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Aa mikrofinanszírozó szervezetek (mFI-k) leg-
fontosabb feladata a társadalmi jólét és a fenn-
tartható fejlődés megteremtése (Hassan és 
társai, 2011) a pénzügyi fejlődés előmozdítása 
(lottapa és tchikov, 2016), valamint a sze-
génység visszaszorítása által (mazumder, 2015).

a mikrofinanszírozó szervezetek (mFI-k) 
azáltal igyekeznek csökkenteni a szegénységet, 
hogy hitelt nyújtanak azok számára, akiket fe-

dezet hiányában a kereskedelmi bankok eluta-
sítanak. a felvett hitelből a szegények vállalko-
zást alapíthatnak. a korábbi tanulmányokban 
a mikrofinanszírozó szervezetek legfőbb fel-
adataként az elérés szerepel. mivel a szegények 
részére történő hitelnyújtás (elérés) általában 
véve drága tevékenység, ami ellentmondhat a 
mikrofinanszírozó szervezetek pénzügyi fenn-
tarthatóságának, különféle adományozó és 
nem kormányzati szervezetek (nGO-k) nyúj-
tottak számukra pénzügyi segítséget alacsony 
kamatú hitel formájában, amely megkönnyí-
tette a helyi vállalkozások hitelezését.
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a mikrofinanszírozó szervezetek számára 
a hosszú távú fenntarthatóság elérése állami 
támogatás és adományok nélkül igen nehéz 
feladat (Pollinger és társai, 2007). a közel-
múltban történt recesszió hatására csökkent a 
mikrofinanszírozó szervezetek tevékenységét 
finanszírozó állami támogatások és adományok 
összege. Következésképpen a mikrofinanszírozó 
szervezetek arra törekszenek, hogy megbíz-
hatóan teljesítő, fenntartható intézményekké 
váljanak. Úgy tűnik, hogy a mikrofinanszírozó 
szervezetek óriási lépést tettek afelé, hogy álla-
milag támogatott intézményekből hatékonyan 
működő, pénzügyileg fenntartható, profitori-
entált intézményekké váljanak.

a pénzügyi fenntarthatóság felé történő el-
mozdulás a mikrofinanszírozó szervezeteket 
érintő változásoknak köszönhető, úgymint a 
mikrofinanszírozási szektorban erősödő verseny 
és kommercializálódás, a pénzügyi liberalizáció, 
a technikai fejlődés és a kormányzati szabályo-
zás (Rhyne & Otero, 2006). Ezek a fejlemé-
nyek arra késztették a mikrofinanszírozó szerve-
zeteket, hogy változtassanak a hozzáállásukon, 
és bővítsék a szolgáltatásaik körét. néhány 
kutató és gyakorlati szakember úgy véli, hogy 
a mikrofinanszírozó szervezetek az ügyfelek 
igényeihez igazodó szolgáltatásokat nyújtanak 
annak érdekében, hogy az ügyfelek támogatá-
sával tudják finanszírozni a hitelezést, és válja-
nak pénzügyileg fenntarthatóvá (Rhyne, 1998). 
a fenntartható mikrofinanszírozó szervezetek 
feltehetőleg fontos szerepet játszanak a szegény-
ség csökkentésében, mivel a jómódúbb ügyfelek 
számára magas kamatot számítanak fel és olyan 
fedezetet kérnek, amely kötelességmulasztás – 
például az ügyfelek nem fizetése – esetén védel-
met biztosít a számukra. az ügyfeleket a telep-
helyükön felkeresve rendszeresen begyűjtik a 
fizetendő részleteket, valamint tájékozódnak a 
projektek eredményességéről. mindazonáltal a 
mikrofinanszírozó szervezetek számára nagy ki-
hívást jelent, hogy még több magánbefektetőt 
tudjanak vonzani, növeljék a hatékonyságukat, 

diverzifikált forrásokra tegyenek szert, valamint 
önellátóvá váljanak mindamellett, hogy a szegé-
nyek legszegényebbjeit szolgálják.

Hogyan működnek a kettős célt – a szegé-
nyek elérését és a pénzügyi fenntarthatóság 
megteremtését – követő mikrofinanszírozó 
szervezetek? aggodalomra ad okot, hogy a két 
cél egymással ellentétes: a pénzügyi fenntart-
hatóság megteremtése elsőbbséget élvez a sze-
gények támogatásával szemben. Ez alapján vi-
tatott, hogy az eredeti cél megvalósítását, azaz 
a legszegényebb emberek elérését mennyiben 
lassítja, ha a mikrofinanszírozó szervezetek 
fontosabbnak tartják a pénzügyi fenntartha-
tóság elérését. a vita két nézőpontból közelíti 
meg a kérdést: az egyik a pénzügyi fenntart-
hatóságra, a másik a szegények elérésére fó-
kuszál. Ennek ellenére egy bizonyos ponton a 
két célnak összhangban kell lennie egymással: 
a szervezeteknek úgy kell megteremteniük a 
pénzügyi fenntarthatóságot, hogy közben a 
szegényeket is sikerül megszólítaniuk.

a szervezetek küldetését érintő irányváltás-
ról szóló szakirodalom a szegények elérése és 
a fenntarthatóság közötti viszonyt vizsgálja. 
a felhozott érvek szerint az irányváltásra a jö-
vedelmezőség elérése miatt kerül sor, mivel a 
mikrofinanszírozó szervezetek nagyobb össze-
gű hiteleket nyújtanak a jómódúbb ügyfelek-
nek. a másik véglet, hogy számos tanulmány 
szerint az ügyfelek elérése és a jövedelmezőség 
között semmiféle kapcsolat nem áll fenn, ezért 
a küldetést érintő irányváltásra sincs bizonyí-
ték (Hishigsuren, 2007; mersland and Strom, 
2010). Kutatók másik csoportja rámutatott, 
hogy a szegények elérésére összpontosító szer-
vezetek jobbak az irányítás, a tőkestruktúra és 
a pénzügyi fenntarthatóság kialakítása terén 
(Fernando, 2007). a szervezetek küldetésével 
kapcsolatos bizonyítékok tehát nem egyértel-
műek.

a jelen tanulmány a jövedelmezőség és a 
szegények elérése közötti kapcsolattal foglal-
kozik, így a jövőben nagy segítséget nyújthat a 
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mikrofinanszírozó szervezetek forradalmi fej-
lődésével kapcsolatos politikák kialakításakor, 
megfogalmazásakor.

a jelen tanulmány hiánypótló kíván lenni 
a mikrofinanszírozó szervezetekről szóló, a 
fenntarthatósággal és a szegények elérésével 
foglalkozó szakirodalom vonatkozásában. Kö-
zelebbről: a tanulmány célja annak megálla-
pítása, hogy a mikrofinanszírozó szervezetek 
meg tudják-e teremteni a fenntarthatóságot 
pénzügyi téren amellett, hogy pénzügyi szol-
gáltatásokat nyújtanak a legszegényebbeknek. 
a szegények elérésének két dimenzióját mér-
jük: a mélységét és a kiterjedtségét.

a tanulmány több oldalról hozzájárul a 
mikrofinanszírozásról szóló jelenlegi szakiro-
dalom bővítéséhez. Egyrészt számos leíró ta-
nulmány foglalkozik azzal, hogy a szegények 
széles körben történő elérése miként teszi lehe-
tővé a mikrofinanszírozó szervezetek számára a 
fenntarthatóság megteremtését. Ezen elméleti 
tanulmányok alátámasztására azonban kevés 
empirikus bizonyíték létezik. Ezt a hiányt 
igyekszünk pótolni annak vizsgálatával, hogy 
a szegények elérésének kiterjedtsége milyen 
hatással van a jövedelmezőségre. másrészt a 
szakirodalomban szereplő tanulmányok több-
sége elméleti, és mindössze néhány olyan em-
pirikus jellegű van közöttük, amely a különfé-
le területekről származó adatokat a legkisebb 
négyzetek módszerével (OlS) elemzi. a leg-
kisebb négyzetek módszerével nem kapunk 
általános érvényű eredményeket, mivel a kü-
lönféle régiók gazdasági-társadalmi és kulturá-
lis jellemzői eltérőek. Például latin-amerika 
más, mint a többi régió, így nem sorolhatók 
egy kategóriába az irányelvek kialakításához 
szükséges adatok megállapításához. Éppen 
ezért a jelen tanulmány kizárólag a hasonló 
gazdasággal, kultúrával és társadalmi ténye-
zőkkel rendelkező latin-amerikai országokból 
származó adathalmazra fókuszál, így fontos 
részévé válhat a témával foglalkozó szakiroda-
lomnak. Emellett a korábbi tanulmányokban 

a legkisebb négyzetek módszerének alkalma-
zása miatt felmerült problémák megoldására a 
dinamikus adatok feldolgozásakor a legkifino-
multabb technikát, az általánosított momen-
tumok módszerét használtuk.

A szAkirODALOm áttEkiNtésE

Elméleti megfontolások

a mikrofinanszírozásról szóló szakirodalom 
szerzői két irányzatba tömörülnek: az egyik 
csoport a jólétre, míg a másik az intézmények-
re koncentrál. a mikrofinanszírozás jövője az 
intézményközpontú megközelítés szerint a 
magánbefektetők, míg a jólétközpontú meg-
közelítés szerint az adományozók és a kor-
mányok kezében van (Rhyne, 1998), ami azt 
sugallja, hogy a két megközelítés ellentmond 
egymásnak (Bhatt és tang, 2001). a két meg-
közelítés képviselői folyamatosan vitában 
állnak egymással, nincs egyetértés közöttük 
(morduch, 2000). a jólétközpontú megkö-
zelítés a szegénység felőli megközelítésként is 
ismert, mivel a nélkülöző háztartások pénz-
ügyekbe történő bevonására összpontosít. az 
intézményközpontú megközelítést pénzügyi 
megközelítésként is emlegetik, mivel a fenn-
tarthatóság megteremtését hangsúlyozza an-
nak érdekében, hogy hosszú távon biztosítsák 
a szegények pénzügyi eszközökhöz való hoz-
záférését (Robinson, 2001; morduch, 2000; 
Bhatt és tang, 2001).

a mikrofinanszírozás a kezdetektől az ado-
mányoktól és az állami támogatásoktól függ. 
a közelmúltban jellemző recesszió következté-
ben jelentősen csökkent az adományok és az ál-
lami támogatások összege, ami arra ösztönözte 
a mikrofinanszírozó szervezeteket, hogy üzleti 
alapon hosszú távú forrásokat keressenek. Ez 
véget nem érő vitákat szült a politikai döntés-
hozók és a nem kormányzati szervezetek között. 
az érdekeltek egy csoportja szerint ez elősegíti 
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a mikrofinanszírozó szervezetek hosszú távú lé-
tezését, míg mások nem hisznek abban, hogy 
ez pozitív változás lenne: úgy gondolják, hogy 
a mikrofinanszírozó szervezetek célja módosul, 
és a pénzügyi fenntarthatóság megteremtése 
érdekében a legszegényebb ügyfelek helyett a 
jómódú szegényekre koncentrálnak.

a mikrofinanszírozó szervezetek elsődleges 
céljuk – a legszegényebbek pénzügyekbe tör-
ténő fokozott bevonása – helyett egyre inkább 
a pénzügyi fenntarthatóság megteremtésére 
törekszenek. a szervezetek küldetésében be-
következett irányváltás miatt a szociális szol-
gáltatás nyújtását – mint eredeti célt – felváltja 
a pénzügyi teljesítmény elérésére való törekvés 
(D’Espallier, 2013). Kent és Dacin (2013) 
szerint a mikrofinanszírozó szervezetek a ban-
kokhoz hasonlóan a könnyen elérhető, város-
okban élő vállalkozói ügyfeleket célozzák meg, 
tekintet nélkül arra, hogy elsősorban a vidéki, 
nehéz anyagi helyzetben lévő ügyfeleket kel-
lene elérniük (ezt hívjuk a küldetésben bekö-
vetkezett irányváltásnak). Mersland és Strom 
(2010) érvelése szerint a mikrofinanszírozó 
szervezetek a pénzügyi önfenntartásra fóku-
szálnak, feláldozva eredeti céljukat, a nélkülö-
zők megszólítását. Hishigsuren (2007) szerint 
a küldetésben bekövetkezett irányváltás nem 
a szervezetek vezetése által hozott megfon-
tolt döntés eredménye – az igazgatótanács a 
szervezetek egyre növekvő mérete miatt dönt 
az irányváltás mellett. a legtöbb tanulmány 
a küldetésben bekövetkezett irányváltás vizs-
gálatakor referenciaértékként tekint a hitel 
összegére. Schreiner (2001) a küldetésben be-
következett irányváltás mérésére tíz mutató-
ból álló rendszert alkalmaz. a mutatók a sze-
génység szintjére, a szegénységre az évek során 
jellemző tendenciákra és az ügyfelek számára 
tervezett szolgáltatásokra vonatkoznak.

a pénzügyi intézmények kettős küldetésével 
számos tanulmány foglalkozik, például mersland 
és Strom (2009) műve. a pénzügyi intézmé-
nyeknek kettős célja van: a pénzügyi fenntart-

hatóság elérése, valamint mikroszolgáltatások 
nyújtása az alacsony jövedelemmel rendelke-
ző háztartások és mikrovállalkozások számá-
ra. Fontos megjegyezni, hogy a második célt, 
amely a szegények legszegényebbjeit hivatott 
szolgálni, a mikrofinanszírozó szervezetek 
rendszerint feláldozzák a saját pénzügyi fenn-
tarthatóságuk elérése érdekében. Christen és 
Drake (2002) is megemlíti a szegények jobb 
módú rétegei felé történő irányváltást.

annak megállapítása céljából, hogy a 
mikrofinanszírozó szervezetek milyen kö-
rülmények miatt tértek el eredeti céljuktól, 
Armendariz és Szafarz (2009) rámutattak, 
hogy a küldetésben bekövetkezett irányváltás 
lényegesen különbözik a szakmában kereszttá-
mogatásként emlegetett jelenségtől. Emiatt a 
kutatók számára még nehezebb feladat annak 
bizonyítása, hogy a mikrofinanszírozó szerve-
zetek valóban eltérnek-e eredeti céljuktól, a 
szegények részére történő szolgáltatás nyújtá-
sától. Christen és Drake (2002) vitatják, hogy 
a nyereségességre való törekvés és az ügyfelek 
elérése ellentmondásban állnának egymással. 
Szerintük a profitorientáltság arra ösztönzi a 
mikrofinanszírozó szervezeteket, hogy új pi-
aci lehetőségeket keressenek és ezáltal még 
hatékonyabbá váljanak. Sok kutató, példá-
ul Morduch (2000), valamint Woller és társai 
(1999) vitatják a mikrofinanszírozó szerve-
zetek fenntarthatóságát. Véleményük szerint 
a mikrofinanszírozó szervezeteknek többféle 
költségük fedezésére elegendő bevétellel kell 
rendelkezniük.

a mikrofinanszírozó szervezetekkel kap-
csolatban számos kérdés merül fel, például 
az, hogy teljesítik-e elsődleges céljukat, haté-
konyan működnek-e, vagy termelnek-e akko-
ra nyereséget, amely biztosítja működésüket. 
a mikrofinanszírozó szervezetek kettős célt 
próbálnak elérni: a legszegényebbek megszó-
lítását és a fenntarthatóság biztosítását. Freixas 
és társai (2008) egyik feltételezése az átlagos 
profit növekedésére, a másik az átlagos költ-
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ségek növekedésére épül, a környezeti bizony-
talanságot figyelembe véve. Szerintük a kül-
detésben bekövetkező irányváltás és a valódi 
céltól való eltérés szükségszerűen bekövetke-
zik. Schreiner (2002) a hitel átlagos összegével 
méri a szegények elérésének mélységét, bár a 
legfontosabb szakirodalmak szerint a hitel ösz-
szegének növekedése a küldetésben bekövet-
kezett irányváltást mutatja. Christen és Drake 
(2002) azt állítják, hogy a költségek és a jö-
vedelmezőség ellentételezik egymást, ami nem 
okoz irányváltást a szervezet eredeti küldeté-
sét illetően, valamint nem téríti el az intéz-
ményt attól, hogy megszólítsa a szegényeket. 
mersland és Storm (2010) korábbi tanulmá-
nyok eredményeit megerősítve állítják, hogy a 
küldetésben bekövetkezett irányváltás nem lé-
tezik. armendariz és Szafarz (2011) úgy vélik, 
hogy a profit maximalizálására törekvő cégek 
eltérhetnek az eredeti céljuktól a vállalati és 
országos szintű változók kölcsönhatása révén.

Korábbi tanulmányok

Copestake (2007), valamint Ghosh és társai 
(2008), a témával foglalkozó első művek szer-
zői szerint a jómódúbb ügyfelek kevésbé szél-
sőségesek, ami azt mutatja, hogy az ügyfelek 
elérése fordítottan arányos a jövedelmezőség-
gel. a szakirodalom nem bizonyítja meggyő-
zően az ügyfelek elérése és a jövedelmezőség 
közti viszonyt. Cull és társai (2007), valamint 
Hermes és társai (2011) azt tanulmányozták, 
hogy létezik-e valamiféle kompromisszum az 
ügyfelek elérése és a jövedelmezőség között. 
Eredményeik szerint az egyéni hitelezés igen 
jövedelmező a mikrofinanszírozó szervezetek 
számára. Ennek fő oka az lehet, hogy a port-
fóliójukban kevesebb a legszegényebb rétegek-
hez tartozó és a női ügyfél, mint a csoportos 
hitelezéssel foglalkozó mikrofinanszírozó szer-
vezeteknél. a tanulmányok abba is betekintést 
nyújtanak, hogy milyen hatással van a szerve-

zeti struktúra az ügyfelek elérése és a jövedel-
mezőség közötti egyensúlyra.

legfrissebb tanulmányában Arrassen (2017) 
annak a megállapítására törekszik, hogy léte-
zik-e kompromisszum a szegények elérésének 
mélységével mért társadalmi teljesítmény és 
az önfenntartás között. az említett tanulmá-
nyok szerzői nem jutottak egyezségre a kér-
dést illetően, arra azonban céloznak, hogy a 
két változó között kapcsolat áll fenn. a tanul-
mány 120 mikrofinanszírozó szervezet 2000 és 
2009 közötti adatait vizsgálta a véletlen hatás 
modell segítségével. Ennek alapján megálla-
pítható, hogy a küldetésben bekövetkezett 
irányváltás főként a banki és a szövetkezeti 
típusú mikrofinanszírozó szervezetekre jel-
lemző. Lopatta, Tchikov, Jaeschke és Lodhia 
(2017) is megjegyzi, hogy az utóbbi időben 
a mikrofinanszírozó szervezetek inkább a jö-
vedelmezőségre fókuszálnak a legszegényebb 
ügyfelek elérése helyett. a küldetésben bekö-
vetkezett irányváltás empirikus vizsgálatához 
lopatta és társai (2017) paneladatok óriási 
halmazát használták, és arra a megállapításra 
jutottak, hogy a küldetésben bekövetkezett 
irányváltás dilemmája különösen a non-profit 
mikrofinanszírozó szervezetekre jellemző.

Im és Sun (2015) megjegyzik, hogy kevés 
empirikus tanulmány foglalkozik azzal a kér-
déssel, hogy a mikrofinanszírozó szervezetek 
miként valósítják meg céljukat, azaz szólítják 
meg a legszegényebb ügyfeleket (amire az „ügy-
felek elérése”-ként hivatkozunk). a tanulmány 
két (társadalmi jóléti és kereskedelmi) megkö-
zelítést alkalmaz az ügyfelek elérése és a jöve-
delmezőség közötti kapcsolat előrejelzésére. 
a tanulmány arra a következtetésre jut, hogy 
az ügyfelek elérése és a jövedelmezőség között 
u-alakú kapcsolat van, ami azt sugallja, hogy 
a kereskedelmi felfogású mikrofinanszírozó 
szervezetek inkább a profitra, míg a társadal-
mi jólétet szem előtt tartó szervezetek – akár 
a jövedelmezőség kárára – a szegények eléré-
sére összpontosítanak. Martinez (2015) is arra 
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a következtetésre jut, hogy az ügyfelek elérése 
fordítottan arányos az eszközarányos megtérü-
léssel (ROa) és az önellátással. Quayas (2015) 
szerint a pénzügyi teljesítmény és az ügyfelek 
elérése kiegészítő viszonyban állnak egymással. 
a pénzügyi teljesítményt haszonkulcs, eszköz-
arányos megtérülés és OSS segítségével mérték, 
míg a szegények elérését a hitelfelvevőnkénti 
átlagos hitelegyenleg és az egy főre jutó GnI 
arányával. Heng (2015) a szegények elérésének 
mélysége és az önellátás közötti kapcsolatot 
keresztmetszeti adatok segítségével állapította 
meg. a 2011-es évre vonatkozóan 33 indoné-
ziai és kambodzsai mikrofinanszírozó szerve-
zetet vizsgált, és arra a következtetésre jutott, 
hogy a két változó kiegészítő viszonyban áll 
egymással. Nurmakhanova, Kretzschmar és 
Fedhila (2015) a szegények elérésének mély-
sége és az OSS közti kapcsolatot vizsgálta 71 
ország 450 mikrofinanszírozó szervezetének 
2011-es évre vonatkozó adatai alapján. Eluta-
sítják a küldetésben bekövetkezett irányváltás 
tényét, és úgy vélik, hogy a mikrofinanszírozó 
szervezetek egyidejűleg képesek teljesíteni 
mind a pénzügyi, mind a társadalmi küldeté-
süket. a másik oldalon viszont Abate (2014) 
107 etiópiai mikrofinanszírozó szervezet 2011-
es adatai alapján arra a következtetésre jutott, 
hogy a szegények elérésének mélysége és a tel-
jesítmény között létezik optimális egyensúly.

az ügyfelek elérése és a jövedelmezőség 
közti kompromisszumos megoldást vizsgáló 
tanulmányok közül leggyakrabban Kipesha 
és Zhang (2013), valamint Hermes és társai 
(2011) tanulmányát idézik. Kipesha és társai 
(2013) 47 mikrofinanszírozó szervezet 2008–
2011-es időszakra vonatkozó kiegyensúlyozat-
lan adatai alapján állapították meg a jövedel-
mezőség és az ügyfelek elérése közti optimális 
egyensúly létezését. a tanulmány szerint léte-
zik kompromisszum az ügyfelek elérése és a 
jövedelmezőség között. a tanulmány az ügy-
felek elérése és a fenntarthatóság közti komp-
romisszumot is vizsgálta, azonban ez nem állt 

fenn. Hermes és társai (2011) a fenntartható-
ság és az ügyfelek elérése közötti kapcsolatot 
vizsgálták. a fenntarthatóságot a költséghaté-
konyságnak és a szegények elérésének a hitel-
összeghez viszonyítása alapján mérték, és arra 
a megállapításra jutottak, hogy a két változó 
fordítottan arányos egymással. a tanulmány 
megállapítása szilárd alapokon nyugszik, mivel 
az eredmények bizonyos exogén változók hoz-
záadása után is változatlanok maradnak. Ha-
sonló eredményre jutott Hoque (2011) is, aki 
megállapította, hogy nőtt a fenntarthatóság és 
az ügyfelek elérése közti egyensúly, különösen 
a mikrofinanszírozó szervezetek üzleti ala-
pokra helyezése után. Cull, Demirgüç-Kunt és 
Morduch (2011) szintén az ügyfelek elérése és a 
hatékonyság közti optimális egyensúly mellett 
érvelnek. a szabályozásnak és a felügyeletnek 
az ügyfelek elérésére és a mikrofinanszírozó 
szervezetek teljesítményére gyakorolt hatását 
vizsgálták. Ezen előrejelző tényezők jelentősé-
ge nőtt, mivel a nagy mikrofinanszírozó szer-
vezetek elkezdtek betéteket gyűjteni az embe-
rektől, különösen a szegényektől, ahogy arra 
Hartarska és Nadolnyak (2007) is rámutat. 
Ezek a szabályok és a felügyelet növelik a hi-
telezés költségét, és aggályokat keltenek azzal 
kapcsolatban, hogy hatással vannak-e a jöve-
delmezőségre és az ügyfelek elérésére.

Zerai és Rani (2012) 85 indiai mikrofi- 
nanszírozó szervezet adatai alapján kiegészítő 
kapcsolatot fedezett fel az ügyfelek elérése és 
a fenntarthatóság között. a tanulmány bi-
zonyítja a két változó közti összefüggést, a 
kompromisszumot azonban nem támasztja 
alá. Emellett Quayes (2012) is bizonyította, 
hogy pozitív, kiegészítő kapcsolat áll fenn az 
ügyfelek elérésének mélysége és a fenntart-
hatóság között. a tanulmány 83 ország több 
mint 700 mikrofinanszírozó szervezetére vo-
natkozó adatok felhasználásával készült.

Cull és társai (2011) a 245 legnagyobb 
mikrofinanszírozó szervezet adatait vizsgálva 
megállapították, hogy a felügyelet és az ügy-
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felek elérése között negatív viszony áll fenn. 
Konkrétabban fogalmazva, a felügyelet ne-
gatív hatással van a női ügyfelek arányára, 
viszont pozitív hatást gyakorol a hitelek át-
lagos mértékére. az eredmények alapján a 
nagyobb jövedelmezőség elérése érdekében a 
mikrofinanszírozó szervezeteknek ki kell ter-
jeszteniük a szolgáltatásaikat. a szerzők azon-
ban nem támogatják a jólétközpontú nézetet. 
Hudon és Trace (2011) az állami támogatások 
és a mikrofinanszírozó szervezetek hatékony-
sága közti kapcsolatot vizsgálták. Számos 
mikrofinanszírozó szervezet az állami támoga-
tásoktól és a nem kormányzati szervezetektől 
kapott adományoktól függ, ezért ezzel a kér-
déssel foglalkozni kell a politikák kialakítása-
kor. a tanulmány szerint a mikrofinanszírozó 
szervezetek legfeljebb 5 százaléka nevezhető 
fenntarthatónak. a többiek különböző mér-
tékben függenek az állami támogatásoktól és 
az adományoktól. az említett pénzforrásokat 
nyújtóknak átlátható tájékoztatásra van szük-
ségük a támogatások teljesítményre gyakorolt 
hatásáról. Felmerül a kérdés, hogy a tájékozta-
tás kérése a mikrofinanszírozó szervezetek haté-
konyságának kárára történik-e. Ennek ellenére 
a nem hatékony mikrofinanszírozó szervezetek 
az állami támogatásnak köszönhetően marad-
nak működőképesek. a 100 mikrofinanszírozó 
szervezet adatait felhasználó tanulmány szerzői 
arra a következtetésre jutottak, hogy az állami 
támogatások pozitív hatással vannak az intéz-
mények hatékonyságára. az említett viszony 
azonban nem lineáris, mivel egy bizonyos szin-
ten túl az állami támogatások kedvezőtlenül is 
hathatnak a mikrofinanszírozó szervezetek ha-
tékonyságára.

Korábban Olivares (2005) kevésbé kifino-
mult statisztikai módszer segítségével hasonló 
jellegű viszony fennállását bizonyította. Van-
nak olyan tanulmányok, amelyek nem találtak 
jelentős összefüggést az ügyfelek elérése (a női 
ügyfelek százalékos aránya) és a fenntartha-
tóság között (ayayi és Sene, 2010). Ennél a 

tanulmánynál azonban kifinomult elemzés he-
lyett az összevont legkisebb négyzetek módsze-
rét alkalmazták. Cull és társai (2007) ugyan-
akkor arra jöttek rá, hogy az ügyfelek elérése 
és a fenntarthatóság egyidejűleg erősíthető. az 
említett szakirodalom alapján az ügyfelek el-
érése és a mikrofinanszírozó szervezetek jöve-
delmezősége közötti viszony nem egyértelmű. 
a kérdés összetettsége miatt további tanulmá-
nyokra van szükség.

Hipotézis

Woller (2002) szerint, amint az üzleti alapokra 
helyezés fellendíti a versenyt és a megtakarí-
tások mobilizálását, különböző problémák je-
lentkeznek, mint például a szervezet küldeté-
sében bekövetkező irányváltás. a küldetésben 
bekövetkező irányváltásra amiatt kerülhet sor, 
hogy a mikrofinanszírozó szervezetek a pro-
fitszerzés érdekében a kevésbé szegény ügyfe-
lek felé fordulnak a legszegényebbek történő 
hitelnyújtás helyett (navajas és társai, 2000, 
valamint Von Pischke, 1996). Később Cull és 
társai (2007) is arra a következtetésre jutottak, 
hogy a fenntartható mikrofinanszírozó szerve-
zetek elsősorban a jómódúbb ügyfelekre szab-
ják a termékeiket. Emellett Hermes és társai 
(2011) 435 mikrofinanszírozó szervezet adatai 
alapján arra a következtetésre jutottak, hogy 
a hatékonyság és az ügyfelek elérése között 
negatív kapcsolat áll fenn, ami azt mutatja, 
hogy a jómódúbb ügyfelek kiszolgálása növeli 
a hatékonyságot. Olivares és Polanco (2005) is 
hasonló megállapításokat tettek, szerintük lé-
tezik a fenntarthatóság és az ügyfelek elérése 
közti kompromisszum.

Kutatók másik csoportja az intézményköz-
pontú szemléletet képviseli, azaz igazolták, 
hogy az ügyfelek elérése és a fenntartható-
ság közt pozitív kapcsolat áll fenn. Robinson 
(2001) azt állítja, hogy a pénzügyileg erős 
mikrofinanszírozó szervezetek az adományo-
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zóktól származó forrásokon és a kormányzati 
támogatásokon túl további tőkebevitellel biz-
tosítják mikrohitelezési portfóliójuk finanszí-
rozását, ezáltal képesek arra, hogy fenntartható 
módon elérjék az alacsony jövedelmű ügyfelek 
széles rétegeit. Zeller és Meyer (2002) megjegy-
zik, hogy a fenntartható mikrofinanszírozó 
szervezetek keresletorientált megközelítéssel 
működnek, jobb termékeket kínálnak, va-
lamint költségcsökkentő információs rend-
szerekkel és új hitelezési technológiákkal nö-
velik a hatékonyságukat, erősebb befolyást 
gyakorolva a szegénység csökkentésére. Eze-
ket az elméleti érveket egyéb bizonyítékok is 
alátámasztják. Quayes (2012) például pozi-
tív kiegészítő viszonyt állapított meg a pénz-
ügyi önellátási arány (működési önellátás) 
és az ügyfelek elérésének mélysége között. 
Montgomery és Weiss (2011) vidéki pakisztá-
ni háztartások adatai alapján arra a következ-
tetésre jutott, hogy a piaci alapon működő 
mikrofinanszírozó szervezetek képesek egyide-
jűleg teljesíteni kettős céljukat: a jövedelmező-
ség elérését és társadalmi küldetésüket. Végül 
Kar (2012) friss tanulmánya szerint szintén 
nincs kompromisszum az ügyfelek elérésének 
mélysége és a mikrofinanszírozó szervezetek 
jövedelmezőbb működése között.

az ismertetett eredmények alapján a pénz-
ügyi teljesítmény és az ügyfelek elérése közötti 
kapcsolatra vonatkozó elméleti és empirikus 
megállapítások vegyesek, és a kérdés továbbra 
is megoldatlan. Következésképpen mi az aláb-
bi hipotézist javasoljuk:

Hipotézis: az ügyfelek elérésének kiterjedtsége 
pozitív, míg az ügyfelek elérésének mélysége ne-
gatív hatással van a jövedelmezőségre.

az ügyfelek eléréséről és a jövedelmezőség-
ről szóló úttörő tanulmányok, beleértve Cull 
és társainak (2007) tanulmányát, arra a meg-
állapításra jutottak, hogy a legszegényebbek 
szolgálata magas hitelezési és működési költ-
ségekkel jár, ami csökkenti a jövedelmezősé-
get. Következésképpen az ügyfelek elérésének 

mélysége és a jövedelmezőség közti viszony 
várhatóan negatív. a másik oldalról viszont 
az ügyfelek elérésének kiterjedtsége és a jöve-
delmezőség közötti viszony várhatóan pozitív, 
mivel a jómódúbb ügyfelek megcélzása fenn-
tarthatóságot eredményez.

mODELL és váLtOzók

Modell és változók mérése

mindezek alapján, becsléseink szerint az aláb-
bi egyenletet állíthatjuk fel ebben a fejezetben:

P = α1 + α2ORit + α3controlit + it

P a pénzügyi teljesítmény, ORit az ügyfelek 
elérését tükröző vektor, míg controlit  a tanul-
mányban szereplő egyéb ellenőrző változókat 
takarja, it  egyéni sajátossággal bíró tényező.

a jövedelmezőség a mikrofinanszírozó szer-
vezet azon képessége, hogy vissza tudja szerez-
ni a nyújtott pénzügyi szolgáltatások költségét 
vagy profitot tud termelni (Quayes, 2012). 
a jövedelmezőséget az eszközarányos meg-
térülés (ROa) elszámolási arányával mérjük 
(Galema és társai, 2011; mersland és Strom, 
2009). az eszközarányos megtérülés képes-
sé teszi a mikrofinanszírozó szervezetet arra, 
hogy versenyképes megtérülésre tegyen szert, 
ezáltal a bankok által finanszírozhatóvá váljon, 
és be tudjon lépni a hagyományos pénzügyi 
szektorba. ahhoz, hogy az eszközarányos meg-
térülés intézményenként és országonként ösz-
szehasonlítható legyen, az infláció hatását ki-
zárva az eszközarányos megtérülés reálértékét 
vesszük figyelembe.

az ügyfelek elérése olyan mérték, amelynek 
segítségével a mikrofinanszírozás fejlődésre 
gyakorolt hatását határozzuk meg (yaron és 
társai, 1997). azt mutatja, hogy a szegények 
legszegényebbjei milyen mértékben része-
sülnek a pénzügyi termékekből (Conning, 
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1999). az ügyfelek elérése nem egydimenziós 
fogalom, hanem több koncepciót foglal ma-
gában (Schreiner 2002). Ezek közül a legfon-
tosabbak az ügyfelek elérésének kiterjedtsége 
és mélysége. az ügyfelek elérésének mélysége 
azt mutatja, hogy a mikrofinanszírozó szerve-
zetek milyen mélységben szolgálják ki a sze-
génységben élő ügyfeleket, illetve azt, hogy 
mennyi szegénységi küszöb alatt élő ügyfelet 
szolgálnak ki. az ügyfelek elérésének mélysé-
gét a hitelfelvevőnkénti átlagos hitelegyenleg 
(alB) segítségével mérjük. minél alacsonyabb 
a hitelfelvevőnkénti átlagos hitelegyenleg, 
annál mélyebb az ügyfelek elérése, hiszen a 
mikrofinanszírozó szervezetek több szegény 
ügyfélnek adnak hitelt (Hermes és lensink, 
2011). az ügyfelek elérésének kiterjedtségét az 
aktív hitelfelvevők számának segítségével mér-
jük (ashraf és társai, 2014; Hermes és társai, 
2008; Von Pischke, 1996).

az ügyfelek elérésének a pénzügyi teljesít-
ményre gyakorolt hatásának az elkülönítésére 
többféle intézményi és országos szintű irányí-
tott változót használunk. az intézményi szintű 
változók közé tartozik a mikrofinanszírozó szer-
vezetek szabályozott vagy nem szabályozott stá-
tusza, tulajdonlásának típusa, irodáinak száma, 
kapott gyémántjainak száma, valamint kora és 
mérete (Hermes és társai, 2011). a tulajdon-
jog a mikrofinanszírozó szervezetek különféle 
dummy változóit takarja, úgymint bankok, hi-
telszövetkezetek, nem kormányzati szervezetek 
(nGO), nem banki pénzintézetek (nBFI) és 
egyéb intézmények. a tanulmányban szereplő 
országos szintű változók a reál GDP (GDP) és az 
egyes országokban működő mikrofinanszírozó 
szervezetek száma (COunt).

Adatgyűjtés és mintavétel

az elemzésre szánt adatok a mIX market 
adatbázisából származnak, amely az elsődle-
ges adatforrás a mikrofinanszírozó szervezetek 

társadalmi és pénzügyi teljesítményéről készít-
hető statisztikákhoz. a makroökonómiai ada-
tokat a Világbank fejlődési mutatói alapján 
gyűjtöttük. a választott minta keretében 21 
latin-amerikai ország 405 mikrofinanszírozó 
szervezetének működését vizsgáltunk a 2005 
és 2014 közötti tízéves időszakban. a kivá-
lasztott mikrofinanszírozó szervezeteknél elő-
fordulhat, hogy egy vagy több év adatai nem 
állnak rendelkezésre a piacra újonnan belépő 
vagy a piacról kilépő szervezet, illetve az adatok 
elérhetetlensége miatt. a mikrofinanszírozó 
szervezeteket jogi forma alapján 5 kategóriá-
ba soroltuk: bankok, hitelszövetkezetek, nem 
banki pénzintézetek (nBFI), nem kormány-
zati szervezetek (nGO) és egyéb intézmények. 
a választott mintában 41 bank, 62 hitelszö-
vetkezet, 129 nem banki pénzintézet, 171 
nem kormányzati szervezet és 2 egyéb intéz-
mény található.

Ökonometriai elemzés

a tanulmány ökonometriai elemzés alapján 
von le következtetéseket. az ökonometriai 
elemzést paneladatokat felhasználó mód-
szer segítségével végeztük. a paneladatok a 
széleskörű megfigyeléseknek köszönhetően 
hatékony ökonometriai becsléseket ered-
ményeznek. Hatékonyan csökkentik továb-
bá a független változók közti korrelációt 
(multikollinearitás), és növelik a szabadság 
mértékét (Hsaio, 2003). a paneladatokon 
alapuló becslés általában a fixhatás- (FE) és a 
véletlenhatás-modellt (RE) is tartalmazza.

a fixhatás-modell legfőbb hátránya, hogy 
nem hatékony olyan esetben, amikor a mo-
dellben a konstans idő mint változó szere-
pel. mivel a tanulmány egyenletei tartal-
mazzák a konstans időt mint változót, a 
véletlenhatás-modellt alkalmaztuk az együtt-
hatók bemutatására. a heteroszkedaszticitás 
és az autokorreláció kontroll alatt tartására a 
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tanulmány az egyenleteket intézményi szinten 
csoportosuló robusztus standard hibát becslés-
sel állítottuk fel (Wooldridge, 2002).

Emellett a legkisebb négyzetek módszert 
használtuk – mint küszöbmodellt – a ro-
busztus standard hiba becsléssel a modell-
ben előforduló esetleges heteroszkedaszticitás 
és autokorreláció kontrollálására. Közben a 
Breusch-Pagan lagrange szorzó (lm) segít-
ségével becslés utáni elemzést végeztünk az-
zal a céllal, hogy kiderítsük, melyik modell a 
megfelelőbb: a véletlenhatás- vagy a legkisebb 
négyzetek módszer modellje. a véletlen hatás 
modell kedveltebb, mint a legkisebb négyze-
tek módszer modellje.

a jövedelmezőség és az ügyfelek elérésé-
nek regressziós elemzése endogenitás tárgyát 
képezheti. Quayas (2012) szerint az ügyfelek 
elérését egyrészt a jövedelmezőség határozza 
meg, másrészt a jövedelmezőségre is hatással 
van, hogy a mikrofinanszírozó szervezetek 
milyen mértékben foglalkoznak az ügyfelek 
elérésével. az endogenitás problémájának 
megoldásához a legkisebb négyzetek módsze-
re és a véletlenhatás-modell alapján végzett 
becsléseink helyett az általánosított momen-
tumok módszerét alkalmaztuk. a becsléseket 
az Arellano és társai (1995) által kifejlesztett 
kétlépcsős általánosított momentumok mód-
szere és a Roodman (2006) által javasolt vé-
ges minta korrigált standard hiba folyamata 
alapján végeztük. a folyamatot Windmeijer 
(2005) javasolta.

ErEDméNyEk

Empirikus becslések

Bemutatjuk azt a helyzetet, amikor az ügyfe-
lek elérése jövedelmezőséggel párosul az egyéb 
változók kontrollálása mellett. az lm teszt 
segítségével megállapítottuk, hogy a véletlen-
hatás-módszer használata előnyösebb. a leg-

kisebb négyzetek módszerrel számított ered-
ményt azonban a véletlenhatás-módszer mint 
alapmodell mellett mutattuk be. Végül a dina-
mikus paneladat-elemzést mint a dinamikus 
adatok kezelésének leghatásosabb módszerét 
mutattuk be.

az 1. táblázat az ügyfelek elérésének jö-
vedelmezőségre gyakorolt hatását mutatja be 
az egyéb változók kontrollálása mellett. az 
eredmények alapján megállapítható, hogy 
a hitelfelvevőnkénti átlagos hitelegyenleg 
(alB) pozitív hatással van az eszközarányos 
megtérüléssel mért jövedelmezőségre. a táb-
lázatból jól látható, hogy az ügyfelek eléré-
se kompatibilis a jövedelmezőséggel, mint 
ahogy azt Quayas (2012) korábban már je-
lezte. állítása szerint a női ügyfelek esetében 
mért magasabb visszafizetési arány csökkenti 
az adminisztrációs költségeket, ami nagyobb 
jövedelmezőséget eredményez. másrészt az 
ügyfelek elérésének az aktív kölcsönfelvevők 
(nOaB) számával mért kiterjedtsége kedve-
zőtlen hatással van a jövedelmezőségre. az 
eredmények, bár jelentéktelennek mondha-
tók, összhangban vannak morduch (2000) 
eredményeivel. az ő megfigyelése szerint az 
ügyfelek elérése és a jövedelmezőség inkom-
patibilisek, kompromisszumra van szükség. 
a két modell alkalmazása mellett a tulaj-
donlás egyik típusa sincs hatással a jövedel-
mezőségre. az irodák száma által gyakorolt 
hatás (OFF) a legkisebb négyzetek módszere 
alapján végzett számítás szerint jelentékte-
len, azonban a véletlenhatás-modell alapján 
végzett számítás szerint negatív hatású. az 
újonnan nyíló irodák megnövekedett fix mű-
ködési költségei csökkenthetik a jövedelmező-
séget. a mikrofinanszírozó szervezetek mérete 
(SIZE) jelentős negatív hatással van a jövedel-
mezőségre. az elmélet szerint a nagyobb cégek 
vezetői a saját céljaik elérésére törekszenek, és 
a profitmaximalizálás, valamint a vezetői hasz-
nosság maximalizálásának felváltva történő 
alkalmazásával csökkentik a jövedelmezőséget 
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(Pervan és Visic, 2012). a mikrofinanszírozó 
szervezet kora (aGE) jelentős pozitív hatással 
van az eszközarányos megtérülésre, ami azt 
mutatja, hogy a tapasztaltabb menedzsment-
tel rendelkező mikrofinanszírozó szervezetek 
jövedelmezőbbek lehetnek. Ez az eredmény 
ellentétes Ahmed, Bhuiyan, Ibrahim és Said 
(2016) megállapításaival. Szerintük a vállalat 
kora nem garantálja a magas jövedelmezősé-
get. a szabályozási státusz (RG) jelentős nega-
tív hatással van a jövedelmezőségre. Ezt Cull 
és társai (2009) is alátámasztják, akik szerint 

a szabályozott működésű mikrofinanszírozó 
szervezeteknek plusz szabályozási költsége-
ket kell fizetniük, ami kedvezőtlen hatással 
van a jövedelmezőségükre. ahogy azt Ashraf 
és társai korábban (2014-ben) megállapítot-
ták, a kapott gyémántok száma (Dm) is je-
lentősen negatívan befolyásolja a jövedelme-
zőséget. a saját tőke és az eszközök aránya 
(Eta) pozitívan hat a jövedelmezőségre, ami 
azt sugallja, hogy a magasabb kapitalizációval 
rendelkező mikrofinanszírozó szervezetek ma-
gabiztosabbak, és a vezetésük sokkal inkább 

1. táblázat

Az ügyfelek elérése és A jövedelmezőség

Legkisebb négyzetek módszere (OLS) RE

ROA Együttható T Együttható Z

ALB 0,1031207 8,92* 0,0793528 4,30*

NOAB –0,0016310 –0,46 0,0002592 0,05

Co –0,0403618 –0,41 –0,0330753 –0,87

Bank –0,0440429 –0,45 –0,0400033 –1,11

NBFI –0,0437026 –0,44 –0,0408878 –1,05

NGO –0,0567359 –0,57 –0,0574210 –1,29

OFF –0,0000523 –0,66 –0,0001615 –1,92*

sizE –0,0853741 –7,37* –0,0595363 –3,25**

Kor 0,0323685 5,20* 0,0245730 2,81**

RG –0,0342749 –4,05* –0,0357314 –2,46**

DM –0,0035620 –0,88 –0,0078007 –0,50

EtA 0,0992553 7,01* 0,1024072 4,02*

GDP –0,0062285 –2,93* –0,0099208 –2,51**

COUNT 0,0251863 5,55* 0,0285355 3,67*

c –0,2057605 –1,74*** –0,1467162 –1,44

Megfigyelések 2637 2637

F stat 18,46*

Wald chi2 4105,18*

Mód. R2 0,084 0,084

Lm teszt – chi2 149,03*

Megjegyzés: * kevesebb mint 1 százalékos jelentőség; ** kevesebb mint 5 százalékos jelentőség; *** kevesebb mint 10 százalékos jelentőség.

Forrás: saját szerkesztés
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képes növelni a jövedelmezőségüket. a GDP 
a megfigyelések szerint negatív hatással van a 
jövedelmezőségre. a mikrofinanszírozó szer-
vezetek száma (COunt) viszont pozitív bír, 
jelezve, hogy a nagyobb verseny arra készteti 
a szervezetek vezetőségét, hogy hatékonyabb 
munkával növeljék a jövedelmezőséget.

amikor a választott változók esetében 
endogenitás problémája merülhet fel, a 
becsléseket nem lehet kizárólag a legkisebb 
négyzetek módszerével (OlS) és a véletlen-
hatás-modell (RE) alapján végezni. Követke-
zésképpen a probléma megoldása érdekében 
az általánosított momentumok módszerével 
(Gmm) végezzük a becsléseket. az elérés 
mélysége (alB) és az aktív kölcsönfelvevők 
száma (nOaB) pozitív és kompatibilis hatás-
sal van a jövedelmezőségre, ahogyan azt ko-
rábban, a legkisebb négyzetek módszerének 
és a véletlenhatás-modellnek az alkalmazásá-
nál megállapítottuk. a kor (aGE) és a GDP 
jelentősen negatív hatásúak, míg a saját tőke 
és az eszközök aránya jelentősen pozitív ha-
tást gyakorol a jövedelmezőségre. Emellett a 
tulajdontípus, az OFF (irodák száma), a SIZE 
(méret), az RG (szabályozási státusz), a Dm 
(gyémántok száma) és a COunt (létszám) 
hatása jelentéktelen. a modell diagnosztikai 
vizsgálata alapján megállapítható a modell al-
kalmassága, mivel az aR(1) jelentős, az aR(2) 
viszont jelentéktelen. az eszközök érvényessé-
gét a jelentéktelen Hansen J-statisztika igazol-
ja (lásd 2. táblázat).

kövEtkEztEtés

Hogyan működnek a kettős célt – a szegények 
elérését és a pénzügyi fenntarthatóság megte-
remtését – követő mikrofinanszírozó szerveze-
tek? aggodalomra ad okot, hogy a két cél egy-
mással ellentétes: a pénzügyi fenntarthatóság 
megteremtése elsőbbséget élvez a szegények 
támogatásával szemben. Ez alapján vitatott 

kérdés, hogy az eredeti cél megvalósítását, azaz 
a legszegényebb emberek elérését mennyiben 
lassítja, ha a mikrofinanszírozó szervezetek 
fontosabbnak tartják a pénzügyi fenntartha-
tóság elérését. a vita két nézőpontból közelíti 
meg a kérdést: az egyik a pénzügyi fenntart-
hatóságra, a másik a szegények elérésére fó-
kuszál. Ennek ellenére egy bizonyos ponton a 
két célnak összhangban kell lennie egymással: 
a szervezeteknek úgy kell megteremteniük a 
pénzügyi fenntarthatóságot, hogy közben a 
szegényeket is sikerül megszólítaniuk.

a szervezetek küldetését érintő irányváltás-
ról szóló szakirodalom a szegények elérése és 
a fenntarthatóság közötti viszonyt vizsgálja. 
a felhozott érvek szerint az irányváltásra a jö-
vedelmezőség elérése miatt kerül sor, mivel a 
mikrofinanszírozó szervezetek nagyobb össze-
gű hiteleket nyújtanak a jómódúbb ügyfelek-
nek. a másik véglet, hogy számos tanulmány 
szerint az ügyfelek elérése és a jövedelmezőség 
között semmiféle kapcsolat nem áll fenn, ezért 
a küldetést érintő irányváltásra sincs bizonyí-
ték (Hishigsuren, 2007; mersland and Strom, 
2010). Kutatók másik csoportja rámutatott, 
hogy az ügyfelek elérésére összpontosító szer-
vezetek jobbak az irányítás, a tőkestruktúra és 
a pénzügyi fenntarthatóság kialakítása terén 
(Fernando, 2004). a szervezetek küldetésével 
kapcsolatos bizonyítékok tehát nem egyértel-
műek.

a jelen tanulmány a jövedelmezőség és a 
szegények elérése közötti kapcsolat állandó 
kérdésével foglalkozik, így a jövőben nagy se-
gítséget nyújthat a mikrofinanszírozó szerve-
zetek forradalmi fejlődésével kapcsolatos poli-
tikák kialakításakor, megfogalmazásakor.

az elemzésre szánt adatok a mIX market 
adatbázisából származnak, amely az elsődle-
ges adatforrás a mikrofinanszírozó szervezetek 
társadalmi és pénzügyi teljesítményéről készít-
hető statisztikákhoz. a makroökonómiai ada-
tokat a Világbank fejlődési mutatói alapján 
gyűjtöttük. a választott minta keretében 21 
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latin-amerikai ország 405 mikrofinanszírozó 
szervezetének működését vizsgáltuk a 2005 
és 2014 közötti tízéves időszakban. a kivá-
lasztott mikrofinanszírozó szervezetek ese-
tében előfordulhat, hogy egy vagy több év 
adatai nem állnak rendelkezésre a piacra 
újonnan belépő vagy a piacról kilépő szerve-
zet, illetve az adatok elérhetetlensége miatt. 
a mikrofinanszírozó szervezeteket jogi for-
ma alapján 5 kategóriába soroltuk: bankok, 
hitelszövetkezetek, nem banki pénzintézetek 
(nBFI), nem kormányzati szervezetek (nGO) 
és egyéb intézmények. a választott mintában 

41 bank, 62 hitelszövetkezet, 129 nem banki 
pénzintézet, 171 nem kormányzati szervezet 
és 2 egyéb intézmény található.

az eredmények azt mutatják, hogy az ügy-
felek elérése és a jövedelmezőség kompatibilis 
viszonyban vannak egymással, úgy, ahogyan 
azt Quayas (2012) korábban jelezte. az ügy-
felek elérésének az aktív kölcsönfelvevők szá-
mával (nOaB) mért kiterjedtsége pedig nega-
tívan hat a jövedelmezőségre. az eredmények, 
bár jelentéktelennek mondhatók, összhang-
ban vannak morduch (2000) eredményeivel. 
az ő megfigyelése szerint az ügyfelek elérése 

2. táblázat

DinAmikuS pAnELADAT-ELEmZéS

ROA Együttható korrigált  

standard hiba

T P>t

ROA.L1. 0,3066414 0,0622481 4,93 0,000

ALB 0,0322787 0,0191531 1,69 0,093

NOAB 0,0258167 0,0102384 2,52 0,012

OFF 0,0073270 0,0092013 0,80 0,426

sizE –0,0240607 0,0169416 –1,42 0,156

KOR –0,0159900 0,0094365 –1,69 0,091

RG –0,0494358 0,0328896 –1,50 0,134

DM 0,0029382 0,0037111 0,79 0,429

EtA 0,1424901 0,0393933 3,62 0,000

GDP –0,0126958 0,0049416 –2,57 0,011

COUNT 0,0108364 0,0096122 1,13 0,260

BANK –0,0647377 0,2826339 –0,23 0,819

NGO –0,0506474 0,2829748 –0,18 0,858

NBFI –0,0606978 0,2831594 –0,21 0,830

CO 0,0350493 0,2842536 0,12 0,902

c –0,0397749 0,3133477 –0,13 0,899

F stat 9,46* Hansen J–stat 266,53(0,67)

AR(1) –4,00(0,000)

AR(2) –0,95(0,267)

Megjegyzés: *kevesebb mint 1 százalékos jelentőség

Forrás: saját szerkesztés
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és a jövedelmezőség inkompatibilisek, komp-
romisszumra van szükség. az általánosított 
momentumok módszerének alkalmazásával 
viszont arra a megállapításra jutottunk, hogy 
az elérés mélysége és az aktív kölcsönfelvevők 
száma kompatibilis a jövedelmezőséggel.
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