sprzętu i pojazdów dla potrzeb wykony-
wanej działalności. Ryzyko jest oceniane dla poszczególnego projektu oraz 
w odniesieniu do wnioskodawcy (m.in. poprzez wywiady we wsi) – i może 
prowadzić do decyzji pozytywnej lub negatywnej. Kredyty te są udzielane 
indywidualnie, natomiast jakość powstałego portfela kredytowego także ma 
wpływ na ogólne wskaźniki dotyczące grupy/centrum/oddziału.

Inny wyjątek stanowią kredyty dla żebraków/bezdomnych. Są one 
udzielane – praktycznie bez żadnych warunków – w celu ułatwienia im 
znalezienia sposobu na godne życie, zapewnienia edukacji dzieciom oraz 
umożliwienia dostępu do innych form fi nansowania ze środków Banku. 
Kredytobiorcy nie są zmuszani do tego, by przestać żebrać, ale są nakłania-
ni do podjęcia działań, które przyniosą im dochód (np. sprzedaż obnośna); 
każdy bezdomny korzystający z kredytu Grameen Bank otrzymuje plakiet-
kę z logo Banku – jako swoistą rękojmię ze strony Banku. Inni kredyto-
biorcy oraz oddziały Banku są zachęcane do tego, by objąć patronat nad 
bezdomnymi kredytobiorcami. Znajduje to swój wyraz m.in. we wskaźni-
kach oceny oddziałów Banku.

4.2. Zaufanie
Grameen Bank działa na zasadzie zaufania. Przekonanie, że „biedny za-

wsze zwróci pożyczkę” jest podstawową zasadą operacyjną.
Nie są podpisywane z klientami umowy kredytowe (z wyjątkiem kredy-

tów restrukturyzowanych), wymagany jest natomiast podpis kredytobiorcy 
pod kwotą kredytu. W książeczce kredytowej jest zapisanych kilka podsta-
wowych reguł, m.in. żeby pieniędzy pochodzących z kredytu nie oddawać 
innym osobom oraz że spłaty rat kredytu są przyjmowane wyłącznie na 
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spotkaniach w centrach kredytowych. W książeczkach oszczędnościowych 
dodatkowo wklejane są zdjęcia kredytobiorcy i osób upoważnionych do 
wypłaty w celu identyfi kacji. Dokumenty przeznaczone dla klientów Banku 
uderzają swoją prostotą.

Nawet w przypadku nieregularnej spłaty kredytu, współpraca Banku 
z kredytobiorcami jest oparta na dobrych relacjach interpersonalnych i pozy-
tywnym motywowaniu do spłaty. W swojej fi lozofi i działania, Bank zakłada, 
że każdy kredytobiorca chce spłacić zaciągnięty dług, natomiast (chwilowy) 
brak możliwości spłaty wynika z okoliczności, na które kredytobiorca nie 
ma wpływu, np. klęska żywiołowa, choroba lub śmierć w rodzinie. Dlatego 
też stosowane jest elastyczne i pełne zrozumienia podejście do klientów, któ-
rzy zalegają ze spłatą rat.

W przypadku nieregularnej spłaty zadłużenia, Bank nie pobiera odsetek 
karnych ani dodatkowych opłat, możliwa jest natomiast zmiana harmono-
gramu spłaty. Podpisywana jest umowa tzw. kredytu elastycznego, czyli 
restrukturyzowanego, zaś kredytobiorca traktowany jest jako „regularny” 
i – pomimo pewnych ograniczeń – może korzystać z oferty Banku.

Bank nie stosuje windykacji w sposób podobny do banków komercyj-
nych – nawet jeżeli pewne elementy można przyrównać do tzw. windykacji 
miękkiej, to nie jest w ogóle stosowana windykacja sądowa. Nawet w okre-
sie po klęsce żywiołowej, jaka nawiedziła Bangladesz w 1998 roku, kon-
takty pracowników Banku z ukrywającymi się ze strachu kredytobiorcami, 
którzy masowo nie spłacali zadłużenia, dotyczyły nakłaniania do podpisania 
umowy kredytu uwzględniającej nowy harmonogram spłaty. Modyfi kacja 
oferty produktowej doprowadziła do powstania modelu Grameen II, który 
od 2000 roku obowiązuje w całym Banku.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Bangladesz jest krajem muzułmańskim. 
W myśl Koranu, każdy wierzący jest obowiązany do spłaty swojego zadłuże-
nia. Jeżeli wyznawca umiera, jego/jej rodzina ma moralny obowiązek spłaty 
odziedziczonego długu. W modelu Grameen II, w przypadku śmierci kre-
dytobiorcy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku ubezpieczenia 
kredytu zostają wykorzystane do spłaty kredytu, zaś na pogrzebie kredyto-
biorcy pracownik Banku deklaruje publicznie, że zmarły spłacił swój kredyt, 
tym samym zwalniając rodzinę z dalszej odpowiedzialności. Dodatkowo 
spadkobiercy otrzymują depozyt zmarłego.

W Bangladeszu nie funkcjonują centralne bazy kredytowe, kredytobior-
cy nie mają więc „negatywnej” motywacji do spłaty kredytu, pod groźbą 
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umieszczenia w bazie złych kredytobiorców w przypadku braku spłaty. Jed-
nakże wieloletnie zamieszkanie w jednej wsi, przynależność do określonego 
centrum kredytowego oraz publiczny i kolektywny sposób działania Banku 
stanowią wystarczająco silne etyczne zobowiązanie kredytobiorcy do spłaty 
zadłużenia, aby sprostać zaufaniu i lojalności wobec członków swojej grupy 
kredytowej.

4.3. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego
Kobiety w Bangladeszu stanowią najmniej respektowaną grupę społecz-

ną, którą można porównać do najniższej kasty w Indiach. Profesor Yunus 
i jego współpracownicy wspominają, jak trudno było im w początkowym 
okresie działania Banku nakłonić do wzięcia kredytów kobiety, które wręcz 
obawiały się rozmawiać z nieznajomymi mężczyznami23.

Kredytowanie działalności zarobkowej kobiet przez ponad trzydzieści 
lat wpłynęło na życie ponad ośmiu milionów rodzin w kraju. Oprócz udo-
stępniania fi nansowania, Grameen Bank przez cały ten okres był aktyw-
nie zaangażowany w działalność edukacyjną swoich kredytobiorców. Bank 
promuje wśród swoich klientów podejmowanie celów w dziedzinie spo-
łecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. Zasady te [tzw. szesnaście decyzji24] do-
tyczą spraw podstawowych dla lokalnej społeczności, np. nieprzyjmowanie 
posagu od rodziny panny młodej, kontrola urodzin, zapewnienie dzieciom 
edukacji, budowanie higienicznych toalet i solidnych domów pokrytych 
dachem, sadzenie drzew, jedzenie dużej ilości warzyw dla celów zdrowot-
nych, zapewnienie czystej wody pitnej w każdym domu oraz dbanie o czy-
stość środowiska.

Grameen promuje także budowanie kapitału społecznego – dlatego też 
tworzone są grupy i centra; promuje rozwój umiejętności przywództwa – stąd 
też coroczny wybór liderów grup oraz wybór członków zarządów spośród 
kredytobiorców; oraz rozwój kapitału ludzkiego w odniesieniu do indywi-
dualnych osób – kredytobiorcy uczą się podejmowania decyzji i przedsię-
biorczości. Dzięki poprawie swojej samooceny i swojej sytuacji majątkowej, 
stają się bardziej niezależne od mężów i ich rodzin.

Kobiety będące kredytobiorcami Grameen Banku stały się „aktywem 
ekonomicznym” rodzin. Wyniki badań przeprowadzonych we wsiach, gdzie 

23 Yunus M. 2003: 77–78.
24 Yunus M. 2007 (1): 58.
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działa Grameen Bank25, wskazują obecnie na wyższy status społeczny ko-
biety; za jego przejawy można uznać m.in.

1. Zmniejszył się wskaźnik analfabetyzmu wśród kobiet na wsi;
2. Kobiety częściej dysponują własnym kapitałem lub majątkiem (np. 

ziemia);
3. Kobiety częściej biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących 

rodziny;
4. Kobiety rzadziej są ofi arami przemocy w rodzinie;
5. Polepszyły się relacje kobiet z mężem i rodziną męża, a nawet zmniej-

szył się wskaźnik rozwodów.
Oprócz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej kobiet, społeczne 

działania Banku obejmują także młodzież. Studenci – dzieci kredytobior-
ców – mogą ubiegać się o kredyt na cele edukacyjne. Ponadto oferowane 
są – na zasadzie konkursu – stypendia dla najlepszych uczniów – dzieci 
kredytobiorców. W każdym oddziale jedno stypendium jest zarezerwowane 
dla dziewczynki, drugie zaś może być przyznane chłopcu lub dziewczynce, 
w zależności od osiągniętych wyników w nauce.

Jedno z przeprowadzonych badań wykazało związek pomiędzy działa-
niami socjalnymi Banku (czyli wsparciem pozafi nansowym świadczonym 
przez Bank) a wzrostem kapitału ludzkiego, który z kolei przekłada się na 
wzrost dochodów rodziny26. Wykazano ponadto, że działania pozafi nansowe 
mają w dłuższym okresie czasu większy wpływ na poziom dochodu narodo-
wego brutto niż udostępniane środki fi nansowe.

5. Dynamiczny globalny rozwój

5.1. Grupa Grameen Banku. Przedsiębiorstwo społeczne
Począwszy od lat 80. tworzone były spółki powiązane z Grameen Ban-

kiem lub z osobą Muhammada Yunus, w oparciu o kapitał własny lub po-
chodzący od podmiotów trzecich. Zgodnie z fi lozofi ą działania Banku, były 
one tworzone w celu „zniwelowania biedy na świecie”. Wspólny zakres 
działania spółek z rodziny Grameen Banku znacznie wykracza poza usłu-
gi fi nansowe, zaś działalność grupy imponuje kreatywnymi i nowatorskimi 

25 Dowla A., Barua D. 2006: 36–41, 45–53; Hashemi S. M., Schuler S. R. 1998; Larance 
L. Y. 1998.

26 Dowla A., Barua D. 2006: 51–52.



279

rozwiązaniami zmierzającymi do przeciwdziałania wykluczeniu społeczne-
mu i fi nansowemu.

Obecnie w grupie Grameen Banku działa około trzydziestu spółek, po-
wołanych do realizacji różnych misji społecznych, służących mieszkańcom 
Bangladeszu lub działających na rzecz ubogiej ludności innych krajów. Żad-
na z powołanych spółek nie działa na zasadach charytatywnych ani na zasa-
dach czysto komercyjnych. Można wyróżnić trzy grupy spółek27:

1. Organizacje działające nie dla zysku (not-for-profi t), najczęściej w for-
mie fundacji;

2. Spółki działające dla zysku (for-profi t), tj. spółki, których akcjonariu-
szami są organizacje działające nie dla zysku;

3. Przedsiębiorstwa społeczne (social business), tj. spółki utworzone 
w celu realizacji określonej misji społecznej.

Autorem koncepcji „przedsiębiorstwa społecznego” jest Muhammad 
Yunus. Spółka taka realizuje cele porównywalne z działaniem organizacji 
charytatywnej, natomiast działa w oparciu o zasady rynkowe28:

1. Celem działania spółki jest niwelowanie biedy lub realizacja wybrane-
go celu społecznego, np. zapewnienie ubogim dostępu do edukacji, opieki 
zdrowotnej, nowych technologii, dbanie o ochronę środowiska itp.;

2. Spółka nie działa w celu maksymalizacji zysku, natomiast w długim 
horyzoncie czasu musi być samowystarczalna pod względem ekonomicz-
nym;

3. Po ustalonym czasie inwestorzy otrzymują zwrot nakładów poniesio-
nych na uruchomienie spółki; nie otrzymują dywidendy;

4. Po dacie wycofania się inwestorów ze spółki, zyski wypracowane w la-
tach następnych pozostają w spółce i służą jej dalszemu rozwojowi;

5. Pracownicy zatrudnieni w spółkach otrzymują wynagrodzenie zgodne 
z warunkami danego kraju oraz świadczenia socjalne na lepszym poziomie;

6. Spółka działa na zasadach ekologicznych.
W grupie przedsiębiorstw społecznych, Muhammad Yunus wyróżnia dwa 

typy29:
1. Działające w celu realizacji określonej misji społecznej, np. w celu 

dostarczenia określonego produktu lub świadczeń na rzecz ubogich;

27 http://muhammadyunus.org/Grameen-around-the-World/.
28 http://muhammadyunus.org/Social-Business/.
29 http://muhammadyunus.org/Social-Business/.
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2. Prowadzące działalność rynkową w celu osiągania zysku, który pozo-
staje własnością ubogich (jako akcjonariuszy spółki). Mogą oni wtedy czer-
pać korzyści w postaci dywidendy lub niebezpośrednio, np. w postaci dopłat 
do kosztów świadczeń.

Tabela 1. Spółki należące do grupy Grameen Bank

Nazwa spółki Rok 
utworzenia Cel/zakres działania

przedsiębiorstwa społeczne

Grameen Bank 1983 produkty i usługi bankowe na obszarach 
wiejskich

Grameen Danone Food 2006 tani jogurt dla dzieci wiejskich
Grameen Veolia Water 2008 czysta woda pitna 
Grameen Intel 2008 komputeryzacja obszarów wiejskich 
BASF Grameen 2009 tania moskitiera 

spółki działające dla zysku

Grameen Phone 1996 telefony komórkowe i usługi 
telekomunikacyjnych

Grameen Cybernet 1996 dostęp obszarów wiejskich do internetu
Grameen Knitwear 1997 zatrudnienie dla ludności / produkcja i eksport 

tkanin i ubrań z bawełny
Grameen Capital 
Management 

1998 zarządzanie inwestycjami kapitałowymi

Grameen Solutions 1999 innowacyjne usługi informatyczne i biznesowe, 
doradztwo, outsourcing 

Grameen IT Park 2001 rozwój technologii informacyjnych
Grameen Information 
Highways 

2001 transmisja danych, dostęp do Internetu

Grameen Star Education 2002 szkolenia informatyczne
Gonoshasthaya Grameen 
Textile

produkcja tkanin i ubrań z bawełny

Grameen Bitek 2002 wytwarzanie produktów elektronicznych
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organizacje działające nie dla zysku

Grameen Trust 1989 – programy oparte na zasadach działania 
Grameen Banku
– wsparcie fi nansowe oraz/lub merytoryczne 
podobnych inicjatyw podejmowanych przez 
innych inwestorów
– badania nad ubóstwem, publikacje

Grameen Krishi 
Foundation [Agriculture]

1991 działania eksperymentalne i szkolenia mające na 
celu usprawnienia w rolnictwie i uprawach

Grameen Fund 1994 – fi nansowanie dla przedsiębiorców nie 
posiadających możliwości pozyskania kapitału 
ani zabezpieczeń w celu podejmowania 
innowacyjnych projektów, dających nadzieję na 
długofalowy rozwój i mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na zmniejszanie skali ubóstwa na 
świecie
– pożyczki, kapitał dla ryzykownych 
przedsięwzięć wykorzystujących nowatorskie 
technologie, wytwarzających nowe produkty 
– dla istniejących lub nowych przedsiębiorstw

Grameen Fisheries & 
Livestock Foundation 

1994 hodowla ryb w stawach

Grameen Uddog 
(Enterprise)

1994 eksport tkanin wyprodukowanych ręcznie we 
wsiach

Grameen Telecom 1995 – operator sieci komórkowej
– usługi telekomunikacyjne we wsiach jako 
działalność zarobkowa dla członków Grameen 
Banku

Grameen Shakti 
[Energy]

1996 produkcja energie elektrycznej w oparciu o źródła 
odnawialne (słońce, wiatr, biogaz)

Grameen Kalyan 
[Welfare]

1996 tanie świadczenia zdrowotne dostępne dla 
mieszkańców wsi

Grameen Shamogree 
[Products]

1996 – zatrudnienie ludności lokalnej [ręczna 
produkcja tkanin z bawełny] 
– wytwarzanie ozdób wykorzystywanych 
w krawiectwie
– sprzedaż w kraju
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Grameen Shikkha 
[Education]

1997 – wsparcie fi nansowe dla wyróżniających się 
studentów w postaci stypendiów
– promocja edukacji i działania edukacyjne 
– np. prowadzenie szkół w slumsach, szkół 
zawodowych, kształcenie nauczycieli

Grameen 
Communications

2000 tworzenie infrastruktury informatycznej 
i komunikacyjnej w kraju dla celów wymiany 
informacji, współpracy etc.

Grameen Byabosha 
Bikash [Business 
Promotion and Services]

2001 wsparcie techniczne, fi nansowe i marketingowe 
dla przedsiębiorstw – np. poręczenia kredytów, 
pożyczki we środków własnych

Grameen Health Care 
Trust

2006 pozyskiwanie środków na działalność spółki 
Grameen Health Care Ltd.

Grameen Healthcare 
Services Ltd.

2006 szpitale leczące choroby wzroku

Źródło: http://muhammadyunus.org/Grameen-around-the-World/; Yunus M. 2007 
(1): 78–79.

5.2. Instytucje wzorowane na Grameen Banku na świecie
Według danych opublikowanych w ostatnim miesięcznym raporcie Gra-

meen Trust30, w listopadzie 2009 roku na świecie działało 146 instytucji 
zajmujących się udzielaniem mikrokredytów według zasad Grameen Bank. 
Do tej pory objęły one swoim zasięgiem 38 krajów, zaś z pożyczek sko-
rzystało dotychczas ponad 7 milionów osób, w tym 94% kobiet. Wskaźnik 
spłaconych kredytów wyniósł 95% wartości zobowiązań. Oprócz pożyczek, 
instytucje te promują wprowadzanie zdobyczy technicznych do obszarów 
wiejskich, w tym telefonów. Działalności tej patronuje Grameen Foundation, 
zaś Grameen Trust świadczy usługi doradcze i wsparcie techniczne organi-
zacjom zainteresowanym rozwojem działalności opartej na zasadach Gra-
meen Banku.

Działalność instytucji mikrokredytujących skupia się w Azji Południowej 
(Pakistan, Indie, Bangladesz), Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej 
(Chiny, Indonezja, Filipiny, Timor Wschodni), w Ameryce Łacińskiej i na 
Karaibach (Meksyk, Salwador, Honduras, Haiti, Dominikana oraz z krajów 
Ameryki Południowej – Boliwia), w krajach arabskich (Egipt, Liban, Maro-
ko, Arabia Saudyjska, Tunezja, Jemen), w Afryce Sub-Saharyjskiej (Ghana, 

30 http://www.grameentrust.org/MonthlyStatement.pdf.
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Nigeria, Kamerun, Etiopia, Uganda, Rwanda) oraz w Ameryce Północnej 
(USA). 

Grameen Bank rozwinął swoją działalność głownie w krajach o wysokim 
stopniu ubóstwa i udziela pomocy fi nansowej osobom, które z racji braku 
dochodów (lub ze względu na ich niski poziom) nie uzyskują fi nansowania 
z tradycyjnych banków. Bank udziela pomocy na warunkach lepszych niż 
pożyczki typu consumer fi nance oferowane na rynku sub-prime.

Bank z zasady nie podejmuje działań windykacji sądowej, nawet nie pod-
pisuje umów z kredytobiorcami – w takich warunkach osiągany wskaźnik 
spłaconych kredytów (który według stanu na koniec grudnia 2008 r. wyniósł 
98,32%31, zaś na koniec stycznia 2010 r. – 96,54% wartości zobowiązań32) 
tym bardziej zasługuje na uznanie.

Według sondażu własnego Grameen Bank33, od początku działalności 
Banku do końca 2008 r. 68,1% kredytobiorców przekroczyło tzw. próg ubó-
stwa, osiągając dochód na głowę powyżej kwoty minimum. Szacuje się, że 
pozostałe rodziny stopniowo podwyższają swoje dochody.

Skuteczność takiej fi lozofi i działania wobec najuboższych potwierdziły 
badania przeprowadzone przez Bank Światowy na początku lat 90. na ro-
dzinach objętych mikrofi nansowaniem. Wykazały one, że wydatki na kon-
sumpcję w tych rodzinach wzrosły o 18% oraz że dzięki uzyskanej pomocy 
fi nansowej i uruchomieniu działalności własnej, co roku 5% rodzin prze-
kraczało próg ubóstwa. Na Filipinach wyniki wskazywały na przekroczenie 
progu ubóstwa łącznie przez 22% rodzin objętych mikrokredytami, podczas 
gdy próg ten przekroczyło zaledwie 2% rodzin nie uzyskujących takiego 
wsparcia. Podobne badania były prowadzone na wielu rynkach krajowych 
i według różnych kryteriów – wszystkie wykazywały dużą skuteczność mi-
krokredytów we wspieraniu aktywnego przeciwdziałania ubóstwu.

5.3. Inne instytucje mikrofinansowe. Perspektywy dalszego rozwoju
Sukces przedsięwzięcia Muhammada Yunusa znajduje naśladowców na 

całym świecie. Począwszy od roku 1997 instytucje mikrofi nansowe tworzą 
organizacje branżowe – m.in. uczestniczą w dorocznym Globalnym Szczy-

31 Grameen Bank 2008.
32 http://www.grameen-info.org/index.php?option=com_content&task=view&id=453&It

emid=527.
33 Grameen Bank 2008.
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cie poświęconym mikrokredytom. Według danych organizacji Microcredit 
Summit Campaign, w roku 2007 instytucje mikrofi nansowe udzieliły na 
świecie łącznie ponad 106 milionów mikropożyczek dla ubogiej ludności. 
Szacuje się, że otrzymane środki posłużyły poprawie warunków bytowych 
dla ponad pół miliarda członków rodzin kredytobiorców, co stanowi oko-
ło połowy najuboższej ludności świata. 83% pożyczek otrzymały kobiety34. 
Warto zaznaczyć przy tym, że udzielania wsparcie fi nansowego kobietom, 
podobnie jak w przypadku Grameen Banku, należy do strategicznych celów 
instytucji mikrofi nansowych. To kobiety dbają o zdrowie i wykształcenie 
dzieci. Otrzymane środki przeznaczają na cele zarobkowe, zaś dodatkowy 
zarobek służy poprawie standardu życia rodziny.

Tabela 2. Działalność instytucji mikrofi nansowych na świecie

Liczba MFI (instytucji mikrofi nansowych) działających w latach 
1997–2007: 3552

Liczba MFI objętych badaniem w roku 2008: 861

Klienci MFI łącznie (na dzień 31.12.2007): 154 825 825

Najbiedniejsi klienci MFI łącznie (na dzień 31.12.2007): 106 584 679 

Najbiedniejsze kobiety – klienci MFI łącznie (na dzień 31.12.2007): 88 726,893

Najbiedniejsza populacja – członkowie rodzin objętych fi nansowaniem 
MFI (na dzień 31.12.2007): 533 miliony

Dane: Daley-Harris S. 2009.

Wiele instytucji mikrofi nansowych, które zaczynały działalność jako 
non-profi t, przechodzi na działalność for-profi t. Powstają w tym sektorze 
nowe instytucje fi nansowe stanowiące zaplecze dla działania instytucji mi-
krofi nansowych oraz rozszerzające ofertę dla osób fi zycznych. Udział w tej 
grze rynkowej biorą już duże instytucje fi nansowe świata (np. Citigroup, 
Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, BNP Paribas), któ-
re otwierają linie kredytowe dla banków zajmujących się mikrofi nansami, 
obejmują w nich akcje lub tworzą dedykowane fundusze inwestycyjne lub 
gwarancyjne.

34http://www.microcreditsummit.org/press_releases/more_than_100_million_of_worlds_
poorest_benefi t_from_microcredit/.
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Udział dużych tradycyjnych banków o dużych możliwościach kapitało-
wych znacznie rozszerza zasięg i możliwości działalności mikrokredytowej, 
może jednak budzić wątpliwości na ile działalność ta – prowadzona zdecy-
dowanie for-profi t – uszanuje fi lozofi ę stworzoną ponad 30 lat temu przez 
Muhammada Yunusa, którego pierwsze pożyczki to było 27 dol. wypłaco-
nych z własnej kieszeni rolnikom ze wsi.

Według szacunków Deutsche Bank, łączna kwota udzielonych mikrokre-
dytów fi nansowania [według rozszerzonej defi nicji instytucji i działalności] 
w roku 2007 przekroczyła 25 miliardów dol., zaś potrzeby na całym świe-
cie szacuje się na dodatkowe 250 miliardów dol. Według szacunków ING, 
w 2007 roku 17 wiodących globalnych banków łącznie udzieliło fi nanso-
wania na rzecz instytucji mikrofi nansowych w wysokości przekraczającej 
1,4 miliarda dol. Deutsche Bank szacuje też, że w roku 2015 prywatni in-
westorzy zainwestują w instytucje mikrokredytowe 20 miliardów dol., tj. 
dziesięciokrotnie więcej niż w roku 2006.

W nowych warunkach rynkowych została powołana organizacja Mic-
rofi nance Transparency w celu dyscyplinowania instytucji działających na 
rynku mikrokredytów, aby chęć zysku nie przysłoniła fi lozofi i działania wy-
wodzącej się z Grameen Bank. Nowa organizacja będzie m.in. publikować 
warunki fi nansowe oferowanych mikrokredytów.

Globalny Szczyt Mikrokredytów przyjął za swój cel przywództwo 
nad programem Milenijnych Celów Rozwoju wskazanych przez ONZ do 
roku 2015 oraz wsparcie instytucji działających na tym rynku. Dane pod-
sumowujące rok 2007 wskazują, iż Milenijne Cele Rozwoju zostały już 
osiągnięte – ponad połowa najuboższej ludności świata skorzystała dzięki 
dostępności fi nansowania na cele związane z działalnością gospodarczą. 
Grameen Bank nadal pozostaje największą na świecie instytucją udziela-
jącą mikrokredytów.
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GRAMEEN BANK AS AN EXAMPLE OF A SOCIAL BUSINESS

S u m m a r y

The phenomenon of Grameen Bank has had a worldwide impact over thirty years 
of its successful history. It is assessed now that over 500 million of the world’s 
poorest population has benefi ted from microloans, a concept developed by professor 
Muhammad Yunus, 2006 Peace Nobel Prize Winner. 

By means of undertaken activities, Muhammad Yunus has given an unprece-
dented example of development of social business, which can be a modern way to 
replace charities. According to this concept, a social business is a sustainable busi-
ness run in free market conditions, however profi t-making is not its ultimate goal. 
A social business is either established to respond to a social need, which is not ad-
dressed otherwise, or is owned by the poor for whom a profi t from shareholding can 
vitally contribute to their well-being.

The present article discusses the history and main concepts of Grameen Bank 
– being the world largest social business – and other entities established as followers 
of the ideas voiced by Muhammad Yunus. 

Key words: microloan; microlending; microfi nance; Grameen Bank; Muhammad 
Yunus; social business


