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Abstrakt
Tato práce se zabývá konceptem mikrofinancí a jeho rozvojem v českém
neziskovém sektoru. V první části se autor věnuje stručnému popisu tohoto konceptu a
jeho historickému vývoji v průběhu posledních padesáti let. Následuje samotná analýza,
která se snaţí vypořádat s faktem, ţe i přes velmi rychlý celosvětový rozvoj tohoto
fenoménu po celém světě jde v České republice stále o poměrně nový jev. Metodou
polostrukturovaných rozhovorů se autor pokusil zmapovat hlavní aktéry v tomto odvětví,
odhalit jejich zájmy, postoje, zdroje a deklarované cíle. Stěţejním bodem analýzy je
český internetový portál myElen.com, který je do velké míry hlavním hybatelem
veškerého dění v oblasti mikrofinancí v Česku. V závěru autor nabízí zhodnocení
analytických poznatků a navrhuje moţné budoucí kroky k jeho dalšímu zkoumání, stejně
tak doporučuje nejvhodnější kroky v oblasti tvorby politik.

Abstract
This thesis deals with the concept of microfinance and its development in the
Czech nonprofit sector. In the first part the author deals with a brief description of this
concept and its historical development over the last fifty years. Followed by analysis of
itself, that tries to deal with the fact that despite the rapid global development of this
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worldwide phenomenon, microfinance in the Czech Republic is still a relatively new
phenomenon. Author attempted semi structured interviews to map key players in the
industry, discover their interests, attitudes, resources, and their declared objectives. The
main point of the analysis is myElen.com, Czech internet portal, which is pretty much the
main driver of all the happenings in the field of microfinance in this country. In
conclusion the author offers an evaluation of analytical findings and suggests possible
future steps to further exploration, as well as recommends the most appropriate steps in
policy-making.
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Mikrofinance, mikrofinanční instituce, neziskový sektor, tvorba politik, analýza aktérů
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Rozsah práce: 77 stran
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Název:
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Poznávací problém a výzkumná otázka:
Od doby, kdy v Bangladéši začala na konci 70. let fungovat první mikrofinannčí
instituce svého druhu – Banka Gramín, se tvůrci politik stále více zajímají o fungování
mikrofinančních projektů. Existuje jen velmi málo teoretických prací, které by se
úspěšnost mikrofinančních úvěrů snaţili zpochybnit, a to jak po stránce ekonomické
efektivity, tak po stránce účinného potlačování chudoby.
V České republice zatím hlavní tvůrci politik koncept mikrofinancí neobjevili a
téměř se o něj nezajímají. Přesto v českém diskurzu existují instituce, které vstup do
mikrofinančního systému umoţňují jak věřitelům, tak dluţníkům. Přestoţe jejich
mnoţství je velmi malé a publicita zde téměř neexistuje, domnívám se, ţe je plně na
místě zabývat se výsledky jejich snaţení. Jsou české mikrofinanční instituce úspěšné
z pohledu věřitelů a zároveň z pohledu dluţníků (bez syntézi obou pohledů není moţné
nazývat výsledek úspěchem)? Nabízí česká veřejněpolitická aréna dostatek příleţitostí
pro moţnost dalšího rozvoje těchto institucí, nebo je špatně nastavená? Platí-li druhá
moţnost, jaké jsou implikace pro případnou úpravu této politiky směrem k lepšímu
fungování?

Cíl studie:
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Poskytnout přehlednou analýzu koncpetu mikrofinancí v českém neziskovém
sektoru, včetně postoje všech nejdůleţitějších aktérů. Navrhnout případné změny
v nastavení veřejné politiky tak, aby mikrofinanční instituce mohly fungovat lépe či se
účinně rozvíjet.

Teoretická východiska
Výzkum musí vyjít především ze tří teoretických linií. První se týká neziskového
sektoru jako takového a aplikaci tohoto modelu na českou společnost. Zde vyjdu
z definice neziskových organizací stěţejních autorů Salamona a Anheira, v českém
diskurzu potom budu čerpat s poznatků Potůčka (veřejněpolitický přístup) a Sokola
(filosoficko-antropologický přístup).
Druhá teoretická linie bude propojovat dosavadní vědecké přístupy k fenoménu
mikrofinancí ve světě. Rád bych zde uplatnil hledisko institucionální ekonomie tak, jak
ho v minulosti vyuţili například Joseph Stiglitz nebo Robert Townsend.
A konečně třetí linie se bude týkat konceptu Trvale udrţitelného rozvoje a teorie
potenciálu lidského rozvoje (Amartya Sen), tedy takového myšlenkového směru, který
v minulosti dostatečně vědecky podloţil, proč má sociální solidarita cenu i na globální
úrovni.

Metodologie
Stěţejní metodou výzkumu bude provést analýzu aktérů, jejich hodnot, postojů a
také koalic, které vzájemně uzavírají (Sabatier). Za tímto účelem budu provádět
polostrukturované rozhovory s hlavními aktéry, především se zástupci hlavní české
instituce zabývající se mikrofinancováním, Microfinance a.s. Aktéři budou postupně
vybírání metodou snowball samplingu, prvotně jsou vybráni Miroslav Zámečník, Pavel
Kohout a zakladatel Microfinance a.s. Tomáš Hes.
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Součástí výzkumu bude také analýza dosavadního vývoje, kterou provedu
metodou studia dokumentů a analýzy dat, například výročních zpráv hlavních aktérů a
pod. Také v této části budu nucen se odkázat na metodu nabalování, protoţe dosavadní
český výzkum k tomuto tématu je téměř nulový. Poznatky budu zpracovávat kvalitativně.
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SEZNAM ZKRATEK

APROS

Ámbito Productivo

EK

Evropská komise

EU

Evropská unie

FIPS

Fundación para la Integración Productiva Sustentable

FRAC

Fundación Realidad

MFI

Mikrofinanční instituce

NFM

Nadační fond Microfinance

OSN

Organizace spojených národů

Peer monitoring

Skupinové ručení a kontrola splatnosti úvěrů

Peer-to-peer

Aktér k aktérovi, specifický mikrofinanční model (viz. kapitola 2.4)
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1. ÚVOD
Přestoţe vyspělé země proţívají na prahu 21. století jedno z nejhojnějších a
nejbohatších období historie (a platí to navzdory současné finanční krizi), patří chudoba
stále mezi nejzávaţnější globální problémy. Důvěrně známá metafora hovoří o nůţkách,
které se mezi bohatými a chudými v současném světě pomalu rozvírají. Více neţ miliarda
lidí stále ţije v podmínkách extrémní chudoby. Najít způsob, jak v době pokročilého
stádia globálního kapitalismu lépe distribuovat bohatství (nebo lépe – jak umoţnit přístup
na globalizované trhy i marginalizovaným částem naší planety), se stále nepodařilo.
V současnosti můţeme říci, ţe příliš na těchto skutečnostech nezměnila ani
rozvojová pomoc, která funguje na principu dobrovolnictví a morální odpovědnosti
západní společnosti. Identifikovat příčiny jejího neúspěchu (slovo „neúspěch“ zde
označuje fakt, ţe se nepodařilo dosáhnout globálně hodnotných pokroků, netvrdí tak, ţe
se nepodařilo prosadit menší, téţ signifikantní cíle), by vyţadovalo samostatný výzkum,
který by navíc pravděpodobně nepřinesl uspokojivé výsledky. Faktem ovšem je, ţe
součástí oné rozvojové pomoci je i snaha o vývoz kulturního a sociálního kapitálu do
třetích zemí – počítá s tím, ţe obyvatelé chudších částí světa si osvojí chuť pracovat na
dlouhodobém zlepšení svého postavení.
Stále větší pozornost tak začíná být věnována alternativním konceptům, které by
měly slouţit k lepší distribuci bohatství. Jedním z nich jsou i takzvané „mikrofinance“,
které prosluly především díky úspěchu nositele Nobelovy ceny Muhammada Yunuse,
zakladatele legendární banky Gramín. Za posledních čtyřicet let se v určitých kruzích
staly tyto půjčky poskytované mikropodnikatelům v rozvojových oblastech třetího světa
něčím, co symbolizovalo vhodnou cestu k odstranění chudoby.
Šlo jen o velké PR? Poslední události ve světě (v práci je později podrobně
popíšu) moţná napovídají, ţe očekávání spojená s mikrofinancemi byla příliš přehnaná.
Ani

mikrofinanční

půjčky,

které

mikrofinanční

instituce

nabízejí

sociálně

marginalizovaným skupinám pomocí sofistikovaného mechanismu, zřejmě nemohou

3

změnit samovolně svět k lepšímu. Rozhodně nemají zaručený úspěch a také ony mají
řadu kritiků. Přesto dávají v řadě ohledů naději na úspěch.
Stále jde o nástroj, který nerezignuje na princip sounáleţitosti a západní morálky,
zároveň ovšem můţe pro západní investory zaručit v jistých případech zhodnocení
investic a vyprodukovat zisk. Díky tomu se princip mikrofinancí nachází nejen na
průsečíku dvou důleţitých motivačních prvků lidské sociální existence (na jedné straně
sociální solidarita a na druhé maximalizace individuálních výnosů), ale zároveň na
průsečíku

dvou

ekonomických

paradigmat

(neoliberální

ekonomie

versus

neokeynesiánský přístup). V tomto ohledu můţe jít do budoucna o mnohem schůdnější
cestu pro tvorbu politik tohoto typu ve srovnání například se zmiňovanou rozvojovou
pomocí.
A jak si v rámci tohoto fenoménu stojí Česko? To bohuţel není úplně snadné
posoudit, neboť v českém kontextu zatím tento typ půjček není příliš známý. Naneštěstí
to dokazuje i velmi malá, či téměř ţádná odborná publikační činnost o tomto tématu.
Domnívám se, ţe pokud se ČR chce stát skutečně vyspělou zemí, a především vyspělou
společností, nesmí se izolovat a zavírat oči před globálními problémy tohoto světa, a uţ
vůbec ne před jejich moţnými řešeními.
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2. PROBLEMATIKA MIKROFINANCÍ
Vzhledem k tomu, ţe mikrofinancování nepatří mezi nejznámější finanční
instrumenty, rád bych v této kapitole celou problematiku přiblíţil a stručně vysvětlil
některé poznatky, které byly zejména v zahraničí na toto téma uskutečněny.
Samotný koncept mikrofinancí je definován jako poskytování finančních sluţeb
(nejčastěji půjček) nízkopříjmovým klientům nebo skupinám, a to včetně ţivnostníků,
kteří obvykle nemají přístup ke komerčním bankovním úvěrům. Zároveň bývají
mikrofinance často definovány jako „hnutí“, jehoţ cílem je „svět, v kterém má co největší
počet domácností pod hranicí chudoby neustálý přístup k odpovídajícím kvalitním
finančním sluţbám, a to nejen k úvěrům, ale také ke vkladům, pojištění a k transakcím.“ 1
Jsou-li mikrofinance definovány takto, je třeba říct, ţe jako jejich cíl bývá často
zmiňováno potírání chudoby, coţ problematiku mikrofinancí hodnotově zakotvuje.
2.1 Finanční služby jako nástroj rozvoje
Organizace boje s chudobou byla v druhé polovině minulého století několikrát
podrobena tvrdé kritice. Přelomovým zdrojem empirických dat byla v tomto ohledu
známá kniha ekonoma Williama Easterlyho, která kritizovala nadnárodní organizace a
hnutí typu Světové banky za to, ţe jejich činnost nemá téměř ţádné výsledky a přitom je
velmi nákladná. Easterly konkrétně hovoří o 2,3 bilionech amerických dolarů
vynaloţených západním světem na boj s chudobou v období 1950-2000.2 Podobné kritiky

1

CHRISTEN, Robert Peck. ROSENBERG, Richard. JAYADEVA Veena. Financial institutions with a doublebottom line: implications for the future of microfinance. CGAP Occasional Paper, July 2004, pp. 2-3 Dostupný
z <http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.2701/>
2
EASTERLY, William. Břímě bílého muţe. Praha : Academia, 2010. 454 s., pozn.: Easterlyho kniha byla
kritizována ze strany mnoha renomovaných autorů zabývajících se rozvojovou pomocí, včetně Jeffrey Sachse nebo
Amartya Sena, většina z nich ovšem empirickou část jeho knihy uznává jako platnou, konkrétně Sen nabádá
k jejímu aktivnímu uţívání při tvorbě dalších výzkumů na téma potírání chudoby. Další zajímavostí je, ţe Easterly i
přes drtivou kritiku dosavadních kroků na poli rozvojové pomoci uznává a obdivuje kroky Muhammada Yunuse a
jeho banky Gramín

5

se objevily i v případě konceptu rozvojové pomoci, která původně slibovala více účelově
zaměřenou formu redistribuce kapitálu do nerozvinutých oblastí světa.3
Jako alternativní přístup k boji s chudobou zároveň od začátku v diskursu
existoval ekonomizující pohled, který se zaměřoval na vybudování efektivního fungování
finančního trhu. Největším problémem chudoby byl v rámci tohoto přístupu identifikován
fakt, ţe nízkopřímovým skupinám na celém světě jsou velmi často odpírány finanční
sluţby. V zemích třetího světa banky například k zaloţení účtu vyţadují neodpovídající
základní vklad, příliš velký v porovnání s kupní sílou místního obyvatelstva. Ještě
zásadnější je skutečnost, ţe tyto banky neumoţňují drobné půjčky (neboli mikropůjčky)
chudším obyvatelům. Jako příklad je moţné uvést empiricky ověřený fakt dle de Sota.
Přestoţe celkový zisk hypotetické banky z poskytnutí deseti půjček ve výši tisíce dolarů
není příliš odlišný od zisku z poskytnutí jedné půjčky ve výši deset tisíc, transakční
náklady a nároky na čas a management jsou mnohem vyšší v prvním případě. V zemích
takzvaného „třetího světa“ navíc členové marginalizovaných skupiny nemají dostatečný
majetek, kterým by za půjčky mohli ručit.

I kdyţ někteří z nich vlastní půdu, ta

v rozvíjejících se státech mívá velmi malou cenu a často ani není řádně zanesená
v katastrech.4
Samotná myšlenka poskytování půjček těmto skupinám, ať uţ skrze vládní
programy, nezávislé iniciativy, či od samotných komerčních subjektů, tedy není rozhodně
v ničem nová. Aţ do 70. let se však soudilo, ţe poskytování úvěrů chudým domácnostem
je odsouzeno k selhání a to z těchto důvodů:
-

transakční náklady jsou příliš vysoké

-

riziko příliš velké

-

sklony k úsporám příliš malé

-

neexistence informací o potenciálních klientech a jejich spolehlivosti

-

nedostatek zastavitelného majetku

3

Srovnej, viz například COLLIER, Paul. Miliarda nejchudších. Praha : Vyšehrad, 2009. 224 s. nebo MOYO,
Dambisa . Dead Aid. London : Penguin Books, 2010. 208 s.
4
DE SOTO, Hernando. The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World. Harper & Row Publishers,
New York, 1989, p. 162.
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Právě proto také všechny dosavadní pokusy skončily nezdarem. Například
komerční půjčky poskytované tradičními bankami nízkopříjmovým skupinám obyvatel
měly v roce 1980 pouze 50 procentní pravděpodobnost splatnosti. V období povodní
klesla pravděpodobnost jen na 18,8 procenta. S podobným neúspěchem se však setkaly i
vládní programy, například v Indii, kde byla v roce 1986 u Integrovaného zemědělského
rozvojového programu pravděpodobnost splatnosti půjček pouze 41 procent. 5

2.2 Revoluce jménem Gramín
Zcela nový koncept v zajišťování finančních sluţeb nízkopříjmovým skupinám se
objevil v Bangladéši jako reakce na hladomor odehrávající se v roce 1974. Šlo o vlastní
iniciativu profesora Muhammada Yunuse. Poté, co zjistil, ţe mechanismy komerčního
bankovnictví ani státní podpora nedokáţou uspokojit poptávku nejchudších obyvatel,
začal poskytovat úvěry sám a to z kapitálu, který si vypůjčil právě od komerčních bank.
Velmi brzy zjistil, ţe splatnost ze strany nízkopříjmových klientů není zdaleka tak nízká,
jak komerční banky přepokládaly, a úspěch jeho finančních operací ho vedl k zaloţení
vlastní banky s názvem Gramín (Grameen v angličtině) v roce 19836.
Strategie banky Gramín do velké míry spočívala v prostém ignorování překáţek,
které do té doby finančnímu sektoru stály v cestě. Zejména v otázce vypořádání se
s rizikem a transakčními náklady nezbývalo, neţ je vzít v úvahu. Ve dvou ohledech
ovšem Yunusova organizace zvolila docela jiný přístup pramenící ze znalosti prostředí a
místních obyvatel. Byly to dva následující faktory:
a) poskytování úvěrů především ţenám
b) skupinová kontrola splatnosti (peer monitoring)

5

PUELLY, Robert. Making the Poor Creditworthy : A Case Study of the Integrated Rural Development Program in
India. World bank : Discussion Paper 58. 1989
6
YUNUS, Muhammad. The Grameen Bank. Scientific American. 1999, 10, s. 114-119.
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A)

Na první pohled se můţe fakt, ţe mikrofinanční sluţby byly ve svém

počátku (a stejně tak je tomu i nadále) poskytovány hlavně ţenám, zdát jako rozhodnutí
zaloţené čistě na emocionálních podkladech. Ve skutečnosti však existuje hluboký
empirický základ, který dokládá nejen to, ţe ţeny patří v marginalizovaných skupinách
k nejpotřebnějším, ale jsou také mnohem odpovědnějšími hospodáři a schopnějšími
podnikateli.
Jak například dokládá studie rozvojového programu OSN, z lidí ţijících pod
hranicí extrémní chudoby (tedy příjem menší neţ 1 americký dolar na den), tvořily ještě
v roce 1995 70 procent ţeny, coţ je v přepočtu 1,3 bilionu ţen.7 Zároveň nelze
přehlédnout, ţe bez ohledu na výši příjmů se mezi ţenami na celém světě vyskytuje
mnohem větší procento nezaměstnaných neţ u muţů, a to téměř v kaţdé zemi na světě.
Stejně tak nelze vyvrátit, ţe mají v případě nezaměstnanosti méně moţností.8 Tento fakt
bývá někdy nazýván feminizací chudoby a v souvislosti s mikrofinancemi je zmiňován
jako ospravedlnění zpřístupnění finančních sluţeb především ţenám.
Dalším důleţitým argumentem pro poskytování finančních sluţeb především
ţenám je hypotéza, ţe ţeny dokáţou zejména v rozvojových zemích lépe hospodařit
s penězi, respektive vynakládají mnohem větší část příjmů na rozvoj celé domácnosti.
Nejvíce z jejich příjmů benefitují jejich děti a to zejména v rámci vzdělání, výţivy,
zdravotní péče a ošacení. „Z úspěchu ţen má prospěch více osob neţ jen jedna. Některé
instituce potvrdily velmi dobře zdokumentovaný fakt, ţe ţeny utratí svůj výdělek na celou
domácnost a rodinné potřeby s mnohem větší pravděpodobností neţ muţi. Pomoc ţenám
tak generuje multiplikační efekt, který výrazně zvyšuje dopad institucionalizované
pomoci,“ píše se ve zprávě OSN.9
Na zřetel je nutné brát také argumenty, které se vymykají problematice potírání
chudoby, totiţ posilování role ţeny ve společnosti zemí třetího světa a posilování jejich
práv, k čemuţ mikrofinanční půjčky mohou nepochybně přispívat.
7

Human development report . New York : UNDP, 1996. 10 s.
BADEN, Sally. MILWARD, Kirsty; Gender and Poverty. BRIDGE Report, no. 30. Sussex: 2009
9
DESPHANDA, Rani. Increasing access and benefits for women : Practices and innovations among microfinance
institutions. UNCDF : New York. 2004,
8
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B)

„Skupinová kontrola splatnosti“ je jen pokusem o český ekvivalent

takzvaného „peer monitoringu“. Jak název napovídá, jde o mechanismus, který se snaţí
překonat jednu ze základních bariér v poskytování mikropůjček marginalizovaným
skupinám, totiţ nedostatek informací o klientovi a tudíţ i velmi problematické hodnocení
jeho „kreditního ratingu“ (neboli pravděpodobnosti splacení) standardními bankovními
metodami.
Banka Gramín zavedla poskytování půjček organizovaným skupinám, které
vycházejí z tradičních sousedských vazeb bangladéšského venkova. Skupiny jsou
utvářeny na čistě dobrovolné bázi. Konkrétní úvěr je poskytnut jednotlivci, za jeho
splacení je ovšem odpovědná celá skupina. Skupina se nejčastěji skládá z pěti dluţníků,
přičemţ úvěry jsou poskytovány postupně nejprve dvěma členům skupiny, posléze
dalším dvě a nakonec pátému členovi. Dojde-li ke stavu, kdy se jeden člen skupiny
dostane do stavu insolvence – tudíţ neschopnosti splatit úvěr, jsou úvěrové kanály
automaticky uzavřeny celé skupině.
Banka Gramín tak velmi efektivně vyuţila tradičních společenských vazeb, které
na venkově v rozvojových zemích stále existují. Se systémem peer monitoringu jsou
pochopitelně spojena jistá rizika, dle průkazných studií je však ekonomicky i sociálně
efektivní. Dokázal to například laureát Nobelovy ceny za ekonomii Paul Stiglitz, který
říká, ţe „z bankovních institucí, které poskytují úvěry v zemědělském sektoru
v rozvojových zemích, se banka Gramín zdá být modelem úspěchu…peer monitoring je
efektivní cesta, jak vytvořit monitorovací systém dluţníků v prostředí příliš nákladných
informací.“10
Nejen, ţe peer monitoring dokáţe efektivně vyuţívat sociální kapitál skupin
propojených tradičními vazbami, dokáţe onen sociální kapitál zároveň utuţovat a
posilovat. Skupiny dluţníků se setkávají na schůzích, které se odehrávají kaţdých čtrnáct
dní, a vytvářejí tak sociální interakce mezi neformálními uskupeními, která zároveň díky
10

STIGLITZ, Joseph. Peer Monitoring and Credit Markets. The World Bank Economic Review. Září 1990, 4, 3, s.
351-366.
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společným úvěrům musí fungovat také jako aktéři na finančním trhu. Jejich posílená
interakce a kolektivizace potom můţe napomoci k posilování společenského uvědomění,
tvorbě rozhodovacích schopností a umoţnit větší sociální mobilitu.11
Díky výše popsaným dvěma specifickým charakteristikám obchodního modelu
dokázala banka Gramín postupně vybudovat síť necelých 2500 poboček, které poskytují
úvěry 75359 vesnicím, coţ je 90 % všech vesnic v Bangladéši. Udrţitelnost modelu,
který Gramín zavedl, dokazují i jeho účetní statistiky za poslední roky:
Tabulka 2.1 Účetní výsledky banky Gramín

1997

Celkový
kapitál (mil.
USD)
11
Poměr půjček
k
rezervám
(%)
36
Počet klientů
(mil.)
2.27
Účetní
výsledek (mil.
USD)

0.33

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

10.31

9.8

9.26

8.77

8.64

8.55

8.29

7.6

7.15

7.2

50.93

50.65

33

40

48

56

71

83

104

113

133

143

146

152

2.37

2.36

2.38

2.38

2.48

3.12

4.06

5.58

6.91

7.41

7.67

7.97

2.12

1.51

0.2

1.04

1.04

6.11

7

15.2

20

1.56

18.99

5.38

Zdroj: Grameen bank
2.3 Zakládání dalších MFI a spolupráce vlád a mezinárodních organizací
Úspěch modelu, který poprvé přivedla na svět banka Gramín, nezůstal
nepovšimnut a vedl k rozvoji podobných organizací a institucí po celém světě.
V samotném Bangladéši začala ještě před oficiálním vznikem banky Gramín (ovšem aţ
po zahájení iniciativy Muhammadem Yunusem) poskytovat mikropůjčky také organizace
11

BANSERGAR, Prema. Measuring Effectiveness of Social Capital in Microfinance : A Case Study of Urban
Microfinance Programme in India. International Journal of Social Inquiry. 2010, 3, 2, s. 25-43
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BRAC, zaloţená původně na pomoc uprchlíkům z války o nezávislost. Ta postupně
rozšířila svou působnost do všech 64 okresů země a dnes poskytuje pomocí peer
monitoringu úvěry sedmi milionům klientů12.
Koncept se postupně přenesl do jiných zemí, zpočátku se rozšířil především
v Indii, v zemi kulturně velmi blízké Bangladéši. V devadesátých letech zde například
vznikla dnes největší indická MFI – SKS Microfinance, která má v současnosti dokonce
7,7 milionu klientů. V Indii navíc mikrofinance získaly velkou podporu tamějších vlád a
samospráv. V mnoha oblastech tak MFI získaly přímou i nepřímou podporu, byla přijata
rozsáhlá legislativa umoţňující rozvoj tohoto odvětví a na některých územích dokonce
vlády MFI finančně dotovaly13.
Podobně se koncept přesunul také do Bolívie, kde nezisková organizace
PRODEM zaloţila vlastní mikrofinanční banku BancoSol, která měla v roce 1999 81
tisíc klientů. Model zaloţený bankou Gramín byl následně úspěšně zkopírován v dalších
zemích včetně Chile, Číny, Etiopie, Hondurasu, Malajsie, Mali, Filipín, Srí Lanky,
Vietnamu a také ve vyspělých státech, konkrétně například v některých oblastech USA.
Přehled nejvýznamnějších světových MFI v Tabulce 2.2 velmi názorně ukazuje rozsah
činnosti těchto organizací ve 21. století.

12

ARMSTRONG, David. Is Bigger Better?. Forbes.com [online]. 2. 6. 2008, 34, [cit. 2011-04-09]. Dostupný z
WWW: <http://www.forbes.com/forbes/2008/0602/066.html>
13
CGAP [online]. 2010 [cit. 2011-04-09]. Indian Microfinance Goes Public: The SKS Initial Public Offering.
Dostupné z WWW: <http://www.cgap.org/gm/document-1.9.47613/FN65.pdf>.
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Tabulka 2.2 Přehled největších MFI

Počet klientů
Průměrná
půjčky
Průměrná
splatnosti

Grameen
Bank,
Bangladesh
2,4 milionů
výše 134 USD
délka 1 rok

Nominální roční 20%
úroková sazba

Banco-Sol,
Bolivia
81 504

Bank
Rakyat, Badan Kredit FINCA,
Indonesia
Desa,
Village Banks
Indonesia
2 miliony úvěrů, 765 586
89 986
6 milionů vkladů

909 USD

1007 USD

71 USD

191 USD

4-12
měsíců

3-24 měsíců

3 měsíce

4 měsíce

47,5-50,5
%

32-43 %

55%

36-48 %

Zdroj: Morduch, 2010
Výše popsaný přehled je jen zlomkem celkového rozvoje mikrofinančních
institucí v posledních desetiletích. Ve skutečnosti spočítala v roce 2007 organizace
Microcredit Summit Campaign celkem 874 mikrofinančních institucí po celém světě,
které poskytly mikropůjčky celkem 464 klientům.14
Do fungování MFI se také ve velkém začali zapojovat aktéři veřejného sektoru,
například vlády a mezinárodní organizace. V roce 1997 se tak konsorcium tvůrců politik,
charitativních nadací a odborníků dohodlo na přísunu kapitálu ve výši 20 miliard dolarů
do začínajících mikrofinančních institucí v následujících deseti letech15. Pod vedením
Světové banky zároveň vznikla organizace CGAP (Consultative Group to Assist Poor),
pro niţ jsou mikrofinance, jejich zkoumání a poradenství zúčastněným aktérům, hlavní
činností. Mikrofinancemi se také zabývá OSN a v některých rozvojových zemích pracují
tamější MFI do velké míry s asistencí vlády, ba někdy jsou dokonce vládou vlastněny.

14

DALEY-HARRIS, Sam. State of the microcredit summit campaign report 2007. Dostupné z WWW:
<http://www.microcreditsummit.org/pubs/reports/socr/EngSOCR2007.pdf>
15
MURDOCH, Jonathan. The Microfinance Promise. Journal of Economic Literature,Prosinec 1999, roč. 37, č. 4, s.
1569-1614
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2.4. Mikrofinance a finanční trhy
S postupným nárůstem mikrofinančních institucí začalo být čím dál tím víc jasné,
ţe pro skutečně efektivní boj s chudobou budou MFI potřebovat mnohem více finančního
kapitálu. Murdoch říká, ţe MFI, které zůstaly u systému financovaného zejména z půjček
od komerčních bank a z dárcovství, mají jen malou šanci svou činnost dále rozvíjet a
jejich boj s chudobou potom nikdy nebude dostatečně efektivní16. Výsledkem tohoto
dilematu, ale také díky atraktivitě způsobené profitabilitou některých MFI, bylo propojení
s kapitálovými trhy. To dosáhlo v různých případech odlišné míry a v praxi se
nejrozšířenějším způsobem zapojení staly kapitálové investice finančních investorů do
různých MFI. Podle rozsahu napojení jednotlivých MFI na kapitálové trhy a závislosti na
nich můţeme rozlišit několik existujících modelů:

2.4.1 Dárcovský model MFI

Zdroj: Autor
První model vychází v podstatě z původní struktury banky Gramín. MFI funguje
přímo v terénu. MFI zde funguje striktně na neziskové bázi. Finanční prostředky získává
16

MURDOCH, 1999, viz výše

13

od komerčních bank jako půjčky, případně systémem nadací a vlastních dárcovských
organizací. MFI potom poskytuje úvěry klientům a úroky z půjček jsou pro organizaci
jedním ze zdrojů příjmů, které pouţívá na další rozvoj činnosti.
2.4.2 Model tradičního bankovnictví

Zdroj: Autor
Tento model vychází, jak uţ napovídá název, z fungování tradičních bank a je
modelem, ke kterému se nakonec uchýlila také zmiňovaná banka Gramín. Podle Yunuse
by jedinou cestou k udrţitelnému, samostatnému a efektivnímu fungování MFI měla být
snaha o získání bankovních licencí. Díky nim mohou MFI poskytovat svým klientům
(nízkopříjmovým obyvatelům) také tradiční bankovní produkty17. Jedná se zejména o

17

Clinton Global Iniciative : Multimedia [online]. 2010 [cit. 2011-04-16]. Profiting from the Poor? A Discussion on
Microfinance IPOs. Dostupné z WWW:

14

vklady v minimálních objemech nebo mikropojišťovnictví. Ty nemusí být nutně ziskové,
ale mohou vytvořit dostatečný polštář v podobě kapitálových rezerv. Také v tomto
případě je MFI obvykle neziskovou organizací, díky bankovní licenci ovšem přichází o
nezávislost a podléhá státnímu bankovnímu dohledu, a tím pádem přísné regulaci.

2.4.3 Financování pomocí MIV

Zdroj: autor
Tento model jiţ počítá s mnohem větší integrací mikrofinancí do kapitálových
trhů a to skrze instituci nazývanou „Microfinance Investment Vehicle“. Jde o organizaci
zaloţenou obvykle na ziskové bázi, přestoţe některé z nich jsou dceřinými společnostmi
neziskových organizací. Jejím cílem je především nacházet zdroje pro MFI v zahraničí,
zejména ve vyspělých zemích. Soukromí a institucionální investoři, ale také
veřejnoprávní subjekty a nadace vkládají do MIV svůj kapitál. MIV mají nejčastěji
navázané trvalé vztahy s několika konkrétními MFI, které poskytují úvěry konkrétním
klientům. Vzhledem k tomu, ţe MFI pracují striktně na neziskové bázi, zisky z úvěrů

<http://www.clintonglobalinitiative.org/ourmeetings/2010/meeting_annual_multimedia_player.asp?id=83&Section=
OurMeetings&PageTitle=Multimedia>.
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posílají zpět MIV a ta následně zpět původním investorům. Reálný zisk se obvykle
pohybuje mezi 2,6 – 5,1 procenty, coţ odpovídá ziskům na peněţním trhu. Vzhledem
k tomu, ţe primární věřitelé jsou obvykle „sociálně odpovědnými investory,“ je pro ně
takovýto zisk dostatečnou motivací. Současný počet MIV dosáhl více neţ sedmi
desítek.18
V rámci MIV se postupem času vyvinul i další, poměrně specifický model, který
se nazývá „peer-to-peer“. Jeho nejdůleţitějším principem je přímé propojení konkrétního
individuálního věřitele a konkrétního individuálního dluţníka, respektive skupiny
dluţníků. Vývoj tohoto způsobu přímého poskytování mikroúvěrů umoţnily moderní
informační technologie, zejména rozvoj internetu, pomocí kterého tento způsob
poskytování půjček probíhá. Průkopníkem tohoto modelu v celosvětovém měřítku je
organizace Kiva Microfunds umístěná v San Franciscu (její činnost bude podrobně
popsána v rámci samotné analýzy). 19
2.4.4 Model veřejně obchodovatelné společnosti

Zdroj: autor
18

REILLE, Xavier ; SANANIKONE, Ousa. Microfinance Investment Vehicles. CGAP Brief [online]. 2007, April,
[cit. 2011-04-17]. Dostupný z WWW: <http://www.cgap.org/gm/document1.9.2734/BR_Microfinance_Investment_Vehicles.pdf>
19
FLANNERY, Matt. Kiva and the Birth of Person-to-Person Microfinance. Innovations. 2006, 2, s. 31-56

16

Z důvodu hledání alternativního zdroje financování se některé největší MFI na
počátku 21. století odhodlaly k poměrně razantnímu kroku, kterým je primární úpis akcií
na burze cenných papírů neboli IPO (initial public offering). Tím obecně mohou zlepšit
likviditu a zároveň výrazně zjednodušit svou atraktivitu na kapitálovém trhu – společnost
umístěná na burze snáze přiláká další investory a snáze (částečně díky povinné
průhlednosti svého financování) získává půjčky od komerčních bank20. Zároveň z IPO
plyne řada nevýhod – je finančně náročné (právní, účetní a marketingové náklady) a
především se tím MFI do určité míry vzdá kontroly nad řízením společnosti. Vlastníci
akcií mají ve většině případů hlasovací práva, navíc existuje neustálý tlak na zvyšování
zisků skrze dividendy, coţ můţe mít nepříznivý vliv na uskutečňování hlavního cíle MFI
– totiţ potírání chudoby.
Jde však o unikátní spojení kapitálových trhů s neziskovou, aţ altruistickou
činností. Výsledky tohoto propojení v případě několika velkých MFI, jako je Bank
Rakyat v Indonésii, BRAC v Bangladéši, Banco Compartamos v Mexiku, Equity Bank v
Keni, nebo SKS Microfinance v Indii zatím nebyly důkladně analyzovány, výsledky však
mohou být označeny za rozpačité (viz další kapitola).21
2.5 Krize a zpochybnění fundamentů mikrofinancí
Konec první dekády 21. století přinesl jednu z nejhorších ekonomických katastrof
moderních dějin, kdyţ se v důsledku mnoha souběţných faktorů téměř zhroutil
mezinárodní finanční systém a způsobil tak ekonomickou recesi nazývanou „Velká

20

GOERGEN, Marc; KHURSHED, Arif; MUDAMBI, Ram. The Strategy of Going Public : How UK Firms
Choose their Listing Contracts. Journal of Business Finance & Accounting. 2006, 33, 1-2, s. 79-101.
21
LIEBERMAN, Ira, et al. Microfinanace and Capital Markets : The Initial Listing/Public Offering of Four Leading
Institutions. Council of Microfinance Equity Funds [online]. 2008, 1, [cit. 2011-04-17]. Dostupný z WWW:
<https://www.cmef.com/Document.Doc?id=575>
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finanční krize“. V té souvislosti mnoho autorů začalo hovořit o změně nejrůznějších
pohledů, přístupů, či rovnou celých paradigmat.22
Není proto náhodou, ţe právě v tomto období se začalo v odborných kruzích a
v médiích ve stále větší míře pochybovat o účinnosti mikrofinancí a dokonce i o jejich
udrţitelnosti. V souvislosti s tím, jak se globální ekonomika dostala do takzvané „pasti
likvidity“, to znamená, ţe „vyschly“ finanční toky23, dostaly se některé menší MFI do
potíţí. Logicky šlo zejména o ty, které byly stále závislé na půjčkách od komerčních bank
a v momentě, kdy banky uzavřely úvěrové kanály, zkrátka zkrachovaly.
Přestoţe tyto bankroty nebyly systematického charakteru (MFI nebyly vzájemně
propojené), odhalily některá slabá místa na mikrofinančním trhu. Známá je především
situace v jihoindickém státě Andhra Pradesh, který je jednou z nejchudších oblastí na
světě a jako takový se stal centrem mnoha mikrofinančních aktivit. Kdyţ stále větší počet
MFI v této oblasti začal krachovat, zjistilo se, ţe zde nastala situace překřtěná médii na
„mikrofinanční bublinu“, tedy saturaci dluhovými instrumenty, kterými nebylo nic jiného
neţ právě mikroúvěry. Celých 17 % zdejší populace bylo závislých na mikroúvěrech,
kaţdá domácnost měla navíc v průměru tři mikrofinanční půjčky, 25 % dluţníků mělo
dokonce více neţ pět půjček24. Taková situace samozřejmě vede dluţníky do dluhové
pasti a z jihoindického státu začaly stále častěji přicházet informace o častém výskytu
sebevraţd25, které zdejší obyvatelé sváděli na nátlakové praktiky pracovníků MFI při
vybírání dluhů. Jednou z veřejně obviněných společností byla také SKS Microfinance,
která několik týdnů předtím umístila své akcie na burzu.26 V médiích se brzy začaly
objevovat prvky negativní kampaně, v jejímţ centru byla právě tato MFI – ukázalo se

22

Srovnej např. HALL, Michael . Coming to terms with the crisis : Economic crises and paradigm change. In
FARNSWORTH, Kevin ; IRVING, Zoë . Social policy in challenging times : Economic crisis and welfare systems.
Cambridge : University of Cambridge, 2010. s. 13-27.
23
KRUGMAN, Paul. Návrat ekonomické krize. 2. vydání. Praha : Vyšehrad, 2009. 192 s.
24
ROZAS, Daniel. Microfinance Focus [online]. 2009 [cit. 2011-23-04]. Is There a Microfinance Bubble in South
India?. Dostupné z WWW: <http://www.microfinancefocus.com/news/2009/11/17/opinion-microfinance-bubblesouth-india/>.
25
Zde je nutné uvést, ţe počet sebevraţd nakonec dosáhl počtu 80, coţ je poměrně malé číslo ve srovnání s 26,7
miliony dluţníků, kteří jsou klienty soukromých MFI
26
Financial times : India Economy [online]. 2010 [cit. 2011-25-04]. Andhra Pradesh to curb India microfinance.
Dostupné z WWW: <http://www.ft.com/cms/s/0/304915e8-d7b1-11df-b478-00144feabdc0.html#axzz1Lne8vMT3>.
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například, ţe její výkonný ředitel Vikram Akula vydělal ve stejném roce 13 milionů
dolarů na prodeji akcií SKS Microfinance. Vyústěním událostí v Andhra Pradesh bylo
přijetí legislativy, která značně omezila působnost soukromých MFI.
Problémy v jihoindickém státě ovšem jen rozšířily pochyby o fundamentech
mikrofinancí. Stále častěji se začaly objevovat studie, které jejich efektivitu označovaly
za nízkou, či omezenou. Ukázalo se, ţe vědecká komunita se v posledních třech letech
nechala příliš snadno unést účinným PR praktikovaným některými významnými hráči na
poli mikrofinancí. Jak některé studie dokládají, mikrofinance nemohou výrazně ovlivnit
ekonomický rozvoj nejchudších oblastí na světě, jejich vliv na kvalitu ţivota v měřených
oblastech se zdá být velmi omezený27. Na makro úrovni se vliv mikrofinancí příliš
neprojevil ani v zemi jejich původu, v Bangladéši. Podle statistik Asijské rozvojové
banky se počet lidí pod hranicí chudoby v Bangladéši mezi lety 1990 a 1996 prakticky
nezměnil a zůstává přibliţně 47 procent.
Za zpochybněním teoretického aparátu, o který se rozvoj mikrofinancí opíral, stojí
především sociolog John Westover. Ten ve svém výzkumu přišel na to, ţe většina
poznatků dokládajících efektivitu mikrofinancí v potlačování světové chudoby je
postavena na neoficiálních zprávách a případových studiích s velmi omezenou platností.
Zjistil, ţe ze 100 vědeckých článků, které k mikrofinancím objevil, jich pouze šest
pracovalo s dostatkem kvantitativních dat, aby mohlo jít o reprezentativní vzorek. Jen
jedna z těchto studií přitom dokázala, ţe mikrofinance skutečně efektivně sniţují
chudobu v makroekonomickém měřítku. Dvě z nich nedokázaly z dat vyvodit obecně
platné závěry, přestoţe potvrdily pozitivní efekt mikroúvěrů28.
Rozšířily se také názory, které do jisté míry existovaly odjakţiva, totiţ takové,
které mikrofinance dokonce srovnávaly s lichvou, otevřeně mluvily o jejich škodlivosti a

27

BANERJEE, Abhijit , et al. The Miracle of Microfinance? : Evidence from a randomized evaluation. IFMR
Research : Centre for Micro Finance. 2009, Working Paper Series No. 31
28
WESTOVER, John. The Record of Microfinance : The Effectiveness/Ineffectiveness of Microfinance Programs
as a Means of Alleviating Poverty. Electronic Journal of Sociology. 2008, s. 1-8. Dostupný také z WWW:
<http://www.sociology.org/content/2008/_westover_finance.pdf>
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přirovnávaly je k takzvaným „sub-prime“ hypotékám.29 V tuto pro mikrofinance
nepříznivou dobu se navíc začala v očích některých pozorovatelů jevit jako
problematická také role jejich zakladatele a nositele Nobelovy ceny Muhammada
Yunuse, který začal být na domácí půdě silně kritizován. Současný premiér země
dokonce o bance Gramín prohlásil, ţe „vysává krev z chudých lidí“.30 Nátlak na jeho
osobu způsobil, ţe bangladéšský nejvyšší soud rozhodl o tom, ţe Yunus musí odstoupit
z funkce ředitele banky, protoţe je údajně příliš starý. Přestoţe za Yunusovým odvoláním
stojí s největší pravděpodobností politické motivy, důvěryhodnosti mikrofinančního
odvětví to pravděpodobně ublíţilo podobným způsobem jako krize v Andhra Pradesh.
Zpochybněno bylo i přednostní poskytování úvěrů ţenám. Některé studie
například zaznamenaly nárůst domácího násilí v některých domácnostech, kde byly ţeny
příjemci těchto produktů.

2.6 Budoucnost mikrofinancí
Jak převáţná část odborné veřejnosti hodnotí budoucnost mikrofinančního odvětví
dnes? Předně je třeba říct, ţe některé bezprostřední reakce navazující na události
v Andhra Pradesh byly nepochybně přehnané. Kupříkladu názory o negativním vlivu na
ţenskou emancipaci byly valnou většinou empirických výzkumů (přičemţ zdaleka nešlo
jen o případové studie) vyvráceny. Objevily se dokonce takové studie, které předkládají
opačnou hypotézu, totiţ ţe posilování role ţeny pomocí mikrofinancí naopak riziko
domácího násilí sniţuje.31
Nedávné nepříznivé události v různých částech světa moţná ukazují, ţe další
vývoj mikrofinancí nebude tak rychlý a tak efektivní, jak se ještě před několika lety
předpokládalo. Namísto zpochybnění celého konceptu lze ovšem na věc nahlíţet také
29

Jde o zvýhodněné hypotéky poskytované v USA, obecně se má za to, ţe byly jedním z faktorů vedoucích
k nedávné finanční krizi
30
Forbes [online]. 8. 5. 2011 [cit. 2011-05-08]. Yunus fears political influence over Grameen. Dostupné z WWW:
<http://www.forbes.com/feeds/ap/2011/05/08/business-as-bangladesh-yunus_8455718.html>
31
HASHEMI, Syed M. ; ROJAS-GARCIA, Esther. Microfinance and Domestic Violence. In CGAP [online]. 2004
[cit. 2011-04-08]. Dostupné z WWW:
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jako na příleţitost k revizi některých cest, jimiţ lze tuto formu rozvoje a pomoci
provádět. Jako jednoznačně neschůdná se ukázala být varianta, ţe by z mikrofinancí mohl
kdy být profitabilní byznys, který by zároveň pozitivně přispěl k rozvoji zaostalých
regionů. Přestoţe určitou formu zisku si lze představit jako nutný motivační efekt a
zároveň jako nástroj k vytváření rezervního polštáře pro neočekávané vnější negativní
dopady, jako čistý byznys mikrofinance pravděpodobně selhaly, přinejmenším na úrovni
MFI. Těţko odhadnout, nakolik bude toto odvětví nadále přitaţlivé pro institucionální
investory, neboť návratnost o něco vyšší neţ u vládních dluhopisů se stále jeví jako
poměrně atraktivní. K tomu by ovšem mikrofinance musely znovu získat pověst investice
s minimálním rizikem, a i tak by pravděpodobně onen potenciální zisk nemohl slouţit
jako jediná motivace, musela by ho doplňovat společenská odpovědnost oněch institucí.
Jako nevhodnou je také třeba označit přímou intervenci veřejné správy v procesu
mikrofinancování. Události v Indii ukázaly, ţe bezprostřední subvence poskytované MFI
mohou vést k neefektivitě, která při negativních vnějších vlivech můţe být kritická.
Jak uţ bylo popsáno výše, makroekonomický efekt mikrofinancí není podle
posledních vědeckých poznatků příliš velký. Stále ovšem mají nezanedbatelný vliv na
kvalitu ţivota těch, kteří by za jiných okolností neměli přístup k jakýmkoliv finančním
sluţbám. Pokud povedou k rozvoji lidského kapitálu, tedy k větší odpovědnosti obyvatel
rozvojových oblastí a jejich finanční gramotnosti, nelze vyloučit, ţe v budoucnu se jejich
efekt projeví také na makroekonomické úrovni.
Na té nejmenší individuální úrovni jsou ovšem stále unikátním a přitom
efektivním prostředkem, jak pomoci skupině jedinců z chudoby, aniţ by v současné
chvíli šlo o morální hazard, který hrozí u jiných forem sociální pomoci v rozvojových
oblastech.
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3. DEFINICE VÝZKUMNÉHO CÍLE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY
Předchozí kapitoly snad dostatečně vyloţily základní problematiku
mikrofinancí a dostatečně zdůraznily, ţe jde o velmi rozvinutý a v jiných částech světa
hojně uţívaný mechanismus v boji s chudobou. Vysvětlil jsem, ţe existuje řada
empirických studií, která dokládá účinnost tohoto mechanismu přinejmenším na
individuální úrovni, a zároveň řada studií, která pokládá významné otázky v dalším
vývoji. Co ovšem jasné není, je současný stav mikrofinancí a jejich budoucnost v České
republice.
Z toho také vychází můj výzkumný záměr, jehoţ cílem je prozkoumání aktivit na
poli mikrofinancí v Česku s důrazem na neziskový sektor, ale také s přihlédnutím
k podnikatelským aktivitám v tomto odvětví (z popisu v kapitole 2 by mělo být zřejmé,
ţe oddělit tyto dva faktory od sebe není dost dobře moţné). Chci popsat a zhodnotit
dosavadní vývoj tohoto konceptu u nás, zejména co se týče moţnosti přesouvání kapitálu
z ČR do rozvojových oblastí ke konkrétním MFI. Dále chci naznačit, kam by se tvorba
politik měla v budoucnu ubírat, aby v ČR mohlo vznikat více neziskových i soukromých
subjektů, které se budou takovou činností zabývat, a zároveň aby čeští institucionální a
soukromí investoři nacházeli v záměru „investice do potírání chudoby“ na co nejméně
překáţek. Výzkumné cíle mé analýzy se nyní pokusím shrnout do několika bodů:
1. Analyzovat dosavadní aktivity na poli mikrofinancí v ČR se zaměřením na
neziskový sektor
2. Identifikovat klíčové aktéry v této oblasti, prozkoumat jejich jednání a
záměry, zhodnotit jejich vliv a zdroje.
3. Popsat normativní prostředí, které činnost těchto aktérů determinuje ať
v pozitivním či negativním smyslu
4. Na základě provedené analýzy se pokusit o zhodnocení dosavadního vývoje
a definovat směry tvorby politik.
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Z toho také vycházejí výzkumné otázky: Které subjekty v ČR se zabývají
mikrofinancemi? Kdo tyto instituce řídí? Do jakých zemí a ke kterým MFI se pomocí
mikrofinancí přesouvá kapitál z Česka? Jaké mechanismy tyto české subjekty pouţívají
k přesunu kapitálu? Zaměřím se také na otázky širšího typu – Byla dosavadní tvorba
politik v oblasti mikrofinancí dostatečná? Klade aktérům v neziskovém sektoru zbytečné
překáţky či je naopak motivuje k rozvoji této činnosti? To všechno jsou otázky, které se
chystám svým výzkumem zodpovědět. Jakkoliv se jejich šíře můţe zdát zprvu příliš
rozsáhlá, ve skutečnosti byl proveden orientační průzkum zkoumaného prostředí, který
mne přesvědčil o jeho velmi malém rozsahu.
Dosavadní výzkumnou činnost v oblasti mikrofinancí lze navíc hodnotit jako
nedostatečnou, a to jak na poli ekonomických věd, tak na poli sociologie. Ještě více to
platí o České republice, kde jde o okrajové téma nejen ve vědeckých kruzích, ale také
v mediálním diskursu. Přitom propojení některých světových i lokálních MFI
s kapitálovými trhy (jak bylo popsáno v předchozí kapitole), ale také s mezinárodními
nadačními

a

neziskovými

strukturami

umoţňuje

českému

střadateli

se

na

mikrofinancování podílet. Zároveň není moţné hypoteticky vyloučit moţnost vyuţití
mikrofinančních mechanismů k potlačování chudoby přímo v České republice.
Protoţe mikrofinance jsou svým charakterem jevem, který se nachází na průsečíku
zájmů hned několika vědeckých přístupů (sociologie, ekonomie, ale také filosofie),
veřejná politika se svým multiparadigmatickým přístupem dokáţe podle mého názoru ke
studiu tohoto jevu velmi výrazně přispět. Obzvlášť pro počáteční exploraci jevů v rámci
mikrofinančního odvětví v Česku je vhodným zastřešujícím pohledem32. Umoţní mi
zmapovat prostředí, které bylo i přes několikaletou existenci dosud odbornými kruhy
přehlíţeno.
Počáteční

přístup

k výzkumnému

problému

ztěţuje

samotný

charakter

pozorovaného jevu. Mikrofinance nejsou totiţ dosud vymezeny ţádnou konkrétní
politikou (coţ neznamená, ţe tak nemůţe v budoucnu být a ţe to není ţádnoucí), česká
32

Vzhledem k tomu, ţe „veřejná politika“ je velmi mnohoznačný pojem, cítím potřebu zdůraznit, ţe mým stěţejním
přístupem bude „Policy studies“, tedy „vědění o politice a politickém procesu
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legislativa se jich dotýká jen okrajově, české institucionální prostředí jim není
uzpůsobeno atd.
Není ovšem moţné se před takovými překáţkami zastavovat, vzhledem k tomu, ţe
pro mě v prvotní fázi byly naopak důleţitým impulsem pro zahájení vědeckého bádání
na tomto poli. Rád bych naopak přispěl k tomu, aby pro další budoucí výzkumy byl
postup alespoň o něco méně sloţitý a přehlednější.
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4. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Vzhledem k charakteru sledovaného fenoménu, jeho neprobádanosti a obecně
novosti není moţné jednoznačně identifikovat jasnou teoretickou linii, jejíţ sledování by
mne dovedlo k úspěchu. Vzhledem k tomu, ţe tato práce vzniká v rámci studií veřejné
politiky, nemusí být tento fakt nutně na škodu. Naopak, charakter veřejné politiky coby
multiparadigmatického vědeckého přístupu33 mi můţe značně ulehčit rozhodování
v některých kritických chvílích.
Jak totiţ poznamenává například teoretik věnující se problematice mikrofinancí
Jonathan Murdoch, na systém mikrofinancí lze nahlíţet pravicovým i levicovým
politickým pohledem. „Levicoví advokáti mohou vyzdvihovat jejich sociální efekt,
zaměření na ţeny a pomoc marginalizovným skupinám…Ti, kdo se přiklánějí napravo,
mohou ocenit naopak potírání chudoby a zároveň motivaci k práci.“34 Tento úryvek
uvádím čistě proto, abych demonstroval, ţe pro zvolenou problematiku se
multiparadigmatický přístup veřejné politiky hodí.
Samotný výzkum vychází především ze tří teoretických linií. První se týká
neziskového sektoru, protoţe jsou to hlavně nevládní neziskové organizace, kdo se stal
průkopníkem ve zprostředkování mikroúvěrů. Tento fakt lze podpořit tezí výzkumníků,
kteří se neziskovým sektorem zabývají z obecné perspektivy. Tato teze tvrdí, ţe nevládní
neziskové organizace jsou novou globální silou.35 Přestoţe komerční sektor je
v současnosti do byznysu s mikrofinancemi téţ zapojen (zejména globální investiční
skupiny), stále v něm není určující hybnou silou36. Platí to i pro český kontext. Stěţejní
sledovaná mikrofinanční instituce, totiţ společnost Microfinance a.s. (ostatní budou

33
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nalezeny metodou snowball-samplingu, viz kapitola 5), svou charakteristikou téţ zapadá
do neziskového sektoru (přestoţe to u akciové společnosti není příliš typické).
Modelové teorie občanského sektoru tak, jak je Salamon s Anheirem nastavují,
jsou ovšem často v rozporu s realitou. Platí to zejména v postkomunistických zemích
střední Evropy, kde se politická situace„nevyvíjela tak rychle, jak bylo potřebné řešit
naléhavé problémy společenské transformace. Politici a úředníci měli a ještě stále mají
strach vpustit organizace občanského sektoru do (sub)politiky, důsledně prosadit ve
veřejných sluţbách volnou soutěţ a zrušit klientské vazby se starými organizacemi.“37
Tím by se také dal vysvětlit pozorovatelně malý počet mikrofinančních organizací
v Česku. Obecně však platí, ţe participace jedinců v mikrofinančním systému na straně
zprostředkovatelů je neziskového, dobrovolného charakteru.
Vzhledem k tomu, ţe v mikrofinančním systému jde o významné přesuny
kapitálu, není moţné opomíjet ekonomický proud myšlení. Domnívám se, ţe teorie
racionální volby je nejvhodnějším zdrojem k popisu motivace jedince, který se hodlá stát
v tomto systému věřitelem (výše byli tito jedinci často nazýváni investory). Vidina
nezanedbatelného zisku, který je často větší neţ komerční bankovní úroky, odpovídá
takové motivaci přesně dle postulátu teorie racionální volby, a sice ţe chování a jednání
jednotlivců má zásadu především ve sledování vlastních zájmů.38
Teoretici výše zmiňovaného směru bývají často právem kritizování pro příliš
zjednodušený pohled na svět a proto ani k popisu tak komplexního fenoménu, jakým
mikrofinance bezesporu jsou, nemůţe teorie racionální volby stačit. K prohloubení
pohledu na odůvodnění vzniku institucí, tentokrát z ekonomického hlediska, poslouţí
institucionální ekonomie, která bývá často myšlenkovým základem pro jejich
zkoumání.39 Jak známo, základ institucionální ekonomie vychází z teorie transakčních
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nákladů. Snaha o jejich sníţení vede podle Coase k zaloţení institucí a organizací40.
Empiricky lze platnost tohoto teorému sledovat v konceptu mikrofinancí moţná lépe, neţ
v jiných případech. Jak jiţ bylo výše popsáno, samotný koncept mikrofinancí totiţ vznikl
mimo jiné proto, ţe komerční bankovnictví nebylo schopné úvěrovat marginalizované
skupiny, protoţe pro komerční banku zde vznikaly příliš vysoké transakční náklady.
A konečně třetí linie vychází z tradice výzkumníků, kteří v druhé polovině
minulého století usilovně zkoumali potenciál lidského rozvoje v závislosti na sociálních
podmínkách. Jedním z nejdůleţitějších byl pochopitelně Amartya Sen, který od sebe
razantně oddělil negativní a pozitivní pojetí svobody, aby doloţil, ţe neexistence
překáţek ještě neznamená, ţe jedinec můţe skutečně svobodně nakládat se svým
ţivotem.
„Je docela moţné, ţe analfabet, který by se naučil číst, by se stejně rozhodl nic
nečíst…Je faktem, ţe mnozí dělají různé věci, které jiní nedělají, nicméně tím se nestává
irelevantním jiný fakt, ţe někdy si vyberou stejné věci s ekvivalentním prospěchem…“41
Ve výzkumu budu tuto teorii uţívat jako podpůrný myšlenkový směr, který
dokáţe ospravedlnit existenci altruistického jednání ať uţ u jedinců, organizací nebo
společností. Takové motivy jsou totiţ také nezbytnou součástí mikrofinančního systému
(mikrofinanční instituce) a na rozdíl od těch egoistických (věřitel, zčásti i dluţník) je
nelze vysvětlit ekonomicky.
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5. METODOLOGIE A ZDROJE VÝZKUMU
Abych dosáhl předem vytyčeného cíle, zvolil jsem jako základní postup provedení
analýzy aktérů, jejich hodnot, postojů a vzájemných vztahů. Metody, které k tomu ve
výzkumu dále pouţívám, jsem musel přizpůsobit velmi specifickému prostředí. Oblast
mikrofinancí je v České republice pozorovatelně malá, nejen pro nízký počet aktérů, ale i
pro nepříliš výraznou pozici ve veřejném prostoru. Pro orientaci v tak úzce ohraničeném
systému povaţuji za jediné východisko kvalitativní přístup42. Hovoří pro něj i fakt, ţe
tento systém obsahuje velký počet nominálních proměnných. Slova jako altruismus,
přesvědčení, odhodlání nebo udrţitelný rozvoj, která v souvislosti s mikrofinancemi
nepochybně budou zaznívat, odkazují na velký počet kvantitativně neměřitelných
kategorií, s kterými jsem byl nucen pracovat. Přesun kapitálu, kterým jsou mikrofinance
specifické, si ovšem pochopitelně vyţádá uţití některých kvantitativních postupů, nejsou
pro mě však stěţejní.
Vzhledem k tomu, ţe velký důraz kladu na zkoumání neziskového sektoru, je
nutné vzít v úvahu také individuální charakteristiky zapojených jedinců. To mě donutilo
přijmout jako základní postup metodu polostrukturovaných rozhovorů43, které jsem
provedl s několika hlavními aktéry. Ti jsou rozděleni na:

a) Odborníky
b) Zástupce mikrofinančních organizací
c) Investory
Předběţný výzkum, kterým jsem provedl krátkou rešerši napomáhající k orientaci
v prostředí, mne navedl především na odborníky Miroslava Zámečníka a Pavla Kohouta,
a na společnost Microfinance a.s., která je hlavním a nejvýraznějším hybatelem v českém
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mikrofinančním prostředí. Zde jsem provedl rozhovor s jejím zakladatelem Tomášem
Hesem.
Další respondenti byli vybírání metodou snowball-samplingu a jejich seznam,
včetně připravených otázek, je uveden v příloze. Před započetím výzkumu jsem bohuţel
nemohl ani teoreticky zjistit, kolik mikrofinančních institucí v Česku existuje, od čehoţ
se odvíjel nízký počet předem oslovených respondentů. Ze stejného důvodu se nakonec
nepodařilo shromáţdit příliš velký vzorek. Celkově jsem provedl pět rozhovorů, přičemţ
nízký počet jsem se snaţil vynahradit hloubkovým charakterem jejich průběhu.
Součástí výzkumu je také analýza normativního prostředí (ve smyslu polity),
kterou jsem provedl metodou studia dokumentů a analýzy dat, například výročních zpráv
klíčových institucí, jejich studií, strategií atd. Také v této části jsem byl odkázán na
metodu nabalování, protoţe dosavadní český výzkum k tomuto tématu je téměř nulový.
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6. ANALÝZA MIKROFINANCÍ V ČESKÉM NEZISKOVÉM SEKTORU
Analýzu rozděluji na dvě části. V první části vymezím normativní prostředí, které
role a fungování aktérů v samotném neziskovém sektoru do velké míry vymezuje a
částečně také determinuje. Pro vývoj mikrofinančního prostředí v Česku, které je teprve
v raných stádiích vývoje, je velmi důleţitý přístup institucí veřejného charakteru, které
svými normami, ale také jednáním a deklarovaným přístupem vývoj tohoto prostředí
ztěţují, nebo naopak zjednodušují. Prakticky tedy vymezím institucionální dimenzi
veřejné politiky ve smyslu polity, tedy „konkrétní existující nebo poţadovaný politický
řád, který má normativní charakter, vymezuje hranice prostoru, ve kterém se politika
odehrává, a jeho struktury“.44 Do oblasti polity v rámci trojdimenzionálního pojetí
politiky standardně patří také tradice a sdílené kulturní hodnoty, těmi se ovšem zabývat
nebudu, neboť – jak se domnívám – nejsou stěţejní částí mé analýzy a pro téma
mikrofinancí byly myšlenkové hodnoty dostatečně definovány v teoretické části mé
práce.
V druhé části analýzy poté provedu klasickou analýzu aktérů (stakeholder
analysis), tedy identifikaci skupin či organizací, které vykonávají činnost či deklarují
zájem v oblasti mikrofinancí. V průběhu výzkumu jsem se zajímal o jejich zájmy,
prostředky, zdroje i konkrétní jednání.
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6.1 Analýza normativního prostředí mikrofinancí
Normativní prostředí v oblasti mikrofinancí v Česku je vymezeno velmi vágně a
spoluutváří ho několik institucí. Ve své analýze jsem se soustředil zejména na Evropskou
unii s důrazem na činnost Evropské komise a na působení českého státu a jeho institucí.

6.1.1 Evropská unie
Evropská unie je obecně v problematice mikrofinancí jedním z nejaktivnějších
mezinárodních aktérů, přičemţ nejvýznamnější organizací v tomto ohledu je bezesporu
Evropská komise. Komise se na jedné straně snaţí koordinovat a zlepšit nastavení politik
v oblasti mikrofinancí v členských státech, zároveň ovšem vystupuje jako samostatný
orgán prosazující vlastní politiku. Mikrofinance jsou takto jedním z bodů, které Komise
přijala jako součást vlastní tvorby politik v období 2007-2013 . „Komise hledá prostředky
k pomoci členským státům a regionům vylepšit jejich zapojení do mikrofinancí skrze
vylepšování politiky a rozšiřování osvědčené praxe.“45
6.1.1.1 Mikrofinanční program EU/ACP
V rámci zahraničních aktivit Komise vymezuje mikrofinance plně v souladu
s linií, která byla dříve nastavena bankou Gramín a podobnými MFI. Stěţejní osou těchto
aktivit je Mikrofinanční program EU/ACP, který má za cíl „zajistit lepší přístup
k finančním produktům a sluţbám chudým lidem v zemích Afriky, Karibiku a Pacifiku“.
Program, v rámci kterého Komise alokovala jiţ 22 milionů euro, se snaţí posilovat
kapacity mikrofinančních aktérů ve jmenovaných zemích a posilovat transparentnost
celého odvětví. Tato aktivita se pochopitelně českého prostředí dotýká jen vzdáleně,
ovšem není ţádoucí ji úplně zanedbávat. Zvyšování efektivity, stability a transparentnosti
45
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jednotlivých MFI přímo v terénu můţe v budoucnu napomoci aktérům v ČR navázat
spolupráci s těmi nejvhodnějšími MFI.
V rámci zmíněného programu jiţ Komise dosáhla řady konkrétních cílů. Celkem
navázala spolupráci se 40 MFI v Kongu, Ghaně, Rwandě, Keni, Ugandě, Senegalu, Togu,
Mali, Nigeru, Mozambiku, Malawi a Zambii. Ty dohromady poskytují mikropůjčky pro
celkem 775 tisíc klientů. Toto číslo vzrostlo během spolupráce s Komisí o 150 procent.
Samotná Komise zaloţila dokonce dvě vlastní MFI na Madagaskaru a v Kamerunu
s pomocí kapitálu Evropské investiční banky. V rámci programu jsou také školeni
zaměstnanci partnerských MFI. Dosud jich takto bylo vyškoleno více neţ 500.
Jako činnost s největším dopadem na české prostředí mikrofinancí je ovšem nutné
označit snahu Komise v oblasti takzvaného „ratingu“. V tomto případě jde o pojem
převzatý z oblasti finančních trhů, kde „kreditní rating“ určuje finanční sílu věřitele a
pomáhá investorovi zváţit rizika své investice.46 Jak uţ bylo popsáno výše, velké
rozšíření konceptu mikrofinancí a vznik celé řady MFI vedl ke vzniku velkého počtu
pochybných organizací, jejichţ činnost nakonec vedla ke zpochybnění celého konceptu
mikrofinancí v odborném diskurzu. Jak bude ukázáno dále, pro neziskovou organizaci
v Česku (ale také pravděpodobně jinde v Evropě) je velmi obtíţné zvolit ke spolupráci
MFI, která by byla spolehlivá.
Evropská komise v té souvislosti zaloţila Ratingový fond, který pomohl
financovat rating devadesáti MFI v oblasti Asie, Karibiku a Pacifiku, a více neţ 450 MFI
celosvětově. Všechny tyto ratingy jsou veřejně dostupné. V oblasti mikrofinancí uţ
existuje trh s ratingovými produkty (probíhají kompletní ratingy, kreditní ratingy a
sociální ratingy), ten byl ale značně chaotický a decentralizovaný. Činnost Komise
v tomto ohledu přispěla ke sjednocení metodiky a napomohla tak transparentnosti mnoha
MFI47.
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6.1.1.2 Mikrofinanční iniciativa v rámci vnitřního trhu EU
Evropská komise povaţuje dlouhodobě podporu mikrofinancí za velmi vhodný
prostředek rozvoje alternativních způsobů financování v rámci vnitřního trhu. Problém,
který je potřeba při zkoumání této činnosti Komise vzít v úvahu, je způsob, jakým tato
instituce oblast mikrofinancí definuje. Jak jiţ bylo zmíněno výše, výraz „mikrofinance“
není ani zdaleka jednoznačným pojmem. Komise totiţ v rámci vnitřního trhu povaţuje za
mikroúvěr půjčky do 25 tisíc eur (cca 600 tisíc korun), které v zásadě vnímá jako součást
politiky na podporu malých a středních podniků. To se vymyká definici, kterou od
počátku pouţívá banka Gramín. „Evropské“ mikrofinance stojí v tomto kontextu mimo
myšlenkový rámec potlačování chudoby.48
Jednu z nejvýznamnějších aktivit v prosazování mikrofinancí v rámci vnitřního
trhu zahájil eurokomisař Vladimír Špidla, kdyţ v červenci roku 2009 v návaznosti na
události týkající se globální finanční krize navrhl zaloţit evropskou mikrofinanční
instituci. Jeho návrh posléze vyústil v program Progress Microfinance, který má
alokováno dohromady 100 milionů eur základních prostředků. Jeho hlavní činností je
a)navozování spolupráce s nebankovními mikrofinančními institucemi v členských
státech a b)poskytování záruk pro lepší úročení mikropodnikatelů na bankovním trhu.
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Obrázek 6.1 Program Progress Microfinance

Zdroj: Evropská komise
Celý projekt má za sebou jen krátkou dobu fungování, takţe je logické, ţe dosud
nebyly publikovány ţádné evaluační zprávy. O nepříliš velké efektivitě programu ovšem
napovídá, ţe dosud navázal spolupráci jen se čtyřmi nebankovními MFI, a sice
s microStart v Belgii, Mikrofondem AD v Bulharsku, FM Bankou v Polsku a Qredits
v Nizozemí.49
Dalším druhem činnosti Komise v rámci vnitřního trhu v oblasti mikrofinancí je
poskytování garancí, které by pro případné partnery českého neziskového sektoru mohly
být velmi vhodnou formou pomoci. Bohuţel, také tyto aktivity jsou vztaţené jen na
podporu malých a středních podnikatelů uvnitř Evropy.
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Je třeba poznamenat, ţe hypotetické uţívání mikrofinancí ve svém původním
významu by bylo v rámci vnitřního evropského trhu (uvaţujeme-li o něm plošně)
pravděpodobně značně problematické. Vzhledem k omezené existenci tradičních
společenských vztahů mezi obyvateli je jen obtíţně představitelné uţívání metody „peer
monitoringu“, stejně tak by pravděpodobně nebylo příliš efektivní preferovat v
poskytování půjček evropské ţeny. Přestoţe si lze tento model představit v některých
nejchudších regionech EU, plošný rozvoj poskytování mikroúvěrů (v jejich původním
významu) zřejmě nelze očekávat ani ho jakýmkoliv způsobem podporovat. To je jedním
z důvodů, proč EU pod tímto výrazem míní spíše „zvýhodněné úvěry“, nikoliv
poskytování finančních sluţeb marginalizovaným skupinám.
Pokud by Komise například výše zmíněným programem garancí zaštítila
neziskové subjekty (lze si to samozřejmě představit i u komerčních), které se soustředí na
transfer investičního kapitálu do partnerských MFI ve třetím světě, mohla by být EU
mnohem významnějším aktérem.
6.1.2 Stát – Česká republika a její instituce
Způsob zapojení českého státu do oblasti mikrofinancí je nutné rozdělit dle
následujících rolí:

a) Legislativa
b) Regulace
c) Vlastní činnost

a)

Stát pochopitelně vymezuje rámec pro činnost aktérů vlastní legislativou,

v tomto ohledu tedy nejedná jako samostatný aktér, ale významně utváří prostředí ve
smyslu polity. Hned na úvod je třeba říct, ţe sbírka zákonů České republiky neobsahuje
ţádnou normu, která by samotné mikrofinance jakýmkoliv způsobem vymezovala, či
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upravovala jejich fungování. Zákonodárci v tomto ohledu dosud ani nepodnikli
sebemenší iniciativy a ze strany Evropské komise byla ČR díky tomu jiţ kritizována50.
Celá řada legislativních opatření má ovšem na aktéry v oblasti mikrofinancí
dopad. V rámci neziskového sektoru, který stojí v centru zájmu mé analýzy, je třeba vzít
v úvahu zejména dvě nejdůleţitější normy. Je to zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování
občanů, který upravuje způsob vzniku a fungování občanských sdruţení. Ta mohou
v mikrofinancích hrát hned několik rolí, například v oblasti výzkumu nebo lobbingu a
advokační činnosti. Podobným způsobem legislativa vymezuje činnost nadací a
nadačních fondů, a sice zákonem č. 227/1997 Sb. Nadace dle něj vznikají „pro
dosahování obecně prospěšných cílů“, jimiţ mikrofinance bezesporu (alespoň tak, jak
jsem je v úvodu práce vymezil) jsou. Nadace poté dle zákona mohou vybírat prostředky
od třetích osob a uţívat je k naplnění oněch cílů.
Legislativa ČR sice dostatečně vymezuje statut oněch aktérů, ovšem není
nastavena v souladu s jasnou koncepcí neziskového sektoru. Jak ostatně popsal
v důleţitém empirickém výzkumu Salamon, jde o „nekoherentní přístup k neziskovému
sektoru“, který je navíc „kulturně podmíněný“51 - v České republice je tato oblast velmi
mladá a tomu odpovídá i stav její legislativy52.

b)

Vzhledem k tomu, ţe v mikrofinanční oblasti dochází k přesunu nemalého

kapitálu (podrobněji viz níţe), je nutné mít na paměti nejen legislativu, ale také regulaci
činnosti jednotlivých aktérů. Tou rozumím zejména normotvornou činnost (v oblasti
podzákonných právních norem) a kontrolní dohled53. Například v zemích třetího světa,
kde přímo působí MFI (Indie, Bangladéš, Mexiko atd.) jsou aktéři mikrofinanční oblasti
zpravidla regulováni odpovědnou státní institucí.
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Country report. The micro-finance and self-employment environment for the socially excluded. Brusel : European
microfinance network, 2009. 4 s. Dostupné z WWW: <http://www.european-microfinance.org/>
51
SALAMON, Lester. ANHEIR, Helmut. The nonprofit sector: A new global force. Society, 1997, roč. 34, č. 4
52
Více viz například SWOT analýza současného stavu neziskového sektoru v ČR. Smazat [online]. 2008, [cit.
2011-04-18]. Dostupný z WWW: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/koncepce-neziskovehosektoru/FINAL_SWOT_analyza_1.pdf>.
53
PAVLÁT, Vladislav; KUBÍČEK, Antonín. Regulace a dozor nad kapitálovými trhy. Praha : VŠFS, 2004. 12-18 s.
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V ČR oproti tomu neexistuje jediná instituce, která by se regulací mikrofinancí –
tak jak byly vymezeny v úvodní části - zabývala. Pochopitelně lze zmínit Českou národní
banku, která je odpovědná téţ za dohled nad nebankovními finančními institucemi, pod
tento odbor ovšem spadá zejména dohled nad nebankovními spotřebitelskými úvěry a
otevřenými podílovými fondy. Pro zprostředkovatelský subjekt, který by chtěl
umoţňovat českým investorům vkládání vlastních prostředků do partnerských MFI, ale
zároveň by si chtěl zachovat neziskovou povahu (tedy přesně takového typu jako
myEllen.com – viz níţe), tak prakticky neexistuje ţádný dohledový orgán. Pro jeho
případnou roli – pokud by existoval – se přitom nabízí hned několik moţností. Kromě
stanovení a následné kontroly kapitálové přiměřenosti, by mohl také částečně ručit za
vklady investorů v organizacích tohoto typu, nebo spravovat rezervní fond pro případ
krachu partnerské MFI54.
Svým způsobem je ovšem logické, ţe ţádný takový orgán neexistuje. Prvním
důvodem k tomu je fakt, ţe neexistuje ani odpovídající legislativa, která by
pravděpodobně musela být prvním krokem. Dalším důvodem je poměrně malá aktivita v
oblasti mikrofinancí v Česku – stát patrně nebude plýtvat prostředky na regulaci trhu,
který je zatím v počáteční fázi vývoje.

c)

Jako samostatný aktér v oblasti mikrofinancí tak, jak jsme je definovali

(tedy model zavedený bankou Gramín, jehoţ cílem je boj proti chudobě), český stát
nevystupuje. Pokud se v souvislosti s institucemi českého státu hovoří o mikrofinancích
či mikroúvěrech, jde o vykonávání politiky v souladu s pohledem Evropské unie, tedy
financování segmentu středních a malých podniků na vnitřním trhu.
Stát v tomto ohledu vykonává svou činnost prostřednictvím Českomoravské
záruční a rozvojové banky, která poskytuje garance a výrazně tak sniţuje cenu
komerčních úvěrů. Program s názvem „Mikroúvěr RPZ“, který vyuţívá zdrojů
z evropských strukturálních fondů, působí regionálně s největším důrazem na Zlínský
kraj. Jeho účelem je poskytování úvěrů se sníţenou úrokovou sazbou podnikům ve
54
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vědeckotechnických parcích a podnikatelských inkubátorech a to v objemech od 50 tisíc
do 300 tisíc. Za úvěry se ručí pouze směnkou, coţ z celého programu do určité míry dělá
nadstandardní úvěrový nástroj. Samotné umístění firmy v podobných inkubátorech či
parcích uţ je ovšem samo o sobě nákladná záleţitost a celý program tak jen těţko můţe
slouţit k přímé pomoci sociálně marginalizovaných osob.
Přímé zapojení státu do mikrofinancí se zdá být problematické hned z několika
důvodů. Za prvé zůstávají platné všechny argumenty uvedené u Evropské komise –
plošné zavedení půjček bez nutnosti ručení, kde by jedinou pojistkou byla existence
tradičních sociálních vazeb (peer monitoring), by patrně nebyla v českém kontextu
účinná. Navíc, ministerstvo financí se uţ po dlouhá léta brání jakékoliv manipulaci
s veřejnými prostředky formou půjček.55 Typickým příkladem, kdy stát ukázal malou vůli
podpořit mikrofinanční iniciativu, byl projekt Nouzového sociálního fondu, který pro
lepší přehlednost představím v odděleném boxu 6.1.
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Zadluţování : Evaluace protidluhových programů agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.
Praha : Úřad vlády, 2009. 9-11 s. Dostupné z WWW: <www.socialnizaclenovani.cz/dokumenty/ostatni/evaluace.../download>.
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Box 6.1 – Příklad Nouzového sociálního fondu
V průběhu roku 2001 se v České republice uskutečnil experiment s tzv.
Nouzovým sociálním fondem, který financovala Kancelář Úřadu vysokého
komisaře pro uprchlíky OSN v Praze. Tento Fond (dále jen SNF) byl vytvořen k
ověření moţnosti tuzemského vyuţití principů obsaţených v materiálu Evropské
Unie (Sdělení Komise Radě a Evropskému Parlamentu; COM (1998)527,
Brusel, 30.9.1998, „Mikrofinance a sniţování chudoby“). Nápad vzešel z debat,
jejichţ tématem bylo předcházení romské azylové migraci. Impulsy, které k nim
vedly, byly kromě jiného i rozšíření lichvy mezi českými Romy a tudíţ snaha
jejich ochranu před dluhovou pastí (tedy podobné „akcelerátory chudoby“ jako
v rozvojových oblastech, kde mikrofinance začínaly).
Celkem byla pomoc ze Sociálního nouzového fondu poskytnuta 23
rodinám. Nejméně v 9 případech byla pomoc poskytnuta v situaci, kdy v rodině
chyběl muţský prvek a matka ţila s dětmi sama (trvale nebo přechodně). Z
poskytnutých údajů lze usuzovat, ţe ve 3 případech půjčka nesplnila účel,
finanční prostředky nebyly pouţity k poskytnutému účelu a nepodařilo se
zabránit vzniku dalších problémů; finanční prostředky nebyly vráceny a
nepředpokládala se jejich návratnost. Ve všech zbylých případech byly ovšem
půjčky úspěšné.
Z evaluace programu poté vyplynuly kromě jiného následující závěry:
„Existence a fungování aktivity typu Sociálního nouzového fondu je nepochybně
výhodná, a to pro všechny zúčastněné subjekty (stát a výkon státní správy, včetně
její přenesené působnosti na pověřených obecních úřadech jako poskytovatelů
dávek sociální péče, i pro občana)“.
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Zajímavý je také poznatek, ţe v romské komunitě se prokázalo být
efektivní poskytování půjček ţenám: „Rovněţ v České republice je vhodné tuto
formu pomoci zaměřovat na ţeny; obdobně jak se tomu děje v zahraničí. Lze
usuzovat, ţe kontakty sociálních pracovníků se ţenami jsou úspěšnější a více četné
a současně se ukazuje, ţe ţeny-klientky jsou schopny i přes nedodrţování
splátkového kalendáře vracet zapůjčené finance alespoň po malých částkách.“
Ministerstvo práce a sociálních věcí vedené v té době Zdeňkem
Škromachem tehdy dokonce uznalo, ţe jde o efektivní způsob boje proti chudobě
a sám ministr v médiích několikrát prohlásil, ţe bude pracovat na začlenění fondu
do zákonné podoby. Téma se ovšem z politické agendy za nějaký čas vytratilo a
ministerstvo se omezilo na diskusi, která zůstala bez výsledků.
„V tomto volebním období o tomto tématu budeme jen diskutovat. Kdy by
mohl takový fond vzniknout v zákonném rámci, nejsem schopen říct,“ prohlásilo
tehdy ministerstvo ústy Škromacha. V roce 2011 je třeba konstatovat, ţe ţádná
zákonná iniciativa nikdy nevznikla.

Zdroj:
BAJGEROVÁ, Eva; HACAPERKOVÁ, Dana. Mikrofinance a sniţování chudoby :
Nouzový sociální fond. In Analýza sociálně ekonomické situace romské populace v České
republice : Závěrečná zpráva. Praha : Socioklub, 2003. s. 224-235.
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6.2 Analýza aktérů
Také činnost samostatných aktérů v oblasti mikrofinancí není v České republice
příliš rozsáhlá. O to důkladněji jsem k jejich rozboru přistoupil v analýze. Rozsáhlým
způsobem rozebírám také partnerské vztahy těchto aktérů v rozvojových částech světa
(zejména co se týče myElen.com), neboť tyto vztahy jsou pro rozvoj tohoto prostředí
v současnosti i v budoucnu velmi důleţité.
6.2.1 Člověk v tísni
Člověk v tísni je jeden z nejvýznamnějších aktérů neziskového sektoru v Česku.
Jde o českou humanitární, rozvojovou a vzdělávací organizaci, která se také silně zajímá
o lidská práva. Vznikla uţ v roce 1992 pod tehdejším názvem „Nadace Lidových novin“
a od té doby rozšířila svou činnost do 22 zemí světa, kde působí zejména v nejchudších
oblastech. Samotná organizace (její právní forma je obecně prospěšná společnost) ve
svých stanovách popisuje svou činnost následovně:
„Společnost Člověk v tísni usiluje o zvyšování povědomí české společnosti o
problematice chudoby, rozvojové spolupráce, migraci nebo porušování lidských práv, i o
zmírnění rasových a národnostních předsudků a xenofobie v České republice.
Prostředkem k naplnění těchto cílů jsou vzdělávací a informační programy společnosti
Člověk v tísni.“
Z tohoto popisu se zdají být mikrofinance pro Člověka v tísni velmi vhodným
tématem, protoţe se problematiky chudoby silně dotýkají a mají i hodně společného
s rozvojovou spoluprací. V rámci organizace se mikrofinancemi ovšem zabývá jen její
sekce Informačně-rozvojových projektů, jejímţ cílem je především informovat a
vysvětlovat některé jevy spojené s problémem chudoby v rozvojových částech světa.
Organizace tak například pořádá veřejné diskuse na toto téma, ještě častěji vysílá své
zástupce na konference pořádané jinými aktéry (zejména univerzitami a Nadačním
fondem Mikrofinance nebo myEllen.com). Letos v lednu například vyslala svého ředitele
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a zakladatele Šimona Pánka na konferenci s Muhammadem Yunusem, jehoţ návštěvu
v Praze uspořádala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně56.
. Další významnou aktivitou v oblasti mikrofinancí je vydávání článků na toto
téma, kde se zástupci organizace vyjadřují k vývoji v této oblasti a k potenciálu
mikrofinancí obecně. Jako příklad je moţné zmínit článek vydaný na serveru Aktuálně.cz
22. 10. 200657:
Upírat chudým finanční sluţby není fér
Jako první Bangladéšan dostal minulý pátek Nobelovu cenu míru ekonom a duchovní
otec konceptu mikrofinancování Muhammad Junus. Nobelova komise ocenila jeho úsilí
podněcovat hospodářský a společenský rozvoj zezdola. Peníze, které prostřednictvím
mikroúvěrů od banky Gramín získalo jiţ šest a půl milionu klientů, pomohly na nohy
mnoha jednotlivcům, kteří by u klasických bank neměli šanci….
…Kritické hlasy vyčítají mikrokreditům hlavně vysoké úrokové sazby a nízké
půjčované obnosy. Roční sazby kolem 20 procent, tak, jak je nastavila banka Gramín, nebo
dokonce aţ 70 procent u většiny latinskoamerických mikrofinančních institucí, jsou v
porovnání s úvěry našich bank velmi vysoké. Jenţe - kdyţ započtete administrativní
náklady, které dosahují někdy aţ třetiny půjčované částky, sazby hned vypadají
přiměřeněji….
…Teď uţ jen záleţí na české vládě, aby umoţnila mikrokredity poskytovat legislativně
i správně v rámci zahraničních rozvojových projektů. Česká republika by tak mohla přispět
k udrţitelnému rozvoji podnikání ve světě…
Autor: Sylva Táborská

Oba dva druhy činností Člověka v tísni v oblasti mikrofinancí (tedy aktivní účast
na konferencích a publikační činnost) jsou tedy advokačního charakteru, organizace sama
ovšem v tomto odvětví nevystupuje, přestoţe její síť vybudovaná v různých částech světa
by byla k většímu zapojení do této problematiky více neţ vhodná. Jak je ve výše
uvedeném článku naznačeno, pro organizaci typu Člověk v tísni ovšem v Česku není
příliš vhodné legislativní a regulatorní prostředí.
56

Konference byla nakonec zrušena díky zaneprázdnění M. Yunuse v záleţitostech Banky Gramín v Bangladéši
článek byl vyhledán pomocí aplikace Newton MediaSearch, vyhledávací řetězec „Člověk v tísni AND
Mikrofinance“, vyhledávání bylo provedeno 25. 4. 2011
57
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6.2.2 MyElen.com
Nejvýznamnějším, a v podstatě jediným skutečně českým aktivním aktérem
v oblasti mikrofinancí na území ČR je společnost Microfinance a.s. Její činnost je
vzdáleně moţné přirovnat k MIV (viz výše), neboť jejím cílem je přesouvat investiční
kapitál z Česka k MFI v zemích třetího světa, v tomto případě především v Mexiku. Tato
činnost je uskutečňována provozem internetového portálu myElen.com a činností s ním
spojených. myElen.com jeho tvůrci povaţují za „síť elektronických výměnných půjček“,
nebo také v doslovném překladu za „my electronic loan exchange network“.

Jde

v podstatě o typický model „peer-to-peer“, v kterém si investor vybírá konkrétního
ţadatele o mikrofinanční úvěr, kterému chce své finance poskytnout.

Obrázek 6.2 Model transakcí myElen.com

Zdroj: myElen.com
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To je pochopitelně umoţněno jen díky informačním technologiím, které v období
vzniku konceptu mikrofinancí nebyly dostupné. Vystavění modelu, který umoţňuje
přímé spojení investora (v tom případě individuálního) s konkrétním dluţníkem, je tak
značně inovativní povahy a podle zakladatelů společnosti byl portál myElen.com
dokonce jedním z prvních na světě, kdo tuto moţnost nabízel58.
Samotný proces přesouvání kapitálu probíhá následovně: individuální investorvěřitel v Česku (myElen.com se zatím stále zajímá jen o české investory) se nejprve
registruje a stává se tak součástí komunity portálu myElen.com. Jako takový si pomocí
webové aplikace můţe zvolit, kterému konkrétnímu ţadateli o půjčku v Mexiku chce
poskytnout svůj kapitál. Na webových stránkách jsou k dispozici poměrně podrobné
údaje o podnikatelském plánu kaţdého ţadatele, včetně jasně stanovené částky, o kterou
ţádá, a jeho fotografie.
Poté dostane investor na výběr z několika termínů splacení půjčky a zvolí, zda
chce ţadateli odpustit úrok, nebo nikoliv. Úrok dosahuje 4-8 procent, coţ přesahuje nejen
úroky vkladů bankovních domů59, ale také úroky vládních dluhopisů60. Kromě altruismu
tak můţe být nezanedbatelnou motivací také částečné zhodnocení vloţených prostředků.
Poté, co si investor vybere dluţníka a rozhodne o úroku, vygeneruje mu portál
myElen.com smlouvu s tou MFI, která se o onoho dluţníka stará. Smlouva je klientem
podepsána elektronicky61 a myElen.com ji následně odešle k MFI, která ji potvrdí. Poté
můţe investor zaslat peníze na účet společnosti Microfinance a.s., která je přepošle na
účet MFI. Po zvolené době se věřiteli půjčený obnos na vlastní účet vrátí i s připsaným
úrokem.
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Srovnání spořicích účtů a vkladů. Finance.cz [online]. 2011, [cit. 2011-05-18]. Dostupný z WWW:
<http://www.finance.cz/bankovnictvi/sporici-ucty/srovnani/>.
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Finance.cz [online]. 2010 [cit. 2011-04-18]. Vyplatí se nákup českých státních dluhopisů?. Dostupné z WWW:
<http://www.finance.cz/zpravy/finance/277874-vyplati-se-nakup-ceskych-statnich-dluhopisu-/>
61
Elektronický podpis představuje podle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu údaje v elektronické
podobě, které jsou připojené k datové zprávě a které slouţí jako metoda k jednoznačnému ověření identity
(totoţnosti) podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě
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Obrázek 6.3 Výběr ţadatelů na portálu myElen.com

Zdroj: myElen.com
Sloţitost tohoto procesu pochopitelně vybízí ke spekulacím o rizicích, která pro
investora u takové transakce vznikají. V případě jakékoliv půjčky je nejvýznamnějším
rizikem nesplacení pohledávky. To je ošetřeno smlouvou s MFI62, takţe můţe nastat jen
v případě bankrotu protistrany. Riziko bankrotu konkrétního dluţníka je ošetřeno pomocí
peer-monitoringu (za splacení ručí celá skupina) a v tomto případě je absolutně přeneseno
na konkrétní MFI, která v případě nesplacení musí půjčku splatit ze svého. Největším
rizikem je tedy bankrot samotné MFI, za coţ ručí společnost Microfinance a.s. Tento
popis ukazuje na sloţitost vztahů, která v procesu mikrofinanční půjčky vzniká, a můţe
62
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být faktorem, který – přestoţe je dostatečně právně ošetřen – můţe na potencionálního
investora působit jako hrozba.
Dalším problémem, tentokrát v obecné rovině, je statut společnosti. Jak vyplývá
z názvu, Microfinance a.s. je akciovou společností, coţ můţe být u aktéra se sociálním
posláním vţdy problematické, zvlášť v natolik neregulovaném prostředí, jakým
mikrofinance v Česku bezesporu jsou. Akciová společnost totiţ rozděluje zisk mezi své
akcionáře63. V případě společnosti Microfinance a.s. je ovšem dosavadní zisk jen mizivý.

6.2.2.1 myElen.com a partnerské MFI
Jako organizace, jejímţ cílem je přesun kapitálu od místních investorů
k mikropodnikatelům v Mexiku, je Microfinance a.s. zcela závislá na spolupráci
s terénními MFI. Jak vyplynulo z předešlého výkladu, riziko za krach nebo nekalé
jednání MFI nese Microfinance a.s., pro potenciální investory a dárce je ovšem velmi
důleţité, ţe své peníze předávají do důvěryhodných rukou. Rozhodl jsem se tedy věnovat
partnerským MFI zvýšenou pozornost a to jak z hlediska jejich působnosti, tak z hlediska
jejich finanční výkonnosti a zdraví.

a) FIPS
Tato instituce, jejíţ zkratka odkazuje na plný název “Fundación para la
Integración Productiva Sustentable”, neboli „Nadace pro udrţitelnou výrobu a
integraci“, vznikla v Mexiku jiţ v roce 2004. Šlo v plném smyslu slova o typickou MFI,
coby striktně neziskovou, neregulovanou organizaci, která zprostředkovávala půjčky
především ţenám. Sídlila v Mexico City, ale jejími klienty byly členky komunit
v chudých mexických oblastech Oaxa, Guanajuato a Baja California. Rozsah její činnosti
vidíme na obrázku 6.4:
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Obrázek 6.4 Rozsah působení FIPS

Zdroj: myElen.com
FIPS pouţívala standardní metody peer-monitoringu, s tím rozdílem, ţe se ho
pokusila povýšit na další úroveň. Skupiny rozčlenila na dva druhy, označené vlastním
názvoslovím Village bank a Solidarity Group.64 První druh skupiny tvořilo 15 aţ 35 ţen
z komunity, které se povinně scházely jedenkrát týdně. Půjčky pro Village bank se
pohybovaly v průměrné výši 100 amerických dolarů, přičemţ dluţníci nemuseli ničím
ručit, jedinou pojistkou splacení zde byla kolektivní smlouva zaloţená na zmiňovaném
peer monitoringu. Zajímavým prvkem je smluvní povinnost dluţnice spořit prostředky ve
výši 2-5 procent částky úvěru na společný účet skupiny. Toto opatření by nejen
motivovalo skupiny k dlouhodobějšímu finančnímu plánování (a tudíţ i finanční
gramotnosti), uspořené prostředky by mohla navíc skupina po čase půjčit svým členům
jako další úvěr.
Solidarity group byla jakýmsi druhým vývojovým stádiem výše popsané skupiny.
Hlavní rozdíl spočíval v tom, ţe členům této skupiny FIPS poskytoval úvěry o větším
64

Mixmarket.org : Microfinance institutions [online]. 2009 [cit. 2011-04-18]. FIPS. Dostupné z WWW:
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objemu začínajícím od 500 amerických dolarů, ovšem pouze pod podmínku, ţe ţadatel o
půjčku nashromáţdí majetek ve dvojnásobné výši, kterým bude ručit. Šlo tedy ze strany
MFI o značně bezpečnější finanční operaci, která můţe klientům pomoci dál se rozvíjet.
Tento typ skupiny byl také mnohem menší, obvykle 4-8 členů.
Běţný úrok mikropůjčky, kterou FIPS svým klientkám poskytuje – ať uţ v rámci
village bank nebo v rámci solidarity group – dosahuje přibliţně 50 – 60 procent, coţ je na
poměry Mexika, které má obecně velké problémy s lichvou, relativně nízká cena peněz65.
V roce 2007, kdy startoval projekt portálu myElen.com, se celkový objem úvěrů
poskytnutých FIPS dostal na hodnotu 16 milionů mexických peso, tedy přibliţně 1 600
000 amerických dolarů. Ve stejném roce poskytovala půjčky 5 350 ţenám. Svým
rozsahem tedy patří spíše mezi menší MFI operující v Mexiku.
Tabulka 6.1 Některé finanční ukazatele FIPS
Návratnost aktiv (ROA) %
Návratnost vlastního kapitálu (ROE) %
Provozní sběstačnost %
Náklady na dlužníka v USD

2004
x
x

2005
-30
-146

2006
-7
-29

2007
-15
-70

112,77
x

47,25
67

87,45
67

68,9
100

Zdroj: www.mixmarket.org
Ukazatele návratnosti společně s provozní soběstačností vypovídají především o
tom, ţe FIPS nebyla příliš efektivní MFI. Poslední kolonka tabulky hovoří například o
tom, nakolik nákladné bylo poskytování půjček.
Společnost Microfinance a.s. v průběhu roku 2009 ukončila s FIPSem spolupráci
z důvodů, které podléhají obchodnímu tajemství.
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b) CrediComun
V roce 2008 se portál myElen úspěšně rozrůstal a logickým krokem tak bylo
rozšíření spolupráce tak, aby sociálně citliví investoři měli moţnost kromě FIPS (s níţ
spolupráce stále ještě fungovala) vybrat si financování také jiné MFI. Jednou z nich byla
CrediComun, téţ se sídlem v Mexico City. Ve srovnání s FIPSem jde o podstatně větší
instituci, zaměstnávající přes 230 lidí. Tomu odpovídá i větší portfolio mikropůjček –
v roce 2009 odpovídající hodnotě 8,6 milionu amerických dolarů, které byly poskytnuty
více neţ 26 tisícům lidí.66
Z níţe uvedené mapky na obrázku 6.5 je také jasně znatelný rozsah činnosti
CrediComun, který má v současnosti 17 poboček ve středním a východním Mexiku67.
Půjčky poskytuje jako většina MFI především ţenám – ty tvoří přibliţně 96 procent jejích
klientů. Soustřeďuje se na úvěrování zemědělské činnosti, která tvoří 70 % jejího
portfolia. Velikost CrediComun je vykoupen vyššími náklady, které se promítají i do
výše úroků. Ty dosahují průměrné hodnoty kolo 75 procent, tedy znatelně výš ve
srovnání s FIPS.

66

Na mexické poměry jde však stále o menší MFI, největší mexická mikrobanka poskytla půjčky milionu a půl
chudých lidí v hodnotě 577 milionů dolarů.
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Obrázek 6.5 Rozsah působení CrediComun

Zdroj: www.credicomun.com.mx
V místních komunitách půjčuje CrediComum skrze běţné skupiny vyuţívající
metodou peer monitoringu. Skupiny jsou tvořeny 12 – 30 lidmi, v nichţ je členství
striktně dobrovolné. Ţeny ve skupině si samy zvolí výkonnou radu skládající se z 3-6 lidí,
prezidentku a také vlastního pokladníka. Před uskutečněním půjčky skupina absolvuje tři
cvičná setkání, na kterých musí zaloţit rezervní fond. Do něj musí kaţdý člen skupiny
vloţit 10 % částky, kterou od CrediComun poţaduje, tím je zajištěno částečné skupinové
ručení. Za kaţdý úvěr potom ručí, jak je to v MFI obvyklé, zbytek skupiny.
Významný rozdíl oproti FIPSu spočívá v tom, ţe není neziskovou organizací, ale
takzvanou „nebankovní finanční institucí“. Z toho plyne několik výhod i nevýhod.
Největším problémem této skutečnosti můţe být fakt, ţe tento druh instituce můţe svým
vlastníkům generovat zisk. V případě, kdy se tvorba zisku stane motivem činnosti MFI, je
samozřejmě ohroţeno naplňování cíle potlačování chudoby. Jednoznačnou výhodou
naopak je, ţe jako taková podléhá částečnému dohledu regulačních orgánů v Mexiku.
Jejich spolehlivost by pochopitelně musela být terčem samostatné analýze, nicméně
samotná existence dohledu můţe být částečnou zárukou jak pro zprostředkující
50

organizace typu myElen.com, tak pro samotné investory z Čech. Další výhodou je pak
moţnost drţení vkladů – MFI tak můţe částečně působit jako banka a vklady dál
pouţívat na vlastní činnost. V roce 2009 u ní klientky měly uloţeno 1,6 milionu dolarů.
To částečně odpovídá modelu tradičního bankovnictví, který prosazoval i Mohammad
Yunus (viz kapitola 2). Z finančních indikátorů v tabulce 6.2 se zdá, ţe fungování této
MFI je dlouhodobě udrţitelné.
Tabulka 6.2 Některé finanční ukazatele CrediComun
Celková výše aktiv v tisících USD
Počet dlužníků
Průměrná výše půjčky v USD
Návratnost aktiv (ROA) %
Návratnost vlastního kapitálu (ROE) %
Provozní soběstačnost %

2005
614,2
1560
354
x
x
112,77

2006
2 406,1
3406
429
1,78
10,37
103,79

2007
5 859,7
6127
775
3,33
22,55
105,73

2008
6 953,2
13328
372
0,36
3,16
100,91

2009
12 088,4
26118
329
1,25
7,73
102,43

Zdroj: www.mixmarket.org
Přestoţe CrediComun existuje dodnes, spolupráce mezi ním a myElen byla
z důvodů, které podléhají obchodnímu tajemství, ukončena.

c) Fundación Realidad (FRAC)
Prakticky ve stejnou dobu, jako CrediComun, přistoupila ke spolupráci s portálem
myElen.cz další mexická MFI, a sice Fundación Realidad. Tato nezisková organizace má
za sebou uţ dvanáct let fungování a byla zapojena uţ v celé řadě mikrofinančních
programů. Na rozdíl od předchozích MFI se FRAC zaměřuje také na předměstské oblasti,
které mají v Mexiku s chudobou velké problémy, na druhou stranu zdejší obyvatelé
nejsou spojeni tak silnými tradičními vazbami. Rozsah činnosti FRAC zobrazuje obrázek
6.6.
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Na rozdíl od předchozích MFI se také nezaměřuje jen na ţeny, které sice tvoří 84
% jejích klientů, nicméně FRAC se podle svého tvrzení snaţí cílit také na muţe, starší
členy komunity a také na celé rodiny68. Zároveň podporuje rozličné druhy činností,
například výrobu tradičního cukroví, sochařství, výrobu oděvů, chov a obchod s
hospodářskými zvířaty nebo prodej tortill.
Podobně jako FIPS, nabízela i tato MFI vícestupňový systém půjček, v němţ
rozlišovala „Communal Banks“ a „Solidarity Groups“.

První druh skupin obvykle

sestává z 10 aţ 30 členů, zatímco druhý je výrazně menší, skládající se ze 4 aţ 10 lidí.
Menší skupiny jsou sestaveny z movitějších členů, půjčky proto převyšují 1000
amerických dolarů. Rozsáhlejší skupiny naopak získávají půjčky v mikrofinančním
odvětví běţné, tedy začínající na 100 dolarech.

68

Fundación Realidad [online]. 2010 [cit. 2011-04-18]. BIENVENIDOS A FUNDACION REALIDAD A.C.
Dostupné z WWW: <http://www.fundacionrealidad.org.mx>.
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Obrázek 6.6 Rozsah působení FRAC

Zdroj: www.fundacionrealidad.org.mx
Také FRAC se stejně jako předchozí MFI řadí spíše k menším institucím tohoto
typu působících k Mexiku. Více neţ 170 zaměstnanců je rozmístěno v 18 pobočkách
zejména po jiţním Mexiku a v roce 2009 jiţ poskytlo úvěry více neţ 17 tisícům klientů.
Finanční údaje69 vypovídají o tom, ţe FRAC nalezl za roky existence udrţitelný
model, coţ je nutné ocenit vzhledem k tomu, ţe s výjimkou půjček nemá téměř vedlejší
příjmy (přinejmenším je neuvádí).
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Tabulka 6.3 Některé finanční ukazatele FRAC
Celková výše aktiv v milionech USD
Počet dlužníků
Průměrná výše půjčky v USD
Návratnost aktiv (ROA) %
Návratnost vlastního kapitálu (ROE) %
Provozní sběstačnost %

2006
3,960
10 839
343
9,38
19,78
121,83

2007
5,116
11 092
419
8,19
18,23
117,71

2008
4,8
12 604
344
0,62
1,53
101,13

2009
6,83
17 096
366
2,85
8,59
106

2010
9,67
20 414
411
3,89
14,54
108,66

Zdroj: www.mixmarket.org
Podobně jako tomu bylo v případě CreditComu však myElen postupem času
ukončil spolupráci také s Fundación Realidad. Také tentokrát bohuţel nejsou dostupné
informace, které by tento krok ozřejmovaly, neboť podléhají obchodnímu tajemství.

d) Ámbito Productivo (APROS)
Vzhledem k tomu, ţe myElen.com nakonec ukončila spolupráci se všemi výše
uvedenými MFI, k zachování jejího obchodního modelu bylo nutné najít další. Partnera
tedy nakonec nalezla v menší MFI s názvem „Ámbito Productivo“ (neboli „produktivní
plocha“). Ta je rozsahem přibliţně na stejné úrovni jako předchozí partneři myElen,
zaměstnává přes 50 lidí a půjčky poskytuje 7500 klientů. Společnost je nebankovní
finanční institucí, to znamená, ţe její vlastník je oprávněn hromadit zisk. Dle dostupných
údajů ovšem nepodléhá ţádné regulaci, coţ je u společnosti tohoto druhu zaráţející70.
Působnost APROSu je ve srovnání menší, má pouze tři pobočky, z nichţ pouze dvě
efektivně zajišťují mikrofinanční půjčky. Rozsah činnosti APROSu můţeme vidět na
obrázku 6.7.
70
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Obrázek 6.7 Rozsah působení APROS

Zdroj: www.mixmarket.org
Za dat získaných z databáze MIX se zdá, ţe APROS je poměrně stabilní finanční
institucí. Co je ovšem na jejím fungování zaráţející, je poměrně nízká transparentnost,
která je v souvislosti s jakoukoliv MFI klíčovou otázkou, zvlášť pro zprostředkovatele
typu myElen.com. APROS nemá webové stránky, není prakticky moţné zjistit, s jakým
úrokem svým koncovým klientům půjčuje a dokonce i analýza MIXu tuto MFI
ohodnotila z hlediska kvality dostupných dat jedním bodem z pěti71.
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<http://www.docstoc.com/docs/22680191/MBB-15-CPR-Template-20071003>.

55

Tabulka 6.4 Některé finanční ukazatele APROS
Celková výše aktiv v tisíc USD
Počet dlužníků
Průměrná výše půjčky v USD
Návratnost aktiv (ROA) %
Návratnost vlastního kapitálu (ROE) %
Provozní soběstačnost %

2006
880,1
2 790
224
x
x
X

2007
2 210,6
4 648
360
-1
-10
95,8

2008
3 378,1
10 992
192
0,5
3,9
102

2009
3 501,8
15 585
164
-3
-19
85,5

2010
4 479,5
7 462
435
-3
-15
89,7

Zdroj: www.mixmarket.org
Klíčová otázka ovšem zůstává, nakolik efektivní myElen.com dokáţe být při
přesunu kapitálu z České republiky ke konkrétním MFI. Ze statistik na obrázku 6.8 a 6.9
vyplývá, ţe částky nejsou zanedbatelné:

Obrázek 6.8 Objemy transakcí mezi myElen.com a partnerskými MFI v roce 2009

Zdroj: myElen.com
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Obrázek 6.9 Objemy transakcí mezi myElen.com a partnerskými MFI v roce 2010

Zdroj: myElen.com
Jak je na grafech jasně vidět, v roce 2010 se myElen.com uţ musela potýkat s
klesající tendencí. Tento fakt se dá samozřejmě vysvětlit jednoduše ukončením
partnerství s CrediComun, díky čemuţ zůstalo potenciálním investorům omezené pole
moţností. Pravděpodobnější ovšem je, ţe na úbytku investorů měla velký vliv
celosvětově klesající důvěra v princip mikrofinancí jako takový, kterou zahájily
problémy v indické oblasti Andhra Pradesh (viz kapitola 2). Ta přitom neměla
s Mexikem ani vzdáleně cokoliv společného. Mikrofinanční trh není vzájemně propojený,
ale funguje lokálně, dalo by se říct aţ izolovaně, tudíţ se reakce na události v Indii jeví
iracionálně. Ukazuje se tak, ţe stejně jako v kterémkoliv jiném způsobu investování, jsou
i investoři zapojení do mikrofinancí velmi citliví v otázce důvěry. Jejich motivací můţe
sice být také altruistické cítění, to ovšem nic nemění na tom, ţe musí v efektivitu těchto
nástrojů věřit.
V době vzniku této práce se pracovníci myElen.com soustředí na další propagaci
mikrofinancí jako takových, stejně jako na propagaci vlastního modelu72. Probíhají také
72

Rozhovor s Tomášem Hesem
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četná jednání v rozvojových oblastech, jejichţ výsledkem by mohlo být uzavření nových
smluv s dalšími partnerskými MFI v Mexiku i v dalších zemích. Jako příklad je moţné
uvést tyto subjekty:

e) Unicreich (Mexiko)
Jde o menší MFI se sídlem v Chiapas, coţ je nejjiţnější mexický region a zároveň
nejchudší oblast Mexika vůbec. Unicreich existuje jiţ dvanáct let a za tu dobu dosáhla
řady úspěchů, například půjčku z globálního fondu odpovědnosti v roce 2006 v hodnotě
450 tisíc amerických dolarů73, nebo o rok později půjčka stejné výše ze švýcarského
mikrofinančního fondu74 (v obou případech se jedná o komerční investiční fondy,
takzvané MIV). V tuto chvíli poskytl Unicreich půjčku necelým třem tisícům dluţníků,
z čehoţ 95 procent tvoří ţeny.

f) Banco de Povo (Brazílie)
Jedná se o menší neziskovou MFI se sídlem v Sao Paulu. Přestoţe má dodnes jen
čtyři pobočky operující zejména v oblasti Belo Horizonte, její existence se datuje aţ
k roku 1998. Brazílie je od Mexika značně odlišné mikrofinanční prostředí s jinými
specifikami a pochopitelně také s jinou cenou kapitálu, obojí na omezeném prostoru
nemá smysl déle rozepisovat. Banco de Povo je nicméně netypická v tom, ţe kromě
klasických vesnických komunit (peer monitoring) poskytuje úvěry také jednotlivcům. 75
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6.2.3 Nadační fond Microfinance (NFM)
Tento nadační fond byl zaloţen společností Microfinance a.s., která zřizuje portál
myElen.com, s kterým také zůstává pevně spjat. Jeho účelem je především podporovat
myšlenku mikrofinancí, ale také obecně myšlenku rozvojové pomoci a charitativní
činnosti v rozvojových oblastech světa. Stejně jako u kaţdého nadačního fondu, také pro
Microfinance je hlavní náplní shromaţďování darovaných finančních prostředků, které
poté uţívá k naplnění vytyčených cílů. Ty můţeme rozdělit na dva základní okruhy: a)
činnost NFM v rozvojových oblastech; b) činnost NFM v České republice.
a) V rámci činnosti v rozvojových regionech se NFM soustředí na charitativní
činnost v rámci tamějších mikrofinančních aktérů, mezi kterými se snaţí „vytvářet
iniciativy a aktivity přispívající k vytváření, ochraně a rozvoji drobného podnikání,
ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně ţivotního prostředí a kulturních
památek.“76 Celkem logicky se soustřeďuje na regiony, kde působí partneři myElen.com
(tedy partnerské MFI – dosud výhradně v Mexiku). Společně s partnerskými MFI také
spolupracuje na vzdělávání personálu.
Na mezinárodní úrovni také NFM spolupracuje s Velvyslanestvím Mexika v ČR,
Microfinance Center v Polsku, ale také s Informačním centrem Organizace spojených
národů v Praze.
b) Centrum zájmu NFM ovšem leţí v České republice, kde se snaţí o osvětu
v oblasti mikrofinancí. „Je nutností zvýšit povědomí odborníků i celkovou informovanost
veřejnosti ohledně tohoto tématu, pokud chceme, aby ČR byla solidním partnerem na poli
rozvojové spolupráce. Mikrofinance jsou moderním trendem zahraniční rozvojové
spolupráce jak na poli charitativním, tak finančním, který přináší konkrétní a
transparentní výsledky.“77
V rámci těchto stanovených cílů NFM především navázal řadu partnerských
vztahů, a to zejména s dalšími aktéry v oblasti neziskového sektoru (ve výčtu
76
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Výroční zpráva Nadačního fondu Microfinance za rok 2008. Praha : Nadační fond Microfinance, 2009. 9 s.
Tamtéţ.
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partnerských subjektů najdeme například České fórum pro rozvojovou spolupráci,
Otevřenou společností, o.p.s., Asociaci pro fair trade, či commUNITY inspiration).
Významné je téţ partnerství na akademické úrovni, kde NFM intenzivně spolupracuje
zejména s Vysokou školou ekonomickou v Praze (Fakultou mezinárodních vztahů na
katedře světové ekonomiky), Českou zemědělskou univerzitou (Institut tropů a subtropů,
katedrou ekonomického rozvoje) a Univerzitou Karlovou (katedrou občanské společnosti
Fakulty humanitních studií).
Tato

partnerství

vyústila

v řadu

přednášek

na

různá

témata

spojená

s mikrofinancemi. Jako příklad je moţné uvést přednášku ekonoma Miroslava Zámečníka
na půdě Vysoké školy ekonomické na téma „Mikrofinance: rok od velké finanční
krize“.78

6.2.4 Kiva.org
Pro začátek je nutné uvést metodologickou poznámku. Kiva.org není aktérem,
který by plně odpovídal vymezení práce – coby portál provozovaný společností se sídlem
v USA zdánlivě nemá mnoho společného s českým neziskovým sektorem. V období
informačních technologií se ovšem hranice působnosti jednotlivých aktérů stírají, zvlášť,
probíhá-li jeho stěţejní činnost na internetu. V průběhu výzkumu jsem zjistil, ţe Kiva.org
má na české mikrofinanční prostředí nezanedbatelný vliv.
Jde o portál, jehoţ model se dá velmi snadno přirovnat k myElen.com, aţ na
několik rozdílů. Kiva si totiţ za několik let své působnosti dokázala vybudovat prakticky
celosvětový dosah, co se týče věřitelů i zahraničních partnerů. V dubnu 2011 dosáhl
počet prvně jmenovaných více neţ 900 tisíc, přičemţ tito věřitelé poskytli půjčky
v hodnotě přes 200 milionů amerických dolarů79. Podobným rozsahem se můţe Kiva
chlubit také co do počtu partnerských MFI (Kiva je nazývá „field partners“), kterých je
jiţ 133 a rozléhají se na pěti kontinentech. Logicky se však zaměřuje především na
78
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Tamtéţ
Kiva.org [online]. 2011 [cit. 2011-04-18]. Statistics. Dostupné z WWW: <http://www.kiva.org/about/stats>.
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spolupráci s nejchudšími oblastmi na světě, které v následující mapě na obrázku 6.10
označuje hvězda:

Obrázek 6.10 Partnerské MFI Kiva.org

Zdroj: kiva.org
Další významný rozdíl oproti myElen.com spočívá ve statutu společnosti, která
Kiva.org zřizuje. Ta je totiţ čistě neziskovou společností s názvem Kiva Microfunds a
tomu odpovídá i samotná forma zprostředkování. Členové komunity Kiva, kteří se
rozhodnout poskytnout půjčku (půjčka obvykle dosahuje hodnoty 25 amerických dolarů)
věřiteli, totiţ nemají ţádné právo na zhodnocení vloţených peněz. Jedinou motivací tedy
zůstává altruistická sounáleţitost. To můţe být povaţováno za výhodu: pravděpodobnost,
ţe by Kiva mohla být obviněna či podezírána z nekalých úmyslů, se tak dramaticky
sniţuje. Nevýhodou je naopak niţší motivace věřitelů.
V Česku Kiva.org nemá ţádné pobočky ani stálé spolupracovníky, zdánlivě tak
není ve zkoumané oblasti významným aktérem. Ve skutečnosti je však nejvlivnější
mikrofinanční zprostředkovatelskou organizací svého druhu na světě a nepochybně je
s jejím jménem spojena určitá forma reprezentace mikrofinancí jako takových (stává se
jejich symbolem, podobně jako Banka Gramín). Pro případné české neziskové organizace
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zabývající se tímto fenoménem můţe být Kiva partnerem, ale pochopitelně také
významným konkurentem, jak tomu je v případě portálu myElen.com.
V rámci Kiva.org totiţ investují také Češi a tvoří nikoliv nezanedbatelnou část
jejích uţivatelů. Kiva obecně člení jednotlivé uţivatele do jednotlivých „týmů“. Jedním
z takových je i „Czech team“, jehoţ zakladatelem je český podnikatel Michal Táborský80.
Czech team vznikl v roce 2008 a od té doby počet jeho členů trvale roste, dle aktuálních
statistik aţ na 118 lidí. Poskytují také čím dál tím větší částky, které dosud dosáhly
objemu 45 tisíc amerických dolarů. Statistický nárůst můţeme vidět na Obrázku 6.11:

Obrázek 6.11 Statistiky „Czech teamu“ v rámci Kiva.org

80

Michal Táborský podniká v oblasti internetového maloobchodu, vlastní server www.mall.cz. Jeho podnikatelské
aktivity ovšem nemají s činností v rámci Kiva.org jakoukoliv spojitost, tu provozuje podle vlastního vyjádření pouze
z dobročinných účelů.
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6.2.5 Investoři – Věřitelé - Dárci
Jako poslední skupinu aktérů vymezuji individuálního investora, věřitele, či dárce.
Rozhodl jsem se spojit všechny tyto způsoby individuálních aktivit v jednu, neboť
všechny v sobě skrývají motivaci pro moţné zapojení občana České republiky do
mikrofinancování. Pro „investora“ můţe být dostatečnou motivací zhodnocení, které
mikrofinance coby relativně bezpečná investice nabízejí. Pro „dárce“ je naopak jedinou
motivací altruistické jednání, neboť své finanční prostředky daruje bez očekávání
jakéhokoliv zisku či návratu poskytnuté částky. „Věřitele“ potom vymezuji jako osobu
nacházející se mezi těmito dvěma póly a jako příklad uvádím uţivatele sítě Kiva.org –
jeho motivací není investice, neboť jím poskytnutá částka není ţádným způsobem
zhodnocena, nejde ale ani o dar, protoţe věřiteli se obnos po stanovené době zase vrátí.
Jakákoliv snaha o zobecněné tvrzení týkající se této skupiny by musela být opřena
o samostatný průzkum s poměrně rozsáhlým vzorkem, omezuji se tedy na analýzu jiţ
provedených výzkumů, kterou zasazuji do souvislosti mikrofinancí.
Co se týče investování, jsou Češi dlouhodobě povaţováni za velmi konzervativní.
Můţe za to především negativní záţitek z kupónové privatizace a nevyhovující finanční
gramotnost obyvatelstva81. Studie, kterou v roce 2007 na reprezentativním vzorku
provedla společnost GfK Praha, vytvořila model typického českého drobného investora82.
Dle zjištění je jím obvykle muţ v letech mezi 30 a 50 lety, který je příslušníkem střední či
vyšší třídy a vykonává povolání administrativní povahy. Cílem jeho investice je
především zabezpečit rodinu, poté zabezpečení na stáří a vytváření rezervy na „horší
časy“. Ve volbě investičních prostředků dávají Češi přednost institucím, s kterými mají
historickou zkušenost a jejichţ značku povaţují za důvěryhodnou.
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Český rozhlas : Zprávy [online]. 28.1.2010 [cit. 2011-04-10]. Češi jsou velmi konzervativní investoři. Dostupné z
WWW: <http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/687927>.
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Drobný investor je zde definován jako individuální aktér, který vkládá své finanční prostředky do investičních
produktů s očekáváním zisku. Jeho cílem je maximalizace tohoto zisku při minimalizaci rizik.
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„Čeští investoři často investují jednorázově částky, aniţ by se snaţili nějak
"časovat trh", jejich rozhodnutí závisí zpravidla na situaci, kdy mají k dispozici volné
prostředky, jak uvedlo 42 % dotazovaných. Menší část, konkrétně 25 % se rozhoduje k
investici na základě nespokojenosti s dosavadní mírou zhodnocení (přechod z
termínovaných vkladů, vkladních kníţek apod.) Tomuto údaji také odpovídá statistika
zabývající se periodicitou, s jakou český investor sleduje aktuální stav své investice, kdy
téměř 30 % kontroluje své portfolio jednou měsíčně, 22 % týdně a 16 % jednou za čtvrt
roku.“83
Z toho můţeme vyvodit několik nejednoznačných závěrů pro potenciál
mikrofinancí v Česku. Pokud vnímáme mikrofinance jako svým způsobem investici (aniţ
bychom u toho nutně museli potlačit jejich hlavní princip – totiţ boj proti chudobě), je
vhodné, ţe jde o konzervativní odvětví. Výnosy nejsou příliš velké, rizika ovšem také ne
(alespoň můţeme-li soudit z praxe aktérů fungujících v Česku dnes). Na druhou stranu
není příliš pozitivní, ţe jde o relativně nový fenomén, s kterým čeští investoři nemají
zkušenosti – tendence zůstávat u prověřených institucí a zavedených značek této
„finanční avantgardě“84 příliš nesvědčí.
Docela jiný pohled se nabízí, povaţujeme-li za hlavní motivaci jedince při
zapojení do mikrofinancí jeho altruistické jednání. O vztahu Čechů k charitě můţeme
hovořit teprve od roku 1989 a zatím převáţná část dostupných dat hovoří o tom, ţe
občané České republiky nemají příliš ve zvyku přispívat na tento druh neziskové činnosti.
Následující data, která shromáţdil Salamon85, dokonce hovoří o tom, ţe Češi přispívají
na činnost charitativního typu téměř nejméně z vyspělých zemí. Data na obrázku 6.12
jsou sestaveny podle finančního daru na osobu.

83

GfK Praha. Investujeme.cz [online]. 30. 11. 2007 [cit. 2011-05-07]. Čeští drobní investoři upřednostňují
bezpečnost investice. Dostupné z WWW: <http://www.investujeme.cz/kratke-zpravy/cesti-drobni-investoriuprednostnuji-bezpecnost-investice/>.
84
Jako finanční avantgardu označuje mikrofinance Tomáš Hes, zakladatel myElen.com
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LESTER, Salamon; HELMUT, Anheier; WOJCIECH, Sokolowski. Global Civil Society : Dimensions of the
Nonprofit Sector. Baltimore : Johns Hopkins Centre for Civil Society Studies, 1999. 368 s.
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Obrázek 6.12 Finanční dary na činnost charitativního typu na obyvatele

Zdroj: Salamon, 1999
Z toho pochopitelně plyne další nepříznivá implikace pro české prostředí
mikrofinancí. Bude-li tento trend přetrvávat a Češi stále nebudou mít zájem přispívat na
činnost charitativní povahy, potenciál v rámci takto motivované cílové skupiny zřejmě
nebude velký. Vzhledem k tomu, ţe výzkumy objasňující altruistické motivace skrývající
se za poskytováním charitativních finančních darů zatím příliš nepokročily, je opět těţké
vyvozovat závěry o budoucím vývoji tohoto trendu. Některé ovšem naznačují, ţe
důleţitou proměnnou je sociální kapitál společnosti86, coţ by znamenalo velmi pomalý a
politikou nepříliš ovlivnitelný vývoj směrem ke zlepšení tohoto faktoru.
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PAIK, Anthony; NAVARRE-JACKSON, Layana. Social Networks, Recruitment, and Volunteering : Are Social
Capital Effects Conditional on Recruitment?. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 2011, 40, 3, s. 476-496
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6.3 Výsledky analýzy
První poznatek, který z analýzy jasně vyplývá, vypovídá mnohé o malém stupni
rozvinutosti mikrofinančního prostředí v České republice. Toto konstatování by patrně
bylo moţné rozšířit na celou populaci na území ČR, nikoliv jen na český neziskový
sektor, přestoţe takové tvrzení by mělo v budoucnu být ověřeno samostatným
výzkumem.
Analýza ukázala, ţe pomineme-li určitou menší část populace, která se
v mikrofinancích angaţuje individuálně, v Česku v tuto chvíli vyvíjejí činnost související
s mikrofinancemi pouze tři aktéři, přičemţ pro jednoho z nich (Člověk v tísni) jde jen o
okrajovou část jeho zájmu, a druhý (Kiva.org) je v podstatě mezinárodním aktérem
s jistým neopominutelným dopadem na Českou republiku. Jediným aktérem, pro kterého
jsou mikrofinance stěţejním tématem vlastní identifikace, jednání a deklarovaných
zájmů, je společnost Microfinance a.s. provozující portál myElen.com a Nadační fond
Mikrofinance. V té souvislosti také nelze přehlédnout, ţe povědomí o tomto fenoménu se
v Česku začalo rozvíjet teprve se zaloţením této společnosti v roce 2007, tedy přibliţně
s třicetiletým zpoţděním od zbytku světa (opomene-li některé takřka prehistorické
zmínky typu Nouzového sociálního fondu, o kterém neexistovalo v populaci téměř ţádné
povědomí, a několika článků organizace Člověk v tísni). Jak z analýzy vyplynulo,
společnost Microfinance a.s. navíc v poslední době čelí úbytku zájmu ze strany
potenciálních klientů, který byl způsoben patrně vzrůstajícími pochybami o účinnosti
mikrofinančních nástrojů v boji s chudobou (a především mediální eskalací potíţí
v Andhra Pradesh).
Zároveň se ukázalo, ţe normativní prostředí, které role a fungování aktérů
v samotném neziskovém sektoru determinuje, je vymezeno velmi vágně a obsahuje hned
několik překáţek, které dalšímu pozitivnímu vývoji mikrofinancí v neziskovém sektoru
mohou bránit. Patrně nejdůleţitější z nich je nulové vymezení v legislativě, coţ
případným potenciálním sdruţením, nadacím a jiným subjektům velmi stěţuje jakoukoliv
manipulaci s finančními toky ve prospěch mikrofinančních institucí, ať uţ jde o
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dárcovskou činnost, bezúročné půjčky či klasické peer-to-peer úvěry, jak je umoţňuje
myElen.com.
Dalším nepříznivým faktorem se zdají být postoje těch nejdůleţitějších aktérů,
totiţ potenciálních individuálních dárců a věřitelů-investorů. Přestoţe mikrofinance
mohou svým charakterem oslovit mnohem širší část obyvatelstva neţ tradiční charitativní
a rozvojové prostředky (nejde o dar, dluţník jasně deklaruje zájem vymanit se z chudoby
a za tímto účelem podniknout nutné úsilí, pro věřitele navíc existuje moţnost zhodnocení
prostředků), je stále nutné mít na paměti některé hodnoty české populace, které na další
rozvoj mikrofinancí působí negativně a pravděpodobně tomu tak bude i v budoucnu.
Konkrétně jde o velmi konzervativní postoj populace ke vkládání finančních prostředků
do investičních aktiv, ale především o velmi slabou tendenci k poskytování darů
charitativního typu, tedy velmi slabou úroveň altruismu ve společnosti.
Přínos mikrofinancí pro Českou republiku přitom rozhodně nelze podceňovat a to
hned z několika důvodů. V rámci vnitřního trhu je sice moţnost jejich uplatnění jen
omezená, neboť základní principy peer monitoringu a preference ţen by patrně nebyla
plošně uskutečnitelná, jak ovšem v minulosti ukázal Nouzový sociální fond, jsou prvky
mikrofinancí vcelku efektivně uplatnitelné v rámci romského etnika, jehoţ sociální
inkluze je dlouho odsouvaný a dosud neřešený úkol české společnosti a jejího sociálního
systému. Přímé zapojení státu do takové činnosti by nebyla příliš vhodná. Události
poslední finanční krize ukázaly, ţe přímá podpora státu chudších vrstev obyvatelstva
v procesu úvěrování můţe vést ke vzniku finančních bublin. České úřady navíc vykazují
nevůli nakládat s veřejnými prostředky ve formě půjček. Mnohem vhodnější se tak jeví
spolupráce státu s neziskovým sektorem, která by s vyuţitím principu mikrofinancí
mohla přinést své ovoce a pomoci tak v řešení sociální inkluze Romů.
V rámci vnějšího trhu by podpora mikrofinancí mohla významně přispět k
vyprofilování zahraniční politiky České republiky v oblasti rozvojové pomoci. Jak
známo, ČR v této oblasti měla dlouhodobě potíţ přijmout jednotnou koncepci a přestoţe
nyní se jasně zaměřila na pomoc několika málo rozvojovým oblastem, prostředky
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vynaloţené na tyto aktivity jsou stále velmi nízké.87 Aktivnější role v oblasti
mikrofinancí na zahraničních trzích by pomohla vylepšit image České republiky tam, kde
se to rozvojové pomoci zatím příliš nedařilo, náklady by přitom mohly být podstatně
niţší. Také v tomto případě platí, ţe stát by se neměl zapojovat konkrétní finanční
intervencí, ale spíše odbornou, konzultační a garanční činností.
Oblast mikrofinancí rozhodně není bezriziková, coţ ostatně jasně ukázaly události
v jihoindickém státě Andhra Pradesh (viz výše). V případně budoucího přijetí legislativy
upravující statut mikrofinancí v českém právním řádu je tak zapotřebí přísně dbát na
principy transparentnosti. V opačném případě v oblasti s takto sloţitými finančními toky
existuje riziko neefektivity, plýtvání a samozřejmě také korupce. Další, ještě významnější
rizika existují za hranicemi ČR. Chtějí-li aktéři v českém neziskovém prostředí navázat
partnerství s MFI v rozvojových oblastech, musejí se potýkat s nedostatkem informací.
Překonání tohoto problému je velmi nákladné a obvykle se rovná práci přímo v terénu
v sídle MFI. Na mezinárodní scéně sice byly podniknuty některé iniciativy v oblasti
ratingu (server mixmarket.org, činnost Evropské komise), ty nicméně stále nemohou být
povaţovány za dostatečné. Zde se také nabízí moţný prostor pro zapojení státu, a sice
v podobě případného zřízení garančního fondu či systému státem garantovaného
pojištění. Opět platí, ţe stát by neměl takové břemeno nést sám, východiskem mohou být
příspěvky finančních toků, které tito aktéři provádějí. Konkrétní návrh takového opatření
by ovšem musel být zpracován jako samostatný projekt.
Důleţitějším poznatkem mé analýzy je především doporučení tvůrcům politik, aby
se mikrofinancemi začali zabývat alespoň na elementární úrovni a analyzovaly, jaké
konkrétní příleţitosti toto odvětví přináší. Fakt, ţe toto odvětví není v Česku dosud
rozvinuté a není o něm příliš velké povědomí, nemění nic na tom, ţe jde o oblast plnou
nových příleţitostí, které by neměly zůstat opomíjeny.
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Rozvojovka.cz [online]. 20. 6. 2008 [cit. 2011-04-10]. Prioritních zemí má být méně. Dostupné z WWW:
<http://www.rozvojovka.cz/prioritnich-zemi-ma-byt-mene-rozhovor_221_572.htm>.
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ZÁVĚR

Ve své práci jsem se pokusil analyzovat, nakolik je koncept mikrofinancí
rozšířený v českém neziskovém sektoru. Výsledky ukázaly, ţe oproti zahraničnímu
trendu se jedná v českém kontextu o velmi slabě rozšířený fenomén. Jedním z mých
hlavních cílů bylo připravit půdu pro případný další výzkum, který by se chtěl tímto
nepříliš probádaným tématem zabývat. Nutno říct, ţe jevy spojené s mikrofinancemi, by
si zaslouţili širší poznatky jak v teoretické, tak v empirické rovině.
Zatím neexistují teoretické přístupy, či dokonce modely, které by se na obecné
úrovni zabývaly propojením finančních trhů s neziskovým sektorem (který se navíc
zabývá altruistickou činností). Mikrofinance jsou v tomto ohledu z hlediska teorie zcela
nový fenomén. V rámci mé analýzy jsem se pokusil o syntézu několika teoretických
přístupů z různých vědeckých polí, coţ veřejná politika umoţňuje. Tuto syntézu ovšem
k exploraci jevů v oblasti mikrofinancí nepovaţuji za dostatečnou. Budoucí kroky
v oblasti teoretického bádání by tedy měly nabídnout nové modely, které usnadní
empirické bádání.
Ještě větší výzvy čekají mikrofinance v rámci empirického výzkumu. Pro skutečné
posouzení efektivity je nutné pracovat přímo v terénu, a to především přímo
v rozvojových oblastech na straně samotných dluţníků, a ve vyspělých oblastech na
straně věřitelů. Zatím skutečně nemůţeme s jistotou říct, nakolik jsou mikrofinance
efektivním nástrojem, byť jsem se na základě vlastních poznatků a na základě jiţ
provedených výzkumů pokusil o vyslovení několika hypotéz. Další bádání by mělo
směřovat k posouzení pozice dluţníka v mikrofinančním systému, mělo by ozřejmit,
kolik moţností mikroúvěry skutečně nabízejí k rozvoji lidského potenciálu, a nakolik
mohou být tyto moţnosti vůbec vyuţity v porovnání s jinými determinanty (řečeno
jednodušeji: pokud mikrofinanční úvěr skutečně nabídne sociálně marginalizovanému
individuu širší moţnosti k rozvoji, dokáţe je vyuţít i přesto, ţe v rámci jiných kulturních
a společenských hodnot sdílených v jeho sociální realitě to pro něj moţná ani není
ţádoucí?).
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Na závěr bych rád poznamenal, ţe natolik světově rozšířený fenomén, jakým
mikrofinance bezpochyby jsou, by měl být součástí vysokoškolské výuky. Svým
charakterem velmi dobře zapadají do pedagogické koncepce Fakulty sociálních věd a
jako vůbec nejvhodnější pro jejich popsání se mně osobně jeví půda katedry veřejné a
sociální politiky. Pokud mají být vědecké poznatky o mikrofinancích dále rozvíjeny, není
lepší cesty, neţ rozšířit povědomí o tomto jevu mezi samotnými studenty. Další
bakalářské a diplomové práce na toto téma by poté byly logickým vyústěním.
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SUMMARY

In my thesis I dealt with expansion of microfinance in the Czech nonprofit sector.
My analysis showed that microfinance are very little widespread phenomenon, which
goes hand in hand with the limited knowledge we have about microfinance. Normative
environment in which the nonprofit sector stakeholders have to survive is very vaguely
defined. Future policy-making in this area should first rectify the lack of legislative basis.
The actual development of players in the nonprofit sector is limited by the same factors
as non-governmental organizations suffered during the past few years. Despite low
awareness of microfinance can be noted, however, we have to acknowledge development
in some respects. In particular, activities of the Microfinance a.s. company raises some
hope for the future.
Microfinance faces a difficult task. Recent events related to the financial crisis
undermine their reputation around the world and some players in my analysis also felt the
impact. This factor is not overly influenced by policy-making. I can only recommend
policy makers not to drop irrational fear of uncertainty. Major part of the work, however,
remains outside the Czech Republic.
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