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Önsöz

Finansın küreselleşmesi köyler, şehir içi bölgeler ve çalışan sınıf düzey-
lerinde finansa daha fazla erişime dönüşmeyi başaramadı. Düşük gelirli 
ülkelerdeki aktif nüfusun yüzde 70 ile 80’i arasında ve yüksek gelirli ül-
kelerdeki nüfusun daha küçük bir yüzdesi önemli finansal işlemlerden 
dışlanmış durumdadır. Bu bir çelişkidir: Daha iyi bir yaşam sürmek için 
hane halkı ekonomisini dengelemek için kredilere, tasarruflara, sigorta 
ve ödeme hizmetlerine ihtiyacı olanlar kesin olarak ücretliler, emekliler, 
sosyal yardım alanlar ve çalışan yoksullardır. 

Mikro finansın çekiciliği piyasaya uygun bir tarzsa bu ihtiyaçlara ce-
vap vermeye çalışmasıdır; diğer bir deyişle mikro finans kurumları hiz-
metlerini reel maliyetlerde fiyatlandırırlar ve –birkaç yıl sonra- bağışçı ve 
hükümet sübvansiyonlarından tamamen bağımsız hale gelirler. Bu iddialı 
amaç, bir dizi yazılı olarak desteklenmiş örnekte aslında karşılanmıştır. 
Ancak tamamının –muhtemelen kurumların büyük çoğunluğu- kendile-
rini finanse etmeye olanak tanıyacak faaliyet ölçeğine ulaşamadıklarına 
dair artan sayıda kanıt vardır. Mikro finansın ürettiği kamu malları, yani 
ilave veya istikrarlı gelirler, sosyal entegrasyon, ötekileştirilen gurupların 
güçlenmesi, istihdam ve sosyal korunma mikro finans kurumlarının des-
teklenmesine yönelik politikalar için bir argüman oluşturur. 

Bu kitabın mikro finansta devletin ve kamu politikasına rolüne iliş-
kin tartışmaya olan katkısı, finansal olarak kendine yeterli, övgüye değer 
mikro finans kurumları –ve henüz bu aşamaya gelemeyenler- için kri-
terleri tanımlamasıdır. Burada geliştirilen anahtar kavram, etkinliktir. Bu 
kitaptaki yazılar etkinliğin tam finansal sürdürülebilirlik için gerekli fakat 
yetersiz bir koşul olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla kamu politikası-
na gereklidir.

Finans piyasasının istihdam, sosyal korunma ve sosyal finansta oyna-
dığı anahtar rol nedeniyle Kasım 2005’te ILO sosyal finans konusunda 
bir strateji kabul etti. ILO’nun temel müdahale alanlarından biri, politi-
ka meseleleri hakkındaki eylem araştırmasıdır: Bu kitap, ILO’nun Dünya 
Bankası, akademik camia ve diğer ortak organlar ve Yoksullara Yardım 
Danışma Grubu (CGAP) gibi ağlar ile gelecekte üzerinde çalışmak istediği 
konu ve yöntemleri tanımlar.

JOSÉ MANUEL SALAZAR-XIRINACHS
Yetkili Müdür

İstihdam Sektörü
Uluslararası İşgücü Örgütü
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de la Reunion’da lisansını, Birleşik Krallık, Sussex üniversitesi, Ulusla-
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Mikro Finansta Etkinlik ve 
Sürdürülebilirlik
Bernd Balkenhol
International Labour Office

1.1 Amaç ve Başarılar

Finansal hizmetlerin sürdürülebilirlik temelinde yoksullara aktarılma-
sı olan mikro finans, diğer pek çok gelişme stratejisinden daha yüksek 
beklenti oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletlerin 2010 yılında kabul etti-
ği Milenyum Kalkınma Hedeflerinin pek çoğuna erişmeye –az veya çok 
doğrudan- yardımcı olması beklenmektedir. Mikro finans eğitim, sağlık 
hizmetleri, su ve sosyal hizmetlere erişimi geliştirilebilir. İlaveten finans 
sektörünün sınırlarını genişleterek ve ticari kuruluşların (henüz) adım at-
maya cesaret edemediği alanlarda öncü olarak (von Pischke, 1991) piya-
sayı genişletilebilir ve derinleştirilebilir. Bu tür olumlu dışsallıklar diğer 
yoksulluğu azaltıcı stratejilerle nadiren ilişkilidir. Hepsinden öte mikro 
finans kurumlarının –nihai olarak– kendi masraflarını karşılama becerisi-
ne sahip olmaları beklenir. Başlangıç desteğinden yalnızca birkaç yıl sonra 
ilke olarak tamamen kendi kendilerini finanse edebilir hale gelmelidirler.1 
Buradaki soru şudur: Bu gerçekten oluyor mu?

Geçtiğimiz 20 yılda mikro finans kurumlarının (MFK)2 çarpıcı biçimde 
yayıldığı doğrudur: 2005 yılı sonunda 113 milyon yoksul aileye3 hizmet 
veren, küçük miktarlı teminatlarla en az 40 milyon dolar toplayan ve 
küçük krediler şeklinde 50 milyon dolar dağıtan, dünya çapında 3000 
MFK’nin faaliyet gösterdiği açıklanmıştır. Beş yıl içerisinde (1999’dan 
2003’e kadar) örneğin Batı Afrika’daki MFK’ler bankaların ulaşabildiği 
yüzde 8’lik oranla kıyaslandıklarında aktif nüfusun yüzde 25’ine hizmet 
sunarak müşteri kapsamı bakımından alıcı ülkelerdeki bankaların çok 
önüne geçmişlerdir (PASMEC, 2005).

Mikro finans yalnızca vaat değildir; olumlu etkilerinin olduğuna dair 
kanıtlar mevcuttur. MFK’lerin yoksullara ulaşıp gelir getirici fırsatlardan 
yararlanmak ve bunların kırılganlıklarını azaltmak için riskle daha iyi bir 
şekilde baş etmelerini sağladığı konusunda bazı şüpheler olabilir (Paxton, 
2002). Bu etki pek çoklarının beklediğinden daha az çarpıcı olmakla be-

3
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raber milyonlarca yoksul, mikro finans olmasaydı daha kötü bir durumda 
olurdu. Alternatif gelişme stratejileriyle kıyaslandığında, mikro finans ke-
sinlikle kötü bir iş çıkarmadı. Mümkün olduğunca çok yoksula ulaştıkça 
mikro finansın, dağıttığı gelirler üzerindeki somut etkileri ilgi odağı hali-
ne geldi. Fakat bu, hikayenin tamamı değildir.

Mikro finansın amacı aynı zamanda tamamen kendine yeten, yani her-
hangi bir mali yardım almadan ayakta kalabilen kurumlar yoluyla yok-
sulluk üzerinde olumlu bir etki yaratmaktır. Sonsuz ve büyük kaynak 
transferleriyle ilişkilendirilmeye meyilli olan yoksulluk karşıtı stratejiler 
için bu alışılmadık bir durumdur. Mikro finans ise farklıdır: piyasa ilkele-
riyle faaliyet gösteren yoksulların ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi hedefler. 
Tabiî ki bir mikro finans projesinin başlarında hatta kurum piyasada bir 
olgunluğa erişene kadarki geçiş dönemi boyunca bir miktar kamu parası-
na ihtiyaç duyacağı genellikle itiraf edilir fakat zamanla bu mali desteğin 
aşamalı olarak ortadan kalkması gerektiği yönünde mikro finans çevre-
lerinde geniş bir fikir birliği mevcuttur. Bu nedenle yoksulluğu aşmak ve 
finansal sürdürülebilirlik mikro finansı refah projeleri ve ticari bankacılık 
arasında bir yere oturtarak mikro finansın özünü oluşturan iki hedeftir.

“Tam finansal sürdürülebilirlik” veya “finansal kendine yeterlilik” 
ayarlanmış işletme gelirlerinin ayarlanmış işletme masraflarına (finansal, 
yönetimsel, fonlar) oranıdır ve bu ayarlamalar; mali destekten yoksun 
olduğunda ve sermayesini ticari oranlara yükseltmesi gerektiğinde kuru-
mun, masraflarını karşılayıp karşılayamayacağını gösterir. Bu ayarlama-
lar, pek çok MFK yöneticisinin yapmak için zaman bulamayacağı bazı 
karmaşık hesaplamaların yapılmasını gerektirir veya yöneticiler, en iyi 
MFK’lerin bir özelliği olan tam finansal kendine yeterliliğe ulaşmadaki 
başarısızlığı ortaya çıkarma konusunda gönülsüz olabilirler. İster kapasite 
yetersizliği ister gönülsüzlük nedeniyle olsun çok az MFK denetlenmiş ve 
doğrulanmış rakamları rapor ederler.

MFK’lerin raporlarına kılavuzluk eden bir veritabanı ve tutarlı bir yön-
temle dünya çapındaki mikro finans kurumlarının finansal performansını 
gösteren tek bilgi kaynağı olan MBB (Mikro Bankacılık Bülteni – Mic-
roBanking Bulletin) Nisan 2006 sayısında rapor veren 302 MFK’nin 
üçte ikisinin (209) aslında finansal olarak kendine yeterli olduğunu 
göstermiştir. Mikro finansın amacının gerçekleştirilebileceği, yani yok-
sulların ihtiyaçlarının karşılanabileceği ve bu piyasa sektöründeki finansal 
faaliyetlerinin görece yüksek maliyetlerini karşılamaya yetecek kadar kâr 
elde edilebileceği düşünülebilir. Toplam 302 MFK örneğiyle kıyaslan-
dıklarında bu finansal olarak kendine yeterli MFK’ler daha uzun süredir 
faaliyet göstermektedirler (8 yıl ve üzeri), müşteri ve kredi portföyü bakı-
mından daha büyüktürler ve bireysel kredi tekniklerini kullanırlar (Tablo 
1.1).4
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Özellikle MBB’ye rapor veren tüm MFK’lerin, hatta ayarlanmamış fa-
aliyet gelirleriyle masraflarını karşılayabilenlerin bile 2001’den 2004’e 
kadar finansal performanslarının gelişme gösterdiği göz önünde bulun-
durulduğunda 302 MFK’den 209’unun gönüllü olarak raporlama yap-
ması o kadar da kötü bir sonuç değil. Yine de birkaç yüz başarı hikayesi 
MBB’ye rapor vermeyen binlercesinin olmasını telafi edemez ve bunların 
mali desteğe bağımlılıklarını aşamalı olarak ortadan kaldırma konusunda 
başarılı olup olmadıkları bilinmemektedir.

Tablo 1.1 Bir mikro finans kurumları örneklemi için seçilmiş göstergeler, Temmuz 
2003 (aksi belirtilmedikçe yüzde), tüm MFK’lerin finansal olarak kendine yeten 
MFK’ler ile karşılaştırılması

Tüm Finansal
olarak

MFK’ler kendine
yeten MFK’ler

Kurumsal özellikler
Yaş (yıl) 8 10
Ortalama aktifler (milyon ABD $) 7.9 14.5*
Kurumlar (sayı) 124 66
Ofisler (sayı) 19 17

Finansal yapı
Sermaye/aktif oranı 42.7 40.4
Ticari finansmanın pasifleri oranı1 44.1 76.0*
Toplam aktif mevduat 12.3 16.4
Brüt kredi portföyü / toplam aktifler 70.9 73.1

Sosyal yardım göstergeleri
Aktif borçlular (sayı) 15,553 22,841
Kadın borçluların yüzdesi 62.9 61.9
Borçlu başına ortalama kredi dengesi (ABD $) 532 621
Borçlu başına ortalama kredi dengesi /  
   Kişi başı GSMH 54.3 66.4

Gönüllü tasarruf sahipleri (sayı) 3,345 6,019
Tasarruf sahibi başına ortalama tasarruf (ABD $) 269 258

Finansal göstergeler
Aktiflerin getirisi 0.1 5.7*
Özsermaye getirisi 2.3 14.6
Kar marjı2 0.3 19.4
İşletme masrafları / Kredi portföyü 29.4 22.2
Tahsili gecikmiş kredilerin (30 gün vadeli)  
   brüt kredilere oranı 2.8 2.5

Tahsili gecikmiş kredilerin (90 gün vadeli)  
   brüt kredilere oranı 1.5 1.5

Notlar: MFK örneklemi Mikro Bankacılık Bülteni’nden alınmıştır. Dünya çapındaki MFK’lerin 
gönüllü katılımları ile elde edilmiştir ve bu nedenle kendi kendini seçme taraflılığına karşı açıktır. 
Katılan MFK’ler karşılaştırılmıştır ve bilgiler yatırımcılar, bağışçılar ve diğer hizmet sağlayıcılar 
tarafından kullanılmış olabilir. Daha detaylı bir açıklama http://mixmbb.org adresinden bulu-
nabilir.
1 “Piyasa” fiyatlarındaki tüm pasifler ortalama brüt kredinin yüzdesi biçimindedir. 
2 Net işletme gelirleri/finansal kazançlar
* Finansal olarak sürdürülebilirliğin değeri toplam örneklemden yüzde 1 anlamlılık düzeyinde 
farklılaşır. 

Kaynak: MBB, 2003.
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MBB, MIX (Microfinance Infornation Exchange, INC)’in ana yayınların-
dan biridir. MBB’nin oldukça sıkı raporlama koşullarının yanı sıra eşiği 
daha alt bir seviyede tutan diğer MIX veri servisleri de vardır. “MIX 
Market” özellikle rapor veren tüm mikro finans kurumlarını; veri kalitesi 
ve açıklığına göre 5 elmaslı bir sistem yoluyla sıralayarak listeler. Finansal 
kendine yeterliliğin ayarlanmamış verileri şöyledir: MIX Market “yönet-
sel kendine yeterliliği” (OSS) açıklar. Yüzde yüzü aşan OSS değerleri ser-
maye ve personel masraflarının mali desteğe tabi olup olmamasına bakıl-
maksızın işletme gelirlerinin işletme masraflarını karşıladığını ve geçtiğini 
işaret eder. Burada ayrıcalıklı oranlarda büyük ve uzun dönemli kredi 
limitiyle mali destek verilen kurumlarla bir defaya mahsus ofis mobilyası 
ve bilgisayar bağışı alan diğer MFK’ler arasında bir ayrım yoktur. İşletme-
sel kendine yeterlilik bir MFK’den beklenebilecek en düşük performans-
tır: Eğer bir MFK dış destekle bile masraflarını karşılayamaz ve zamanla 
başa baş noktaya yaklaşmada başarısız olursa, o zaman bir problem var 
demektir.

Bu, MIX Market’a Aralık 2006 itibariyle rapor veren 640 MFK’nin 
259’una uygulanabilir ve yönetsel kendine yeterliliği yüzde 100’ün üze-
rinde olan 381 kurum bile mali destek olmadan ayakta duramayabilir: ör-
neğin yüzde 140’lık bir OSS değeri kurumun tatminkâr bir marj oluştur-
mayı başardığı anlamına gelir fakat bunun büyük ölçüde veya çok azının 
yüksek oranda sübvanse edilmiş yeniden finansman kolaylıkları yoluyla 
yapılıp yapılmadığı belirlenemez.

MIX Market’a rapor verenlerin sayısı MBB’ye rapor verenlerden üç 
kat fazladır bu nedenle de bir anlamda daha temsilidir, fakat hiçbir veri 
tabanına rapor vermeyen binlerce MFK buzdağının görünen yüzüdür ve 
Mikro Kredi Zirvesinin (Microcredit Summit) raporlarına bakmak bile 
dünya çapındaki tüm mikro finans kurumları alemini görebilmeyi sağla-
mayabilir.

Güvenilir bilgi eksikliği bağışçıları ve hükümetleri zor durumda bırak-
maktadır. Sürekli finansal destek bağımlılığının boyutu bilinmezken baş-
lamasına yardımcı oldukları ve sonunda kendini finanse eden bir duruma 
gelmesi gereken bir yoksulluk karşıtı stratejiden nasıl çekilebilirler? Yal-
nızca veri eksikliği değil, “yönetsel yeterlilik” performans göstergesi de 
kendi başına kafa karıştırıcıdır çünkü MFK’nin kendi kredi işlemleriyle 
kazandığını ve finansal destek olarak aldıklarını bir araya toplar. 

1995’te bağış yapanlar, tüm MFK’lerin 7 ila 10 yıl sonra kendileri-
ni finanse edebilir hale gelmeleri gerektiği konusunda doğrudan bir fikir 
birliğine vardılar.5 Aslında bir kısmı bunu başardı (fakat bu bağışçılarının 
bazılarının mali destek vermeye devam etmesini durdurmadı). Bazıları ise 
başaramadı ve bunların sayısı başarıya ulaşanlarınkinden çok daha fazla. 
Yedi ila on yıllık geçiş süresi artık bitti, bu nedenle bağışçılar ve hükümet-
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ler kendilerine bundan ne tür sonuçlar çıkarmaları gerektiğini sormaya 
başladılar:

• Sübvansiyonlara bağımlı olan MFK’ler yalnızca tam finansal sürdürü-
lebilirliğe ulaşmak konusunda yavaş mı kaldılar ya da bu hedefe ulaşa-
bilecek yapısal yeterliliğe mi sahip değildiler? 

• Finansal olarak kendine yeten MFK’lerin daha fazla aktifi, müşterisi 
ve personeli var; daha fazla kredi limiti kullanıyorlar ve teminat alı-
yorlar. Başarılı olan MFK’ler daha az başarılı olan MFK’lerden daha 
büyük görünmektedirler. Finansal olarak kendine yeterli hale gelmeyi 
başaramamak ölçek ekonomilerinin olmamasına bağlanabilir mi? 

• Eğer MFK’nin yoksulluğu aşmayı ve finansal performans, sosyal ve 
finansal amaçları birleştirip birleştiremeyeceği ya da bunu nasıl yapa-
cağını ölçek belirliyorsa neden bazı MFK’ler daha hızlı büyüyor? Bu, 
MFK’nin yerel ortamından mı kötü yönetiminden mi kaynaklanıyor?

Yedi ila on yıl kuralının gerçekçi olmaması da olası ve finansal yetersizlik 
bağlamında belirgin biçimde başarısız olanların oranının yüksek olma-
sını da bir ölçüde açıklayabilirdi. Zaman kısıtı örneğin Asya gibi belirli 
piyasa özellikleri olan bölgelerdeki MFK’ler için mantıklı olabilir ama 
tüm dünya için olamaz. Yedi ila on yıl sonra finansal kendine yeterlilik 
kuralı bazı MFK’lerin yöneticilerinin ulaşmaya çalıştıkları hedeflere as-
lında zarar verecek kararlar almalarına neden olmuş da olabilir (görevleri 
ve kredi portföylerinin kalitesine rağmen kredi portföyünün büyümesini 
aşırı derecede zorlamak gibi).

Finansal olarak kendine yeterli hale gelememe kötü yönetimden zi-
yade bağlamsal faktörler ve düşük müşteri yoğunluğu olan bir piyasa ve 
kısıtlı borç emme kapasitesinden kaynaklanıyorsa bir MFK’nin finansal 
performansı, bağlamından ayrıştırılarak yorumlanamaz. Tüm MFK’ler 
yoksulluğu aşmak ve finansal kendine yeterlilik çifte amacını güderken 
bu iki amacı farklı şekillerde birleştirirler. Bu, örneğin belirgin biçimde 
“başarısız olanlar”ın yüzde 90’ının başarılı olanların yüzde 10’unun stan-
dartlarıyla ölçülemeyecekleri, yalnızca kendi finansal performanslarına 
göre değerlendirilebilecekleri anlamına gelir. 

Farklılaştırmaya yönelik bir sonraki adımda MikroBanking Bulle-
tin (Mikro Bankacılık Bülteni)’in denk grup ve karşılaştırma yöntemi 
MFK’leri bölge, kredi portföyü büyüklüğü, kurum türü (üyelik bazlı mı 
değil mi?) ve hedef piyasasına göre sınıflandırır. Bu, tüm MFK evrenin-
deki bölgesel ve diğer varyasyonlara ayarlanabilir. Kuramsal olarak denk 
gruplar yoluyla farklılaştırma ve anlamlı, ilgili karşılaştırmalar düzeni 
sonsuz şekilde sürdürülebilir çünkü hiçbir iki MFK gerçekten birbirine 
benzemez: Dağıtım yöntemi, kurumsal olgunluk, erişilebilirlik, rekabet 
edebilirlik bakımından aynı ülke içerisinde olsalar dahi ayrılırlar. 


