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Samenvatting 

 

Microfinanciering - en groot goed of een kleiner kwaad? 

India heeft gedurende de laatste decennia een sterke economische groei doorgemaakt die tot een gestage 

afname van armoede heeft geleid. Desalniettemin is het aantal armen nog steeds enorm: van de bijna 1 

biljoen inwoners zijn er ongeveer 300 miljoen hoofdzakelijk bezig met van dag tot dag overleven, vinden 

van voedsel en lijdzaam toezien hoe hun kinderen sterven aan eenvoudig te voorkomen ziekten.Van deze 

mensen woont 75 % in rurale gebieden. 

De Indiase regering is zich bewust van de ernst van de stituatie en neemt dientengevolge maatregelen; een 

van de gekozen maatregelen is microfinanciering. 

De ontwikkeling van microfinanciering begon ongeveer 40 jaar geleden, in de jaren 70,  toen 

experimentele programma‟s in Bangladesh, India en Brazilië en enkele andere landen kleine leningen 

begonnen te verstrekken aan de armen om te investeren in micro-ondernemeningen. Het meest bekende 

van deze programma‟s is zonder twijfel de Grameen (Dorps) Bank in Bangladesh, opgericht door 

Professor Muhammed Yunus, de Nobelrijswinnaar voor de Vrede van 2006. Yunus‟ initiatief wordt vaak 

geroemd als een van de eerste microfinanciering ondernemingen waarbij kleine leningen beschikbaar 

werden gemaakt voor arme lokale dorpelingen die geen toegang hadden tot het traditionele formele 

financiële circuit. Vanaf dat moment heeft de ontwikkeling van microfinanciering een vlucht genomen. 

Hoewel het zich in de eerste plaats geheel concentreerde op formele kredietverstrekking, omvat het begrip 

tegenwoordig een breed scala aan financiële diensten zoals spaartegoed, verzekeringen en geldtransacties. 

Door het creeeren van kapitaal en hiermee gepaard gaande verkleining van risico‟s en vergemakkelijking 

van consumptie, volgen de aanbieders van microfinanciering een  sociale missie gericht op  

armoedebestrijding en het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden en kansen van armen. 

Het concept bleek grote consequenties te hebben: Microfinanciering genereerde een breed enthousiasme 

bij zowel hulpdonoren, NGO‟s, deskundigen, politici en de academici. Het werd en wordt nog steeds 

geszien als een middel om armoede te verminderen, zelfs als het middel dat de potentie heeft om de 

Millenium Ontwikkelingsdoelstelling om de absolute armoede met de helft te verminderen in 2015, 

werkelijkheid te laten worden. 

De realiteit is echter minder rooskleurig dan vaak wordt voorgespiegeld. Hoewel de legitimiteit van 

microfinanciering buiten kijf staat, blijft de belangrijkste ruggegraat van de Indiase microfinanciering, 

achter. Deze ruggegraat bestaat uit de extreem afgelegen en de extreem achter gebleven  gebieden en uit 

de extreem arme mensen. 

Het eerste deel van deze dissertatie houdt zich bezig met juist deze onderbelichte factoren van 

microfinanciering in India. Gelukkig worden deze factoren niet door iedereen over het hoofd gezien. Een 

boek uitgegeven door Dichter & Harper (2007) brengt herhaaldelijk naar voren dat microfinanciering 

andere initiatieven kan „overschaduwen‟ (p.258). Ondanks dat dergelijke opmerkingen gemaakt worden is 

er weinig kwantitatief bewijs om deze te bevestigen. Hoofdstuk  twee van deze dissertatie levert bewijs 

voor deze claim door een kwantitatieve analyse te maken van de bepalende factoren van de verspreiding 
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van het SHG model. Naast andere bevindingen wordt aangetoond dat het SHG model voornamelijk in 

gebieden actief is waar een bankwezen al aanwezig is, dus niet in gebieden s waar de formele financiële 

sector zich vooralsnog niet heeft willen vestigen.. Daarnaast wordt de aanwijzing  gegeven dat de focus 

op SHGs een soort van „trade-off‟ is met andere sociale plannen waardoor verschillende onbevoorrechte 

groepen niet bereikt worden. 

In feite lijkt het alsof het SHG model buiten haar capaciteit groeit, een onderwerp dat ook wordt 

behandeld in het derde hoofdstuk. Dit hoofdstuk gaat dieper in op de consequenties van de groei en de 

microfinancieringshype die hieruit voortvloeit. De boodschap is duidelijk: er is zonder twijfel een 

behoefte aan meer transparantie en een groter bewustzijn. 

Het grotere bewustzijn dat nodig is, is een publiek bewustzijn. Een publiek bewustzijn van zaken 

gekoppeld aan financiële indicatoren. Er is veel geschreven over de hoge kosten van 

microfinancieringsleningen en vooral deskundigen van het microfinancierings-institutionele model pleiten 

voor de noodzaak van hoge rentepercentages om de kosten te dekken. Hoofdstuk drie geeft een relaas van 

wat er kan gebeuren als er geen bewustzijn is; als de daadwerkelijke kosten niet bekend zijn bij de 

gemeenschap en er een overtuiging bestaat dat hoge rentepercentages het resultaat zijn van hebzucht en 

winstbejag en niet een noodzaak om de kosten te dekken. Instituten vinden manieren om de 

rentepercentages te verlagen, maar wat aan de ene kant wordt gespaard, moet aan de andere kant weer 

worden gecompenseerd -zij het door extra kosten voor de cliënt of de bijna perfecte herstelpercentages 

die vaak niet zonder dwang gepaard gaan. De crisis in Andhra Pradesh is slechts een van de  voorbeelden 

van de ernstige gevolgen. 

In tegenstelling tot wat gewoonlijk wordt aanbevolen, is de transparantie waartoe in deze dissertatie wordt 

opgeroepen gerelateerd aan de bescherming van consumenten. Vooral binnen de context van financiering 

onstaan er discussies rondom de asymetrische informatie omtrent wat instituten niet van cliënten weten. 

Het succes van microfinanciering is gedeeltelijk gebaseerd op oplossingen die voor dit probleem 

gevonden zijn, zoals het zogeheten „joint-liability model‟ (een model waarin beide partijen een deel van 

de financiele risico‟s dragen). Er wordt echter veel minder gesproken over de asymetrieen die de andere 

kant opgaan -alle informatie die een instituut bezit en die zij haar clienten bewust of onbewust onthoudt; 

bovenaan deze lijst staan de werkelijke kosten van krediet.. 

Hoofdstuk drie beargumenteert dat het de donoren zijn die een belangrijke rol kunnen en zouden moeten 

spelen bij het streven naar meer rechten voor consumenten van microfinanciering, door duidelijke 

signalen te geven dat hulp wordt gegeven aan instituten die niet alleen goed presteren inzake financiële 

indicatoren, maar dat het sociale aspect op zijn minst net zo belangrijk is. Dit zou betekenen dat veel 

donoragentschappen hun focus op uitsluitend financiële indicatoren zullen moeten veranderen. 

Deze dissertatie gaat een stap verder en beargumenteerd dat donoren -in iedergeval op de lange termijn- 

helemaal geen rol zouden moeten spelen in microfinanciering- met de nadruk op financiering! 

Hoofdstuk vijf legt uit hoe in de laatste decennia een bredere aanpak van microfinanciering is ontwikkeld. 

Dit was voornamelijk een reactie op de constateringen dat de allerarmsten meer nodig hebben dan alleen 

krediet en dat microfinanciering - het hulpmiddel bij het uitbannen van armoede- juist dit deel van de 

populatie zou verwaarlozen als het zich niet aan hun behoeften zou aanpassen. 
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Veel microfinancieringsinstituten bieden nu diensten naast leningen aan die erop gericht zijn de 

efficiëntie en de productiviteit te verhogen. Natuurlijk laten deze diensten de kosten stijgen -kosten die al 

hoog zijn gegeven het karakter van de cliënten en hiermee de diensten die worden verleend. Doordat 

microfinancieringsinstituten een leegte vullen; doordat ze een taak vervullen  die eigenlijk door iemand 

anders vervuld zou moeten worden, zou juist het geld van de donoren op een zinvolle manier geïnvesteerd 

moeten worden. 

De reeks van extra diensten die tegenwoordig wordt aangeboden is groot. Hoofdstuk vijf en zes gaan 

dieper in op zo‟n geïntegreerde aanpak. Als voorbeeld wordt gekeken naar een programma dat wordt 

aangeboden door BASIX, een instituut voor de verbetering van levensomstandigheden, dat leningen 

verstrekt met het doel een koe of een buffel te kopen en hiermee, door middel van melkproductie, een 

extra inkomstenbron te genereren. Aan de lening is een gezondheids -en levensverzekering gekoppeld, 

zowel voor de cliënt als diens echtgenoot. Een extra veehouderijverzekering wordt aangeboden, net als 

een niet-financieel dienstenpakket dat o.a training geeft over hoe je het beste een dier kunt voeden en 

houden, regelmatige controles door een dierenarts en ook een gezondheidskamp. Bovendien worden er 

contacten met de markt opgezet in gebieden waar dit nodig is en worden er melkvettests geïntroduceerd 

om eerlijke prijzen te garanderen. 

Voordat er wordt begonnen met de evaluatie van het specifieke programma van BASIX,  is het vierde 

hoofdstuk van deze dissertatie gewijd aan het analyseren van van melkveehouderij als een algemene, 

extra inkomstenbron. De resultaten laten zien dat huishoudens daadwerkelijk economisch profiteren van 

de verkoop van melkproducten: in het afgelopen jaar, op dit moment en naar verwachtingen ook in de 

toekomst, hebben en hadden zij een significant hogere algemene inkomensstroom dan van mensen die 

geen melkverkoop bij hun huishoudinkomsten hadden. Deze resultaten zijn bevestigd in een Lorenz 

curve-analyse die aantoont dat het meedoen aan melkveehouderij inderdaad de welvaart verbeterd. 

Op dit moment is India zelfs de grootste producent van melk ter wereld met een jaarlijkse productie van 

88,1 miljoen liter in 2003-2004 (Ali, 2007). Dealniettemin ligt de productiviteit lager dan het 

wereldgemiddelde wat aanleiding biedt voorverdere beleidsinterventies, ontwikkeling en innovatie binnen 

deze sector. 

Een ander belangrijk resultaat dat in hoofdstuk vier naar boven komt is dat terwijl er een grotere variatie 

in inkomen wordt waargenomen bij die huishoudens die hun inkomen verkrijgen door de verkoop van 

melk, deze huishoudens minder onzekerheid kennen ten aanzien van  hun toekomstige inkometen. 

Deze laatste observatie is mogelijk ondanks het feit dat er alleen dwarsdoorsnede data beschikbaar is ter 

analyse. Data betreffende subjectieve verwachtingen van cliënten maakt een onderscheid mogelijk tussen 

variatie en onzekerheid, zoals is beschreven in hoofdstuk vier. Het werk van subjectieve verwachtingen is 

een relatief nieuw doch een groeiend gebied. Deze dissertatie heeft een toegevoegde waarde voor de 

bestaande literatuur door het verzamelen van nieuwe data in een ontwikkelingsland met een populatie die 

een bovengemiddelde onzekerheid het hoofd moet bieden en daarnaast doet (deze dissertatie) prognoses 

voor wat betreft de investerings-specifieke rendementen . Deze laatste prognoses betreffende de 

rendementen die een direkt  verband hebben met interventies, worden uitgebreider behandeld in de 

evaluatiestudies die in hoofdstukken vijf en zes worden gepresenteerd. 
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Significante positieve invloed van programma‟s wordt gevonden op  het inkomen van huishoudens,  op 

bezittingen en consumptiecategorieën (voedsel,andere niet-duurzame goederen en duurzame goederen) 

van cliënten. Het positieve en significante effect op de consumptie geldt voor alle sub-groepen van 

betrokken cliënten (kijkende naar de extra (niet) financiële diensten). Dit resultaat bekrachtigt de 

uitspraak van Monique Cohen (2003) dat microfinanciering moet worden gezien als een “noodzakelijk 

doch niet voldoende voorwaarde voor ontwikkeling”; dat krediet voor (het inkomen van) de armen hen 

niet noodzakelijker wijze boven de armoedegrens tilt, maar dat een cruciale rol speelt in belangrijke zaken 

zoals het spreiden van consumptie, het terugdringen van risico‟s en onzekerheid en het vermogen het 

hoofd te bieden aan onverwachte tegenspoed. 

Feitelijk dienen de Landbouw en Bedrijfsontwikkelingsdiensten als ook de veehouderijverzekering die 

BASIX aanbiedt, naast leningen, precies deze bovengenoemde doelen van o.a. de verhoging van 

productiviteit en risicovermindering. En inderdaad zijn de effecten op consumptie het grootst voor die 

consumenten die ag/BDS hadden ten tijde van de enquete. 

Een onverwacht resultaat is de constatering dat deelnemers aan het programma een negatief effect op hun 

inkomen hebben van melkverkoop als activiteit die bedoeld is om extra inkomen te genereren. Dit 

resultaat is significant voor deelnemers die bovenop de lening tevens voor een verzekering van hun 

veestapel kozen. 

Een aantal verklaringen voor dit resultaat wordt besproken. Een van de verklaringen is dat het opzetten 

van contacten met andere markten soms onderdeel is van de maatregel en dat deelnemers meer van de 

geproduceerde melk consumeren dan verkopen. Een bijkomende verklaring zou kunnen zijn dat in de 

analyse informatie ontbreekt die wel te verzamelen is maar niet beschikbaar is. Ten eerste ontbreekt een 

nul-meting en ten tweede ontbreekt informatie op dorpsniveau. Vertekeningen die hieruit voortvloeien 

worden geminimaliseerd door de toegepaste technieken alsmede door gebruik van informatie op mandal-

niveau. Desondanks blijft wellicht enige vertekening bestaan. 

Hoofdstuk zes geeft het bewijs dat het niet meerekenen van informatie op dorpsniveau (zoals de 

beschikbare verbanden tussen markten) resulteert in een onderschatting van het effect. Hoewel de selectie 

van de te onderzoeken dorpen volgens een grondig proces tot stand is gekomen en als uitgangspunt had 

om de verschillen tussen programma en niet-programma dorpen te minimaliseren, zou het effciënter zijn 

om informatie op dorpsniveau hierin mee te nemen. Om deze reden werd dorpsinformatie verzameld 

gedurende het onderzoek, maar de kwalitiet van de data werd niet als goed genoeg bevonden om deel uit 

te maken van de analyse. Van een aantal dorpen werd twee keer data verzameld, maar  de vergelijking 

toonde te grote verschillen om zeker van de informatie te zijn. Helaas lieten tijd- (en geld)beperkingen het 

opnieuw verwerven van de data niet toe. 

Gedurende de analyse die voor deze dissertatie werd uitgevoerd werd er naar beste weten aandacht 

gegegeven aan het minimaliseren van afwijkingen en werd er rekening gehouden met beperkingen bij het 

interpreteren van de resultaten.  Hierdoor kan met zekerheid worden gezegd dat de conclusies een 

duidelijk beeld geven van wat er daadwerkelijk  in het veld gebeurt. 

 


